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1. Introducció 
 L’any 2011 la doctora Llúcia Martín, directora d’aquesta tesi, em va proposar 

dur endavant l’edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles. La 

idea em va il·lusionar, perquè uns anys abans, el 2005, havia pogut gaudir de la seua 

lectura per estar inclosa dins el curs de doctorat «Formes narratives en la literatura 

catalana medieval: tipologia i exemples», impartit també per la doctora Martín. 

D’aquesta manera, doncs, tenia l’oportunitat de dedicar-me al tema d’investigació que 

durant tota la meua vida acadèmica m’havia interessat: les cavalleries literàries 

medievals. El projecte era encoratjador perquè consideràvem que la versió catalana del 

Partinobles no havia estat una obra que gaudira del reconeixement de la crítica. De fet, 

com veurem després, estudiosos de la categoria de Martí de Riquer, Pere Bohigas o 

Rubió i Balaguer l’havien obviada o només l’havien esmentada de passada. No obstant 

això, ben cert era que l’any 1997 el doctor Josep Lluís Sirera i Turó va dirigir a 

València la tesi doctoral Estudio de las versiones castellana y catalana de El conde 

Partinuplés. Hacia una hipótesis de filiación de las ediciones conservadas de los siglos 

XV y XVI, de Susana Requena Pineda i que portava a terme un estudi comparatiu quant a 

la interpretació de les variants de les diferents edicions castellanes i les variants 

catalanes contingudes únicament en l’edició de 1588. Aquest treball oferia moltes més 

dades en el camp de la filologia hispànica que no en el de la catalana i, per aquesta raó 

fonamental, vam estimar que seria interessant aportar un poc més de llum, si podíem, 

sobre les edicions catalanes del Partinobles. Igualment l’any 2010 el doctor Luis A. 

Acosta Gómez dirigia a Madrid la tesi de Maria José Calvo González, Novelas 

caballerescas en castellano y en neerlandés de finales de la Edad Media: contexto 

histórico-cultural y análisis comparativo, que inclou un epígraf dedicat a l’anàlisi 

comparativa entre el Partinuplés i el Partinoples1. 

 En aquell moment, per tant, començà per a mi un periple que em va acostar a 

obres de la Matèria de Bretanya que mai no havia sentit. He descobert la bogeria de Don 

Quijote en acostar-me al roman de Partonopeo de Blois, l’obra de Chrétien de Troyes, 

al Calímaco y Crisórroe, el Cantar dels Nibelungs, El caballero de la espada i La 

                                                
1 Aquestes dues tesis les hem pogudes consultar gràcies al doctor Rafael Beltran Llavador, catedràtic de 
Filologia Espanyola a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, qui 
ha estat sempre donant suport al treball que avui presente.  
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doncella de la mula, El castellano de Coucy y la dama de Fayel, El cementerio 

peligroso, el Jaufré, el Lanzarote del Lago, els Mabinogion, el Sir Gawain y el 

caballero verde, El bello desconocido, la Vida de Merlín, Melusina o la noble historia 

de Lusignan, El paraíso de la reina Sibila, l’Amadís, el Felixmarte, el Primaleón, el 

Tristán de Leonís, el Platir, el Florisel, o el Clarián. I al costat d’obres com La ventura 

del cavaller N’Huc e Madona, els lais, la Faula de Torroella, la Història de las amors 

de Paris e Viana, les Metamorfosis, les històries cavalleresques del segle XVI, la 

narrativa popular de l’edat mitjana, les poesies de Catul o les novel·les exemplars de 

Cervantes, he tingut accés a d’altres lectures que han sigut més documentals, però, que 

no han estat exemptes de la gràcia narrativa medieval. Allà estaven els tractats de 

cavalleries, el Facet, el D’aparellar de menjar, el Llibre de Sent Soví, les Cròniques o la 

Història de la destrucció de Troia. I, a l´últim, vaig redescobrir-ne d’altres que 

romandran per sempre en la base de la meua formació. Estic parlant dels trobadors, el 

Curial e Güelfa, però sobretot el benvolgut Tirant lo Blanch, i sóc ben conscient que 

falta tanta literatura per llegir... 

 Però tornant al nostre punt de partida hem de dir que el Partinobles no ha estat 

un text exempt de dificultats, de fet l’apartat destinat a la datació de l’obra ha 

esdevingut un dels més problemàtics d’estudiar i vull explicar el perquè. En emprendre 

la meua tasca la primera sorpresa va ser que no existia una edició real de 1588, sinó que 

solament comptava amb la impressió facsímil que un grup de bibliòfils de Tarragona 

n’havia fet el 1947. En quina versió s’havien basat? La resposta era engrescadora 

perquè les indagacions em portaven a Reus, en particular a la biblioteca privada del gran 

bibliòfil del segle XIX en Pau Font de Rubinat. Aquest col·leccionista de bons llibres 

havia posseït l’últim exemplar conegut de l’edició catalana de la Història de l’esforçat 

cavaller Partinobles de 1588, sobre la qual, a principis del segle XX, Ramon Miquel i 

Planas havia fet una transcripció paleogràfica. En la primera visita a la Biblioteca de 

Catalunya Anna Gudayol, bibliotecària en cap i encarregada de la catalogació i 

organització dels fons i manuscrits, em va facilitar el correu de Victòria Rodrigo 

Fuentes, bibliotecària de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus, per consultar-li 

si podia aportar un poc de llum sobre el parador de l’edició que buscava. Em va 

informar que la biblioteca del senyor Font de Rubinat estava bastant dispersa i que la 

família havia venut alguns llibres. Tot i aquestes dissortades notícies, poc després, però, 

Victòria em va fer arribar el telèfon i l’adreça d’una néta, Dolors Blasco Font de 
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Rubinat, filla de la filla de Pau de Rubinat que va tenir cura de la biblioteca a la mort del 

pare. Però no vaig tenir cap èxit: mai no va contestar al telèfon, mai va respondre a la 

carta que li vaig enviar i mai no va acceptar la sol·licitud d’amistat que li vaig fer 

arribar via, com no, facebook. En els últims moments, i quan ja pensava que aquesta via 

estava esgotada, em vaig posar en contacte amb el fill d’aquesta senyora qui 

m’aconsellà que li escriguera un mail i que no ha donat cap fruit tampoc.  

 Per tant, doncs, allò que assegure és que la darrera notícia que hom té d’aquesta 

edició és de l’any 1947 i que, a partir d’ací, ja no ha tornat a estar a l’abast de ningú. 

Així les coses no m’agrada dir que l’edició del text està feta sobre el facsímil de 1947, 

però no he tingut cap altra possibilitat. Potser algun dia aparega.  
 

 1.1. Objectius d’aquesta tesi. 
 Els tres objectius que ens proposem en aquesta tesi són l’estudi, l’edició i els 

comentaris de l’obra i, per tant, l’estructura d’aquesta anàlisi respon a aquests objectius 

i està inspirada en obres com l’Espill de Roig o el Curial e Güelfa que darrerament ha 

publicat l’editorial Quaderns Crema. L’edició d’aquestes dues obres està feta sobre un 

únic testimoni, cosa que també s’aplica a la nostra novel·la. Més avall explicarem per 

què no hem considerat adient fer l’edició crítica del text.  

 La intenció de dedicar-nos a aquesta publicació era recuperar una obra que va 

gaudir d’un notable èxit editorial fins a les acaballes del segle XIX i que, de cop i volta, 

havia deixat d’interessar al públic lector i al gremi d’editors i impressors. Què havia 

motivat aquesta davallada del gènere i de l’obra en particular? Era conscient que estava 

davant un text singular, que s’allunyava bastant dels seus companys de gènere perquè, 

entre d’altres raons, barrejava cavalleries, folklore, clàssics llatins i tradició celta i no 

precisament en un totum revolutum, sinó relligat tot en una prosa graciosa i àgil. Així, 

doncs, per tots aquests aspectes la novel·la es presentava als meus ulls com una obra 

atractiva i vaig pensar que probablement pels seus components va fruir d’aquest boom 

editorial.  

 El treball començava per esbrinar d’on venia el Partinobles i quines eren les 

fonts que s’hi rastrejaven. L’origen era ben clar, provenia d’un anònim text francés del 

segle XII titulat Roman de Partenopeu de Blois. La primera dificultat raïa en el fet que jo 

no tenia accés a la llengua francesa d’aquesta centúria i no sabia com m’acostaria a 

l’origen del meu relat. Vaig demanar a una col·lega de francés si m’ajudaria a llegir el 
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text editat i modernitzat per Pierre Joris Olivier Collet en Lletres Gothiques quan la 

bona sort va fer que Esperanza Bermejo acabara de publicar el 2011, a la Universitat de 

Múrcia, la traducció espanyola del text gal amb el títol Partonopeo de Blois. Aquesta 

versió em va ajudar de manera significativa en el primer apropament a la font.  

 Allò meravellós es va presentar en veure que el Partonopeo, i consegüentment 

les versions peninsulars, arreplegava una allau de motius que trobàvem en l’antiguitat 

clàssica a través de la faula d’Eros i Psique inserida en L’ase d’or d’Apuleu, també en 

els lais, en l’obra de Chrétien de Troyes, en La ventura del cavaller N’Huc e Madona, 

en Melusina, etc. I tot farcit de tòpics populars com l’encalç de l’animal màgic, la nau 

comandada per una tripulació invisible, una taula parada prodigiosa en què ningú no veu 

qui serveix, una vida cavalleresca regalada i ociosa que no serà pròpia d’herois, una 

dama-fada benefactora que no dubta a matar el seu estimat quan la promesa amorosa es 

trenca, l’home salvatge en el centre de la renovació espiritual, en el principi d’una nova 

vida, i proves i tornejos i omplint-t’ho tot el triomf del cristianisme sobre els pagans i 

Constantinoble, sempre l’eterna unió entre Orient i Occident, tot plegat en les pàgines 

d’una novel·leta curta però intensa que fa gaudir tothom. 
 

 1.2. Estructura del treball 
 Com ja hem dit, la tesi es distribueix en tres parts. L’estudi introductori està 

dividit en seccions més llegidores que fragmenten la informació i condueixen a un 

millor enteniment de les parts. Per això, el primer que he fet ha estat resumir l’argument 

de l’obra perquè qualsevol que s’hi aprope tinga una idea lleugera d’allò amb què es 

trobarà. El segon punt del treball fa referència al gènere, en què delimite els orígens de 

la novel·la i atanse una panoràmica general sobre l’estat de la qüestió i la problemàtica 

classificació d’aquest tipus de literatura. El tercer apartat està dedicat als orígens i fonts 

de la novel·la i ací ens aproximem al Partonopeo de Blois, com a origen de la versió 

catalana, i a totes les fonts que s’hi rastregen en la seua redacció. La quarta secció de 

l’estudi introductori comprén la transmissió textual i l’he dividida en dos blocs: en el 

primer parlaré de la datació de l’obra i l’edició princeps i, en el segon, considere la 

difusió de l’obra a través de les diferents edicions que se’n van fer. Aquest segon 

epígraf és el que m’ha fet viatjar a la Biblioteca Nacional i a la Biblioteca de Catalunya 

en nombroses ocasions per consultar les edicions. Clou l’estudi el darrer punt dedicat a 

la llengua en què va ser redactada l’edició de 1588. 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 
 

12 

 

 El segon objectiu de l’estudi era fer l’edició de l’obra i aquesta és la part més 

plasent de la investigació perquè crec que una de les màximes aspiracions d’un filòleg 

és poder editar un text. En la part de la nostra edició explique al detall com ho faig i 

com s’han de llegir els diferents símbols que s’hi apunten. De tota manera, la Història 

de l’esforçat cavaller Partinobles no contemplava ni a priori ni a posteriori cap 

dificultat de transcripció ni ortotipogràfica, la qual cosa no lleva que alguns passatges, 

períodes sintàctics i comprensió semàntica hagen estat obscurs algunes vegades. No vull 

amb aquestes afirmacions restar importància ni al text, ni al treball d’edició, sinó que 

únicament ho anote perquè l’any 2007 vaig presentar el meu treball per a l’obtenció del 

Diploma d’Estudi Avançats en què es tractaven els primers nou capítols de la traducció 

feta per Lluís de Fenollet i Malferit de la Historiae Alexandri Magni de Quint Curci 

Rufus. Aquests nou capítols van estar un malson des de tots els punts de vista i des de 

tots els nivells lingüístics: errades de lèxic, traductològiques, sintàctiques i 

morfològiques. Per això enfrontar-me al Partinobles ha estat un gaudi com a editor, una 

tasca lleugera i agradosa si la comparem amb aquell text obscur i en molts passatges 

inintel·ligible. 

 El darrer apartat d’aquesta tesi està dedicat als comentaris de cadascun dels 

capítols i dels aspectes més significatius que s’hi tanquen. Es tracta de la part que més 

m’ha enriquit des d’un punt de vista intel·lectual, ja que han estat innombrables les 

fonts bibliogràfiques que he hagut de llegir per esbrinar la informació que contenia un 

petit bocí del text. Aquesta part m’ha fet anar des de la bibliografia bàsica artúrica, a 

textos d’allò més extravagants com la psicoanàlisi en els contes de fades, la història de 

la infantesa o el manual del torturador espanyol. Tot ha estat llegit amb avidesa i amb la 

necessitat d’omplir tots aquells buits que la desconeixença governava. 
 

 1.3. Metodologia. 
 La paraula ecdòtica vol dir literalment publicació, però avui l’entenem com a 

sinònim de crítica textual, és a dir, «el conjunto de los principios, de los métodos y de 

las técnicas que la filología utiliza para reconstruir un texto en su forma original. Esto es, 

su objetivo es recuperar la voluntad del autor de un texto, alterado por los accidentes 

que se han producido a través de las copias sucesivas de los manuscritos que lo 

conservan» (Blanco Jiménez 2013: 311). En el nostre cas no parlem de manuscrits, sinó 

d’impressions, però les paraules de Blanco ens aprofiten per justificar per què no hem 
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considerat fer una edició crítica del Partinobles. En primer lloc, nosaltres no podem 

reconstruir el text arquetípic, és a dir, aquell text del qual derivarien totes les edicions 

posteriors i que estaria més prop de la versió original, d’aquella que l’autor escrigué. És 

del tot impossible restablir un text genuí si la impressió de 1588 resta extraviada i les de 

ca. 1524 i ca. 1551 són una possibilitat, per aquesta causa hem estimat fer una edició 

comentada tenint com a punt de partença el facsímil que va editar l’Agrupació de 

Bibliòfils de Tarragona i la feta el 1912 per Miquel i Planas sobre l’exemplar de 1588. 

La varietat de les edicions posteriors dificultaven l'estudi crític i per això s'ha optat per 

constatar-les i establir que totes les posteriors vénen de la de 15882, perquè no hi ha 

indicis que mostren una procedència d'una altra versió ni traducció castellana, sinó que 

són reimpressions pròpies d'una literatura de consum, d’unes novel·les breus i gracioses 

que en algun moment van perdre el seu atractiu.  

 Per tant, la Història de l’esforçat cavaller Partinobles se’ns presenta envoltada 

d’absències i el primer imprés de què es té notícia és molt tardà. Tot aquest panorama 

contrasta d’alguna manera amb el que estava passant en l’àmbit castellà. Susana 

Requena treballa amb l’edició incunable de 1499 impresa a Sevilla per Juan Pegnitzer i 

Magne Herbst. Es tracta d’una estampa incompleta en què s’han afegit fulls manuscrits 

amb una lletra datada al segle XVII. En segon lloc tindríem l’edició castellana de 1519, 

impresa també a Sevilla per Jacob Cromberger. La tercera publicació del Libro del muy 

noble y esforçado cavallero el Conde Partinuples estaria impresa a Toledo el 1526 per 

Miguel de Eguía i el 1547 veuria la llum l’exemplar de Burgos a la impremta de Juan de 

Junta. A l’últim trobem l’edició de 1563 impresa també a Burgos en la mateixa casa 

però ara l’impressor serà Felipe de Junta. És desolador saber que, front a l’abundància 

d’edicions antigues castellanes, les catalanes es mouen en el terreny de la hipòtesi i que 

no tenim a l’abast aquelles primeres edicions. No obstant això, aquesta tardana 

presència del Partinobles es veurà compensada després amb una fortíssima vitalitat 

editorial que la conduirà a reimprimir-se fins a la fi del segle XIX.   

 Sens cap dubte aquestes reimpressions contribuïren a la difusió del Partinobles, 

però a nosaltres no ens ajuden a establir un text guia. El que pretenem amb la nostra 

edició és mostrar un text clar i llegible com proposava Fernández Jiménez (1984: 189): 

                                                
2 Totes les posteriors provindrien de la de 1588 encara que presenten una variant dialectal diferent que 
nosaltres atribuïm bé al caixista, bé a l’impressor, bé a alguna interferència en la cadena de muntatge dels 
exemplars. 
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«Toda edición de textos antiguos tiene en sí dos propósitos, que vienen relacionados 

entre sí: por un lado, la presentación de un texto claro y legible al lector de hoy; por 

otro, el mantener fielmente el texto original, texto que reproduzca íntegramente la 

intención del autor y sus peculiaridades lingüísticas». És una tasca dificultosa i, de fet, 

el lector actual no gaudiria de la lectura de la nostra edició per les constants repeticions, 

la desconnexió entre alguns passatges, etc., perquè el que sempre hem tingut present han 

estat les paraules d’Andrea Zinato (2005: 1618) que limita el treball de l’editor a 

intervenir en el text en comptades ocasions. Totes aquestes raons ens han fet considerar 

més adient fer una edició comentada, més avinent al nostre treball, que no una crítica 

del tot inabastable.  

 En un altre sentit, la raó d’incloure els comentaris en la nostra edició ha estat el 

voler apropar una època, uns costums i algunes curiositats que ajuden a esbrinar el que 

l’autor volia transmetre, i com, quan, on i per què ho va fer, tot inserit en un context 

determinat definit pels gustos del moment. La semblança amb alguna obra, la tradició 

d’un tema folklòric, l’estranyesa d’algun costum que per a nosaltres ara és aliè i en 

definitiva tot el que envolta els comentaris ha estat motiu d’anàlisi per tal d’esbrinar les 

arrels literàries, socials i culturals que guarda el passatge. Alguns dels motius folklòrics 

s’han desenvolupat amb major deteniment sobretot per comprovar que el Partinobles 

gaudeix d’una tradició clàssica i popular que fan de la lectura una matèria reconeixedora 

que està en el nostre imaginari col·lectiu. Els capítols en què apareixen, per exemple, el 

naixement màgic de la protagonista, l’homo sylvaticus o l’expiació amorosa els he 

comentat de manera extensa per exemplificar el que estic tractant. 

 Hem cregut apropiat enquadernar la tesi en dos volums. El primer conté tot 

l’estudi preliminar i el text editat i el segon inclou únicament els comentaris. El motiu 

d’aquesta decisió ha estat fer més còmoda la lectura. Com a lector personalment no 

m’agrada haver de recórrer a tots els apunts que es fan al final d’una edició i he preferit 

que es puguen tenir oberts i a l’abast tant l’edició com els comentaris. 

 
 1.4. Estat de la qüestió. 
 La Història de l’esforçat cavaller Partinobles ha estat motiu de discussió quant 

a la classificació, la datació i l’edició princeps.  

 La classificació de la novel·la va ocasionar nombroses preocupacions entre els 

estudiosos ja que, a causa de l’amalgama de motius, era difícil d’encabir-la en un gènere 
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concret. Així veiem: 

 

1. Gayangos el 1857 la cataloga dins la llegenda «historias y novel·les 

caballerescas», però la caracteritza com a novel·la cavalleresca especial en el 

sentit que el seu públic receptor seria més aïna les dones, per gaudir amb 

històries d’amor i intrigues, que no els hòmens que fruïen més de la lectura 

de batalles i tornejos.  

2. Uns anys més tard, el 1865, Marià Aguiló inclou el Partinobles dins els 

«Libros de caballerías y ficciones en prosa», i no s’enganya molt perquè, 

evidentment, conté cavalleries i ficció en prosa. La dificultat radica en el fet 

que l’extensió del llibret no s’adia al format que presentaven, sensu stricto, 

els grans llibres de cavalleries. 

3. El 1905 Don Marcelino Menéndez Pelayo la inclou dins del grup «Novelas 

greco-orientales». Aquesta denominació és del tot excloent, ja que no té en 

compte l’origen francés del protagonista, ni l’acció quan transcorre en terres 

occidentals. 

4. Entre 1907 i 1908, Bonilla y San Martín enquadra el Partinobles com a 

«historia extravagante» i estem d’acord amb l’estudiós si tenim en compte 

que «extravagante» vol dir «raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente 

peculiar u original» (DRAE). Partinobles aglutina tots els adjectius dins una 

narració fresca i agradable. 
5. Pere Bohigas (1951) la situa al costat d’altres novel·les en què allò que 

predomina és el triomf de l’amor per damunt de qualsevol altre element. 

6. El 1986 José Ignacio Ferreras intenta fer una altra classificació i, aleshores, 

l’encabeix al grup que tracta la «Matèria de Roma». No sabem exactament 

els motius d’aquesta inclusió, però pensem que haguera estat més adient 

incloure-la en l’epígraf «Matèria de França», en què estan Paris e Viana, 

Pierres de Provença, Melusina o Tablante de Ricamonte. 

7. En 2000 l’obra no apareix en la catalogació de Daniel Eisenberg i Mª 

Carmen Marín. En 2003 Lucía Megías reconeix que en el segle XVI es posen 

els fonaments del que serà el gènere cavalleresc com a impulsor de la 

impremta i com a base sobre la qual es crea tot un negoci. 

8. Martí de Riquer no esmenta el Partinobles en la Història de la Literatura 
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Catalana, possiblement per considerar-la una obra menor i de poc ressò, 

mentre que en la Historia de la Literatura Universal fa un esment succint del 

roman francés. 

9. Per la seua banda, Jordi Rubió i Balaguer enquadra l’obra dins de les 

novel·les en prosa que divulguen temes tradicionals. I en la mateixa línia, ja 

en l’any 2007, es mouran Pep Valsalobre i Albert Rossich que inclouen el 

text sota l’epígraf «Narrativa Popularista», és a dir, aquella que tracta temes 

populars. 

 
 Per a nosaltres la denominació que preval és la que van fer Víctor Infantes i 

Nieves Baranda el 1991, Narrativa cavalleresca breu, i que fa referència a un grup 

d’obres curtes impreses a partir del segle XVI i que contemplen unes característiques 

concretes com després estudiarem. 

 Quant a la datació i edició princeps de la versió catalana al llarg dels segles es va 

produir una confusió que va dividir la crítica en dos parts. Segons el catàleg d’Antonio 

Nicolàs apareix referenciat un incunable datat el 1488 que l’autor prendria com l’edició 

princeps de la nostra obra. Però, va existir realment aquest incunable o es va tractar 

d’una errada i el que realment volia anotar Antonio Nicolàs era l’any 1588, és a dir, 

l’edició de Tarragona tinguda com a primera edició? És indiscutible, però, que a partir 

d’aquesta referència la crítica va prendre part per una possibilitat o altra, encara que 

actualment sembla que s’ha bandejat l’existència d’un incunable i es pensa que el 

bibliòfil va errar la data en cent anys.  

 Però, quina és l’edició princeps catalana? Es va fer la traducció a partir de la 

impressió castellana o va ser al revés? Continuant les petjades de Susana Requena hem 

seguit les traces documentals que ens mostren que l’edició de 1588 no va ser la primera 

feta en català, sinó que, almenys, se’n van fer dues amb anterioritat: la de ca. 1524 i la 

de ca. 1551. Queda pendent, encara, esbrinar quin procés traductològic es va emprendre 

amb les edicions peninsulars. Tenint en compte únicament les estampes que s’han 

conservat, no ens permeten reunir informació suficient per demostrar en quin idioma es 

va publicar abans. El que sí assegurem és que del Partinobles, se’n van fer moltes 

edicions a partir de 1588, concretament 22 fins el 1866, per tant, estem davant un best-

sellers que va satisfer els gustos d’un públic lector àvid d’aventures fins les acaballes 

del segle XIX, que reapareix amb posterioritat, concretament el 1912 amb l’edició 
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paleogràfica de Miquel i Planas, i que desapareixerà completament fins el 1991, any en 

què Jordi Tiñena en farà una edició de caire escolar. 

 Els estudis actuals sobre el Partinuplés en castellà continuen sent escassos, però 

hi comptem amb una major quantitat de treballs que no en català, pràcticament 

inexistents.  

 En l’edició que Nieves Baranda (1995) féu de les Historias caballerescas del 

siglo XVI, en l’editorial Biblioteca Castro, Turner, llegim en les pàgines XLIV-XLVI una 

petita aproximació al Libro del conde Partinuplés. Ens parla en primer lloc de la font 

francesa del segle XII, per a després desenvolupar dos aspectes importants de l’obra: la 

sensualitat i el paper de la dona. Més endavant, en les pàgines 317-415, se’ns ofereix 

l’edició del text que segueix dos criteris fonamentals, antiguitat i correcció. Així, doncs, 

les fonts consultades per la doctora Baranda per al Partinuplés són l’imprés a Sevilla 

per Juan Pegnitzer i Magno Herbst, ca. 1499 i les conservades posteriorment. 

L’incunable presenta una mancança de dos folis i d’uns petits bocins trencats que han 

estat complementats amb l’edició de 1519, feta també a Sevilla però ara per Jacob 

Cromberger. 

 Entre els anys 1775 i 1789 s’edita a França una revista periòdica, la Bibliotheque 

Universelle des Romans, que va publicar dos textos importants per a la nostra literatura: 

en primer lloc el Partinuples. Précis sur la romance catalane (1779) i, en segon lloc, 

Histoire du vaillant chevalier Tirant le Blanc (1783). Es tracta d’unes desconegudes 

impressions franceses la del Partinuples (1779), feta sobre la castellana de 1513, que 

Pep Vila va editar el 1997 com a edicions facsímils gràcies al Patronat Francesc 

Eiximenis-Diputació de Girona. Valsalobre (1998) comenta l’aportació de Vila i, des 

dels nostre punt de vista, augmenta un poc més la confusió generada per l’edició 

catalana de 1588 en parlar d’una pretesa edició de 1488. En l’article Valsalobre exposa 

que, si bé la descoberta de les edicions franceses del Partinobles i del Tirant no és 

espectacular perquè són textos que provenen de fonts conegudes, cal remarcar 

«l’interès, i fins i tot la sorpresa, de conèixer la difusió d’un compendi sobre la llengua i 

la literatura catalanes i un resum de Tirant en una publicació de gran divulgació entre el 

públic il·lustrat francès de finals del Set-cents».  

 Més amunt hem comentat la contribució de Susana Requena a l’estudi del 

Partinuples/ Partinobles en la seua tesi doctoral de la qual, a més, se’n van derivar dos 

articles. El de 1997, editat però el 1999, explica l’estat de la qüestió en la transmissió de 
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les edicions castellanes i catalana al Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura 

Medieval. Ací explica les diferents referències bibliogràfiques que fins el moment 

s’havien ocupat dels textos. Un any després escriu «La pareja Partinuplés-Melior y la 

doble perspectiva en El Conde Partinuplés», dins del llibre editat a València pel doctor 

Rafael Beltran Literatura de caballerías y orígenes de la novela, en què analitza més al 

detall els personatges protagonistes i la repercussió del trencament del tabú en la trama 

narrativa. 

 El 1999 Javier Guijarro Ceballos publica l’article «La huerta deleitosa del Libro 

Segundo de don Clarián (1522) y otros jardines y banquetes mágicos caballerescos», i 

ací ens parla in extenso del banquet meravellós a què assisteix Partinuplés a l’arribada al 

castell de Cabeçadoyre i relaciona el text directament amb la faula d’Eros i Psique de 

L’ase d’or. 

 La història dels protagonistes del nostre relat poden suposar un exemple del 

canvi que pateix la narrativa de caire meravellós i feèric al llarg dels segles. Ana María 

Morales en el seu article «Lo maravilloso en el Libro del conde Partinuplés» ens 

explica la imatge de Melior com a fada, el caràcter meravellós de Constantinoble o els 

patiments de Partinuplés en trencar el tabú. Es tracta d’un article fonamental i senzill en 

començar el treball de lectura bibliogràfica, perquè acosta tot el món fantàstic del text i 

ens situa en un tema que perdura en el temps: les cavalleries en ple segle XVI. 

  En la seua Historia de la prosa de los Reyes Católicos: el umbral del 

Renacimiento, Fernando Gómez Redondo dedica una desena de pàgines al Libro del 

conde Partinuplés, en què fa un repàs general de les consideracions prèvies que tot 

investigador ha de tenir sobre els temes generals que versa el llibre. 

 Per la seua banda, Clara Monzó, com a resultat del seu treball per al Màster 

d’Estudis Hispànics Avançats de la Universitat de València, publica el 2014 en la 

revista digital Tirant la transcripció de El conde Partinuplés feta sobre l’edició de 

Burgos (1547) impresa per Juan de Juan.  

 A l’últim volem fer esment de la tesi doctoral The “Partinuples, Conde de 

Bles”. A Bibliographical and Critical Study of the Earliest Know edition, its Sources 

and Later Structural Modifications, defensada per R.T. Smith el 1977 a la Universitat 

de Califòrnia i que aportava una dada important en la fixació de la data de l’edició 

princeps castellana i més tard rebatuda amb èxit per Susana Requena. No coneixem de 
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primera mà la tesi californiana i per això no l’hem inclosa en la bibliografia, les 

referències es fan a través del treball de Requena 1997. 

 Amb tot trobem d’altres articles que, encara que no estan dedicats exclusivament 

al Partinuplés, en fan referència. Així, per exemple, en l’any 1998 Philippe Berger 

publica l’article «Las lecturas femeninas en la Valencia del Renacimiento», en què ens 

assabenta que les dones valencianes d’aquell període no solament tenien a l’abast 

lectures pies, sinó que en les seues biblioteques s’han trobat el Breviari d’amor de 

Matfre Ermengau de Bezier, un exemplar de La Celestina, un Libre del compte de les 

castellanes, les Fábulas de Esopo, Lo sompni de Johan Johan, Amadís de Gaula, La 

Trapesonda, el Tirant lo Blanch i, per descomptat, El conde Partinobles. 

 També apareix al 1998 la publicació de François López, «Las malas lecturas. 

Apuntes para una historia de lo novelesco» en què es refereix al Partinuples com una 

novel·leta d’aventures juntament amb el Carlomagno, Clamades y Clarmonda, Flores y 

Blancaflor, Magalona, Oliveros de Castilla, Artús de Algarbe, Roberto el Diablo, y 

Tablante y Jofré. L’autor fa un repàs sobre l’element novel·lesc en diferents gèneres 

narratius com són la novel·la, la novel·la curta, la comèdia, les històries cavalleresques 

breus en plecs solts i tracta de la fortuna editorial i la seua lectura en el període que 

comprén des del segle XVI fins al XVIII. Les referències a les novel·les cavalleresques 

breus són poques, però l’article ajuda a l’investigador a contextualitzar el fenomen 

editorial en aquesta etapa.  

 El motiu de la dona que no pot concebir i el naixement màgic del protagonista 

són els temes que Luna Mariscal tracta en l’article «De la mujer infecunda a la madre 

del héroe. El motivo de la dificultad en la concepción en algunas historias caballerescas 

breves» que ens ha sigut de gran ajuda en el desenvolupament dels comentaris fets al 

primer capítol. D’aquesta mateixa autora en 2007 apareix un article, «La separación de 

los amantes. Aproximación al estudio de un motivo en las historias caballerescas 

breves», que tracta aquest tema en el Partinuplés i en les novel·les Historia de los dos 

enamorados Flores y Blancaflor (1512), Historia de Paris y Viana (1524), Historia de 

la linda Magalona y el caballero Pierres de Provenza (1519), Historia de Clamades y 

Clarmonda (1521). Durant el 2010 Luna Mariscal publica «De la metodología o la 

pragmática del motivo en el índice de motivos de las historias caballerescas breves» en 

què planteja els problemes amb què s’enfrontà durant la seua investigació i que, si bé no 

aportava res al nostre estudi, sí va suposar una lectura engrescadora quant a les 
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possibilitats de resoldre els diferents entrebancs que es produeixen en aquests tipus de 

treballs. Així mateix resultà interessant la lectura de l’article «Crítica literaria y 

configuración genèrica de las Historias caballerescas breves» en què reflexiona sobre la 

denominació del gènere d’aquestes narracions que ens ha afavorit en la part de 

classificació del text. 

 Les publicacions d’aquesta investigadora són fruit de la recerca que presentà en 

la tesi doctoral Índice de motivos de las Historias caballerescas breves l’objectiu de la 

qual va ser (2013: 13) «disponer de instrumentos que permitieran la localización de 

motivos narrativos representativos del vasto conjunto narrativo de la literatura artúrica y 

de la caballeresca hispánica, respectivamente». 

 En el seu «Novelas a la venta en librerías españolas del Siglo de Oro (1600-

1650)», José Mª Díez Borque ens assabenta dels llibres que estigueren a la venda durant 

els primers cinquanta anys del segle XVII. Encara que el mateix autor reconeix en les 

primeres ratlles les limitacions que abasten una recerca en què no existeix suficient 

informació, creem que ens proveeix de dades interessant inventariades sobre l’èxit de 

vendes del Partinuplés. I en la mateixa línia es mou l’article de Mercedes Fernández 

Valladares, «Biblioiconografía y literatura popular impresa: la ilustración de los pliegos 

sueltos burgaleses (o de babuines y estampas celestinescas)». Elisa Borsari també ens 

apropa la importancia de la popularitat de la impressió castellana en la seua aportació de 

2012 «Los libros de caballerías en la corte de los Gonzaga, señores de Mantua: la 

biblioteca de Isabela de Este y Federico III». 

 Hem bandejat els nombrosos estudis que s’han fet sobre la versió teatral d’Ana 

María Caro, al segle XVII, perquè se n’allunyen dels nostres interessos però sí volem fer 

una petita aproximació a aquesta obra. El conde Partinuplés és una versió curiosa de la 

novel·la cavalleresca ja que és cert que, segons Ferrer Valls (1995):   

 
[...] lo importante no es el conflicto, ni los personajes, ni la coherencia de la acción, 
sino el impacto visual que proporciona la elaboración escenográfica [...] comedia de 
ambientación fantástica, personajes alejados de la realidad, amores idealizados, 
hechizos, desafíos caballerescos, vestuario y escenografía de lujo [...] La acción y los 
personajes están poco desarrollados y el alejamiento de la realidad, tópico del género, 
impiden que se planteen cuestiones que afloran en las otras obras. Pero, además, la 
autora tampoco manifiesta interés por abordar ningún tipo de conflicto que tenga que 
ver con el debate sobre la mujer o sobre la escritura femenina, cosa que podría haber 
hecho a pesar de las limitaciones que el género le imponía. 

 Allò que buscava el públic era espectacularitat i diversió i el text que en servia 
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de base ja estava deteriorat i Ana Maria Caro és «una solución a medio camino entre los 

extremos, capaz de servirse del aparato escénico sin tener que asumir el deterioro del 

texto poético» (Villarino Martínez 2006: 562). 

 El camí que m’ha portat avui ací ha estat ple d’obstacles que he pogut salvar 

gràcies al suport constant de la meua benvolguda directora Llúcia Martín a qui agraïsc 

haver-me obert el meu horitzó cultural que s’ha enriquit amb les aportacions de totes les 

lectures, de tota la crítica que ella m’ha indicat. Llúcia va confiar en mi per realitzar 

aquesta investigació i em va animar a col·laborar amb el Grup en la Recepció de les 

Literatures Clàssiques de la Universitat de València en què he pogut publicar dos 

articles relacionats amb aquest treball: «L’esforçat cavaller Partinobles i la dama-fada 

Melior, viatgers entre dos mons» i «En aquella verde yerba fue hecha dueña la más 

hermosa doncella del mundo. El singular requeriment amorós de les narracions 

cavalleresques» (en premsa). Gràcies. 

 La visita als diferents fons bibliogràfics, i la comunicació que s’ha establert amb 

investigadors de diferents àrees, em fan ara que concloga aquesta introducció amb 

d’altres agraïments. He de començar per agrair al professor Rafael Beltran que m’haja 

atès sempre tan amablement. Sense el seu suport mai no hauria tingut accés a la tesi de 

la doctora Requena que tantes coses m’ha aclarit en la meua investigació. En segon lloc 

vull donar les gràcies a cinc científics per la paciència que han demostrat en contestar 

l’allau de mails que els vaig enviar: la doctora Esperanza Bermejo, professora titular del 

Departament de Francés de la Universitat de Saragossa, sense la qual no haguera pogut 

accedir al Partonopeo de Blois. Gràcies per l’acurada traducció que en va fer; Maria 

Coduras, membre del Grup de Recerca Clarisel, que em va ajudar a resoldre dubtes 

sobre l’antroponímia artúrica que se’m presentà; Barry Taylor, curador de la Col·lecció 

Hispànica 1501-1850 de la British Library, que m’informà sobre dubtes bibliogràfics 

que no podia resoldre i que gràcies a internet no vaig haver de viatjar fins a Londres; 

Clive Griffin, professor de Literatura Espanyola del Trinity College d’Oxford, que 

m’acostà l’Archivo Histórico Provincial de Sevilla per trobar un vell inventari de 1528 i, 

a l’últim i no per això menys important, sinó perquè justament me l’estime molt, he 

d’agrair al doctor Jordi Redondo, professor de Filologia Grega a la Universitat de 

València i coordinador del GIRLC (Grup d’Investigació en la Recepció de les 

Literatures Clàssiques), tota l’energia que ha posat en resoldre els dubtes històrics que 
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se m’han plantejat al llarg d’aquest estudi i, a més, per donar-me suport en cadascun 

dels correus que hem intercanviat. 

 L’Archivo Histórico Municipal de Sevilla en va enviar l’inventari de què parlava 

anteriorment, però jo, que només havia llegit documents impresos i uns pocs manuscrits 

que vaig tenir a l’abast gràcies a Maria Luisa Cabanes allà per l’any 1995, en veure’m 

davant aquells gargots il·legibles vaig demanar auxili a la meua directora qui 

ràpidament va posar-se en contacte amb el doctor Ramon Baldaquí Escandell, professor 

del Departament d’Història Medieval, Moderna i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques de la Universitat d’Alacant amb qui vam fruir d’una vesprada 

deliciosa que ens traslladà al 1528.  

 En el començament de l’estudi lingüístic explique que per a un filòleg 

especialista en literatura sempre suposa un desafiu, i en la majoria de casos una angoixa, 

enllestir un treball específic de llengua. He de dir que l’angúnia es va esvair d’alguna 

manera en saber que comptava amb el suport del professor Francesc Xavier Llorca a qui 

vull agrair la dedicació que hi ha posat i la gran ajuda que ha estat per mi.    

 Gràcies als professors de la Universitat d’Alacant que han estat amb mi en 

aquest recorregut que començà ja fa tant de temps. Cadascun de vosaltres m’heu 

descobert un aspecte més profund de la Filologia i m’heu conduït per aquest camí que, 

segons el meu benvolgut mestre Rafael Alemany, segurament és de salvació.  

 Aquest estudi no haguera estat possible sense el suport dels meus tres grans 

amics: Rafa, Emma i Toni. Però especialment vull dedicar aquesta investigació a les 

dues persones més importants en la meua vida, Octavio i ma mare, els dos amb la calma 

suficient per aguantar el mal humor que provoca la redacció d’una tesi. 
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2. Consideracions 

 En la lectura d’aquest treball s’ha de tenir en compte que quan esmente l’obra 

Partonopeo de Blois, és a dir, el roman francés la traducció del qual fa la doctora 

Bermejo, el referencie com Partonopeo. Així mateix en citar la traducció castellana 

editada per la doctora Baranda ho faré com Partinuplés, mentre que les mencions a la 

versió catalana són sempre com Partinobles. 

 

 No hi ha abreviatures ni d’altres símbols o signes que el lector haja de tenir en 

consideració. 
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3. Estudi preliminar 
3.1. Argument    

Un argument ha de ser coherent i consistent, 
sense exhibir contradiccions. Sols així 
aconseguirà complir amb els seus objectius, 
si no serà rebatut o rebutjat pel receptor3. 

 

Dins el món de les cavalleries apareix durant el segle XVI a l’antiga corona 

d’Aragó la novel·la Història de l’esforçat cavaller Partinobles. Abans d’entrar en altres 

consideracions creem que és interessant iniciar aquest estudi amb un resum de l’obra 

per tal que el lector en conega el contingut. 
 

  En el llunyà imperi de Constantinoble viu l’emperador Julià que no pot tenir 

descendència. Perquè l’Imperi d’Orient no es quede sense hereu, una mora encantadora 

proposa una solució: l’emperador ha d’anar a les terres del rei Herman on coneixerà 

una altra donzella mora en qui engendrarà una filla, Urraca. Després d’aquesta 

necessària infidelitat per preservar l’Imperi, en tornar a Constantinoble la legítima 

muller del distingit emperador concep una filla a la qual anomenaran Melior. En 

esdevindre emperadriu, els seus tutors i grans senyors d’aquesta terra acorden que la 

princesa prenga marit que siga del seu gust i li donen de termini per trobar-lo dos anys. 

  Enviats tots els missatgers arreu del món a la recerca del més gentil cavaller 

que puga casar-se amb la donzella, descobreixen a França el nebot del rei d’aquest 

reialme, Partinobles, jove de bon llinatge, noble i guarnit de totes les bones qualitats 

que s’hi busquen. 

  Aprofitant les seues arts màgiques, Melior aconsegueix viatjar a França dins 

d’un núvol i, quan veu Partinobles, cau perdudament enamorada. Necessitarà ara posar 

en pràctica la seua saviesa màgica: fa que el noble jove es perda al bosc i, després, 

acabe trobant una nau. Aquesta embarcació el condueix al castell de Cabeçadoyre, 

morada de l’emperadriu.  

  Una vegada dins el castell, el protagonista no veu ningú però, malgrat això, 

és servit i complagut a la taula i al llit. Durant la primera nit d’estada s’hi produeix 

l’encontre amorós entre la parella. Després d’una estona en què l’hereva es mostra 

melindrosa, els enamorats emprenen la batalla delitosa. Serà després de l’amor quan 

Melior imposa una condició al seu estimat: que no intente veure-la durant els dos anys 

                                                
3 http://definicion.de/argumento/ 
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que els seus tutors li han fixat per cercar marit. Així, doncs, Partinobles accepta el 

requisit i roman al palau durant un any. 

Al cap d’aquest període, el cavaller demana a la dama permís per tornar a 

França ja que el regne està en perdició per causa de tres reis moros que volen la guerra 

i tenen assetjada la ciutat de París. Abans de la partida, Melior torna a recordar a 

Partinobles la prohibició que hi ha establert. 

  Partinobles guanya la guerra contra el rei Sornaguer, fa captius i d’aquesta 

manera allibera el reialme de França. Establerta així la pau, la mare del comte 

Partinobles decideix d’anar a París per veure son fill. Durant aquesta estada s’hi acorda, 

juntament amb el seu germà, el rei de França, que Partinobles prenga esposa, i la millor 

candidata és una neboda del papa de Roma. Davant el descontent de Partinobles, el seu 

oncle i sa mare concerten de donar-li un beuratge que el fa perdre el sentit i així, doncs, 

poden casar-lo. Quan retorna, Partinobles s’adona de tot el que ha passat i ràpidament 

fuig de França cap al castell de Cabeçadoyre on hi romandrà durant dos mesos gaudint 

dels plaers cortesans. 

  Passat aquest temps, l’heroi demana a Melior que el deixe tornar a França 

perquè, amb la cuita amb què va eixir, va oblidar acomiadar-se dels espanyols que tant 

l’havien ajudat contra els moros. Aquesta segona estada a París serà nefasta per al 

cavaller ja que, entre son oncle, sa mare i el bisbe, el convencen sobre el caràcter màgic 

de Melior i l’inciten a trencar la prohibició que amb l’emperadriu havia pactada. 

Aquest bisbe insta Partinobles perquè puga veure Melior i així li diu que prenga una 

llanterna i, quan l’emperadriu estiga dormida, la il·lumine i comprove si és dona o fada.  

Comptat i debatut, Partinobles arriba de bell nou al castell de Cabeçadoyre i, 

en arribar la nit i una vegada Melior reposa, el comte descobreix el llit i, extasiat en la 

contemplació del cos perfecte de la seua estimada, no se n’adona que una gota de cera 

del llum rellisca i cau sobre els pits de la princesa. Quan Melior desperta, resta 

esmorteïda en veure que el cavaller ha trencat la seua promesa i que les conseqüències 

seran terribles, entre d’altres coses, perquè Melior decideix que Partinobles ha de morir. 

Gràcies a la intervenció d’Urraca, el nostre cavaller és deslliurat de la mort i 

conduït amb vaixell al castell de Bles, on passarà una aspra penitència en desitjar la 

mort i no poder-la trobar. Perdut el seny i torturat per haver trencat la promesa, 

Partinobles i el seu acompanyant Aufer cavalquen tota la nit i arriben a les serres 

d’Ardenya en les quals el protagonista roman perdut i en estat d’abandonament amb 

l’aspecte d’home salvatge. La fortuna propicia que Urraca, fugint per la mar ja que tem 

que sa germana Melior la mate per haver salvat Partinobles, arribe a les serres 

d’Ardenya on troba el comte i l’envia al castell de Ténedos, la seua casa. Urraca se’n 

va a Cabeçadoyre, parla amb Melior i li diu que dins d’un mes tinga preparada la cort 
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per gaudir d’un torneig en què, com a pas previ, ella haurà d’armar cavallers cent 

jóvens.  

En acabar el mes, s’esdevé la gran festa i entre tots els novells cavallers s’hi 

troba Partinobles, a qui Melior no reconeix. Quan acaba aquesta cerimònia, Urraca i 

Partinobles se’n tornen a Ténedos. Al cap dels dies, Melior demana de nou a sa 

germana Urraca que vinga a Cabeçadoyre però, abans de la partida, Urraca informa 

Partinobles que huit dies abans del torneig ella tornarà a Ténedos per ajudar-lo a 

abillar-se. 

  Mentre espera, un dia Partinobles ix a passejar per la platja i veu una barca 

de pescadors. Pensant que pot passar una bona estona d’oci a la mar, decideix 

embarcar-s’hi. Deslliura la barca, comença a remar i, quan vol tornar a terra, es gira tan 

gran vent que perd els rems i resta sense govern per la mar tot un dia. A l’endemà es 

troba a Damasc, ciutat del rei Herman en què el pare de Melior, l’emperador Julià, va 

concebre Urraca. Allà Partinobles és empresonat. Entretant que dura aquesta situació, 

el rei Herman rep una lletra del gran soldà de Pèrsia en què li comunica que s’aparelle 

per anar al torneig que se celebrarà a Constantinoble amb motiu d’encontrar espòs per a 

l’emperadriu Melior. 

  Partinobles, mentrestant, es plany per veure’s empresonat i saber que no pot 

encaminar-se a Cabeçadoyre. Tant trist és el seu plany que la reina Ànsies, esposa del 

rei Herman, se n’apiada i li dóna armes i cavall perquè puga anar-hi. La reina només 

posa dues condicions: la primera, que torne tan prest com acabe el torneig perquè no 

vol que el seu espòs sàpia que ella l’ha alliberat momentàniament i, la segona, que el 

rei Herman no el reconega al torneig. Fets els acomiadaments, Partinobles marxa de 

Damasc i de camí al castell de Cabeçadoyre topa amb Gaudín que esdevindrà el seu 

companyó. 

  Quan arriben al seu destí, comencen tres dies de torneig en els quals 

Partinobles mostra tot el seu enginy per derrotar cadascun dels seus contrincants. A la 

fi del tercer dia de festes, Gaudín fa saber al comte que l’endemà han d’alçar-se enjorn 

perquè han d’escoltar la determinació del torneig. El comte li respon que això serà del 

tot impossible, perquè ha d’emprendre viatge cap a la ciutat de Damasc per tal de 

complir la promesa feta a la reina Ànsies. Gaudín li proposa de romandre-hi ell perquè 

el comte puga adreçar-se a Cabeçadoyre i saber la resolució. Però una vegada arriben a 

Damasc la reina Ànsies els assabenta que el seu espòs ha estat mort en el torneig i, per 

això, Partinobles queda lliure. Allò que mai sabrà la reina és que el mateix Partinobles 

és el responsable de la mort del rei Herman. 

  Ja a Cabeçadoyre el comte es dóna a conéixer, Melior el tria com a espòs, és 

nomenat emperador, Gaudín es fa cristià i es casa amb Urraca. 
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 Aquest és el gruix de la nostra obra en la qual s’interpolen una sèrie de tòpics, de 

relacions històriques i literàries i de barreges curioses que la conformen dins un gènere 

que va perdurar al llarg dels segles. Tant és així que el gènere cavalleresc, que havia 

començat al segle XII amb les obres de Chrétien de Troyes, ens el trobem encara viu al 

bell acabament del segle XVI. 

 I és que l’època moderna és el període més desconegut de la nostra literatura i el 

motiu, segurament, l’haurem de buscar en la denominació en què s’enquadraven aquests 

segles «La Decadència». Aquesta apel·lació allunyava el gust per l’estudi d’aquesta 

etapa en pensar que després del segle XV fins al primer terç del segle XIX sols 

ensopegaríem amb tediosos gojos, sainets de poc interés literari i d’altres insignificants 

obretes de caire únicament popular o religiós. La realitat, però, serà una altra. Centrant-

nos exclusivament en les acaballes del segle XV i el segle XVI assistim a dos fenòmens 

cabdals per a la producció literària i que van íntimament enllaçats: el primer és que el 

públic lector demanda una literatura d’entreteniment que se’n separe de la literatura 

moralitzant i didàctica de caire medieval; el segon fenomen és l’eclosió del que 

coneixem com a literatura de consum que s’impulsarà de manera molt eficaç arran de la 

vinguda de la impremta4. 

 La literatura, doncs, s’usava i s’entenia com un instrument adoctrinador, però, a 

partir sobretot de les cavalleries, els lectors i oïdors demanaran una literatura entesa com 

a font d’entreteniment i amb la qual introduir-se en mons fantàstics que cadascú 

imaginarà de manera individual i amb els quals hom es podrà apropar als sentiments 

dels protagonistes o sentir l’animadversió contra els antagonistes. En definitiva, aquesta 

literatura procurarà generar expectació en el públic perquè la lectura esdevinga una 

experiència emocionant. 

                                                
4 Per exemple comptem amb una narrativa breu hereva de les novelle italianes en què predominava el 
caràcter còmic d’allò que es narrava: Ab clemèntia, liberalitat e justícia del canonge Jordi Centelles, o 
Les estil·lades que són un recull de cartes amoroses picants d’autor anònim (Solervicens 2005: 42-43). La 
Biblioteca de Catalunya acaba d’adquirir un plec de cordell d’aquesta darrera obra (Escobedo 2011).  
En la mateixa línia en castellà trobem El Patrañuelo. Timoneda escriu la seua narració en una prosa i una 
estructura bastant més senzilles que les que Boccaccio presenta en el seu Decameró (Carrascosa Ortega 
2010: 46): 

1. Presentación del argumento. 
2. Desarrollo de la acción con un quebrantamiento de la norma que se tiene por “honesta”. 
3. Desenlace, donde triunfa esta norma honesta que había sido infringida. 
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 La literatura d’entreteniment havia d’aconseguir, com en l’actualitat, que 

l’auditori o el lector prenguera una posició davant els fets narrats per augmentar 

d’aquesta manera les emocions. Així, normalment, el públic se situaria al costat dels 

bons, d’aquells protagonistes que pateixen calamitats i insatisfaccions però que a la fi 

tot ho superen. El camí que separava el moment de la desventura de l’heroi del triomf i 

gaudi final era tot un conjunt de reptes que conduïen a la satisfacció del públic sense 

desconfiar en cap moment de les capacitats dels protagonistes. Cadascun dels nous 

esdeveniments en la vida dels personatges augmentarà la intriga, el divertiment i les 

ganes de saber com acabarà tot i, per descomptat, augmentaria el desig d’assistir a més 

lectures d’aquests tipus ja foren individuals o col·lectives.  

Totalment relacionada amb aquest boom impressor d’obretes breus i 

entretingudes està el Partinobles que igualment gaudí d’un gran èxit de tiratge i públic, 

com estudiarem en l’apartat del gènere editorial. Aquest èxit, a més, no només li serà 

atorgat per ser una obreta divertida, sinó també per tancar-hi un argument en què es 

barregen elements de tradició culta clàssica o dels lais, com l’enamorat que no es 

mostra a la seua amant o l’enamorada-fada que imposa proves a l’estimat, que acabaran 

formant part de la col·lectivitat en esdevenir elements de la nostra base folklòrica 

rondallística.  
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3.2. El gènere 

Hablar de la novela es referirnos a una 
forma de narrativa, diferenciada de la 
dramática y la lírica. Y narrar es contar, así, 
la narración es un relato, una historia; y, 
como tal, no puede concebirse sin un 
acontecimiento vivido por algún sujeto en 
un momento y circunstancia determinado 
(Carmona 1998: 9). 

 

3.2.1. L’origen de la novel·la 

Els tres pilars sobre els quals descansa la novel·la són el mite, l’èpica i el roman. 

Cadascun d’aquests subgèneres aportaren diferents elements que consolidaren la 

novel·la, terme que es popularitzarà en aparéixer el Decameró de Boccaccio al segle 

XIV5. 

Els mites constitueixen la base de qualsevol civilització. La interpretació 

mitològica de tot allò que envoltava la humanitat es considerava dogma de fe i era signe 

de veritat. L’antiguitat grega va crear tot un ventall de mites que explicaven cadascun 

dels fenòmens naturals que tenien lloc al món. Així, per exemple, en la Teogonia, 

Hesíode conta com la creació de l’univers ha estat possible gràcies a la intervenció dels 

déus. El mite, doncs (Eliade 19912: 7):  
 

cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en un 
tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “comienzos”. Dicho de otro modo: el 
mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha 
venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el cosmos o sólo un fragmento: una 
isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, 
siempre el relato de una «creación»: se narra cómo algo ha sido producido, ha 
comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha 
manifestado plenamente. Los personajes de los mitos son Seres Sobrenaturales. Se 
les conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso los comienzos. 

                                                
5 Garcia Gual (1972: 23) ens assabenta que el terme prové de l’àmbit jurídic clàssic en què designava una 
novetat que feia referència a un afegit o ampliació d’una llei anterior i que és a partir del segle XII que, 
amb el sentit de «relato breve sobre un suceso nuevo y curioso», va passar del provençal a l’italià i a les 
altres llengües romàniques. En el domini lingüístic europeu, s’hi va donar la distinció entre els termes 
roman, romance, romanzo front a nouvelle, novella i novelle per distingir dos tipus diferents de 
narracions: la primera al·ludia a narracions llargues i que es relacionaven, a més, amb el terme 
“arromançar”, és a dir, traduir de textos provinents de la matèria clàssica; mentre que nouvelle, novella i 
novelle en designava de breus (Garcia Gual 1990: 65). Aquesta distinció no és palesa en català o espanyol, 
ja que sols fem servir els termes novel·la o novela per tal de no confondre amb el romanç o romance, 
formes mètriques ben conegudes dins la tradició literària hispànica.  
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Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad (o 
simplemente la «sobre-naturalidad») de sus obras. En suma, los mitos describen las 
diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo «sobrenatural» en el Mundo.  
 

 Amb l’arribada del cristianisme, però, aquesta visió va patir un gir, ja que la 

nova religió considerarà el mite com a fals i sostindrà l’existència d’un únic déu, 

creador de cels i terra. Malgrat el filtre cristià, no es va aconseguir que el mite 

desapareguera, sinó que amb la vinguda de l’èpica, i fins i tot del roman, ressorgeixen 

les seues petjades amb força, encara que d’una manera nova. En primer lloc, els mites 

passen a convertir-se en herois èpics, que seran tinguts quasi com a figures sagrades i 

que, a més, perseguiran un objectiu clar: el bé comú. En segon lloc, els mites es 

transformaran en cavallers, éssers únics, que cercaran en certa mesura l’aprovació 

comuna també. 

 L’èpica va revestir els seus herois d’un caràcter messiànic però, és evident, que 

ja no eren aquells éssers sobrenaturals de què parlava el mite. Hom buscava en 

l’epopeia la relació dels fets contats amb un rerefons històric real que els suportara 

(Mussons 1992: 13). Va ser gràcies a la transformació del temps mític en temps històric 

que l’heroi èpic deixarà de ser reconegut com a déu mitològic per esdevenir, ja, un 

personatge literari (Carmona 1982: 38). Aquest és el canvi significatiu que permet 

parlar de roman i, molt poc de temps després, de novel·la. 

 Els trets diferenciadors entre mite, èpica i roman creem que bàsicament són tres: 

el temps i l’espai, és a dir el cronotopo (Bajtin 1978: 237) 6, i el personatge.  
 

a) El temps: en el temps mític hi ha una manca de temps històric. Si tenim 

com a referència, per exemple, el mite de Prometeu que es narra al Protàgores de Plató, 

trobem aquest començament: 
 

Era en aquell temps en què els déus existien, però les nissagues mortals no existien 
encara. Quan arribà també el dia assenyalat per al naixement d’aquestes, els déus les 
modelaren a l’interior de la terra, barrejant terra i foc i totes les coses que es poden 
combinar amb la terra i el foc (Protàgores, p. 140). 

 
 
 No existeix aquest temps històric perquè, «el tiempo mítico es cíclico, reiterativo, 

en eterno retorno. El mito es la repetición de un pasado, no tiene futuro, no tiene devenir. 

El mito es permanencia, la historia es transformación, cambio. La novela se caracteriza 

                                                
6 Per ser honestos, nosaltres accedim a la denominació de Bajtin a través del treball del professor 
Fernando Carmona (1982) i, per tant, no incloem Bajtin en la bibliografia.  
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frente al mito por su historicidad» (Carmona 1982: 37-38). És a dir, se sosté la idea que 

el mite desenvolupa un temps etern que no muda i que serà, en definitiva, el temps 

primigeni de la creació. 

 Molt prop del temps mític situem el temps èpic, perquè continua sent cíclic, 

tancat, sense futur, sols actua en el present, en el moment de formació d’una nació. El 

temps, a més, actua sobre l’heroi èpic d’una manera suau, no el transforma, no esdevé 

personatge, continua al costat del mite. En el present de què parlàvem «no hay devenir, 

no hay historicidad, de aquí que el héroe no sufra ninguna transformación, se mantenga 

sin complejidad, porque su falta de historicidad no sólo se debe a que es un tiempo sin 

devenir, sino porque corresponde a un tiempo que está fuera de ella, en un pasado 

absoluto» (Carmona 1982: 46). Es tracta, doncs, d’un temps excepcional no sols per a 

l’heroi, sinó també per a la col·lectivitat que representa, perquè és el temps del 

naixement d’un poble. 

 Amb l’arribada del roman s’experimenta un canvi fonamental en la concepció 

del temps: ja no es tractarà d’un temps determinat per una col·lectivitat, sinó que serà un 

temps individual, en què el cavaller no busca el bé comú, sinó la glòria personal. I, allò 

més revelador: el temps individual ha canviat el protagonista que ja no és un ésser 

sobrenatural a l’estil del mite, que tampoc no és un heroi èpic versemblant o ancorat en 

la realitat, sinó que el cavaller ha esdevingut ja personatge quasi novel·lesc en el roman.  

 

b) L’espai: l’espai juga un paper important en la diferenciació entre èpica i 

roman. L’espai que ocupa la versificació de l’epopeia és tancat, l’heroi no se n’ix 

(Carmona 1982: 49-50). A diferència del roman, en l’èpica no hi ha un viatge iniciàtic 

que conduesca els protagonistes a llocs màgics, feréstecs o inesperats. Per contra, la 

geografia és ben coneguda i redueix l’espai a un únic escenari. Justament és l’escenari 

de la col·lectivitat, el que s’ha de defendre pel bé comú. 

En els romans apareixen diferents espais que són oberts, que no es consideren 

espais únics, sinó que la seua multiplicitat condueix a la recerca de l’aventura, a 

vagarejar per tot arreu buscant la formació necessària per esdevenir un ésser únic. Així 

se’ns mostra, per exemple, la cort del rei Artús. És el lloc de referència cavalleresc, 

perquè les aventures no s’hi desenvolupen, en aquest espai, sinó que és el lloc de 

partença i arribada. Els que cerquen aventura, bé hi acudeixen per demanar que algun 

cavaller els ajude a restablir la pau, bé per reptar-los i que demostren que els de la Taula 
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Redona són els més aguerrits, bé per d’altres motius que impliquen lluita i emocions. En 

aquests moments, doncs, s’abandona l’espai de Carduel, de la cort artúrica, per donar 

inici a les peripècies cavalleresques:  
 

Y, entonces, de repente, se oyó un ruido enteramente nuevo, quizá para que al fin el 
soberano pudiera sentarse a comer. Pues hacía un instante que el toque de trompetas 
había cesado, y había sido servido el primer plato en la corte tal como era costumbre, 
cuando irrumpió por la puerta un caballero de aspecto impresionante, el más 
tremendo del mundo en estatura (Sir Gawain y el caballero verde, p. 4). 
 

D’aquesta manera ferotge el cavaller verd interromp el dinar de Cap d’Any que 

se celebrava a la cort del rei Artús. La demanda del cavaller no és una altra que reptar 

els de la Taula Redona per combatre amb ell i que algú li talle el cap. 

En d’altres ocasions no són cavallers els que demanen atenció en la cort, sinó 

donzelles que, a canvi de l’ajuda d’algun cavaller, prometen grans recompenses. En el 

cas de la donzella de la mula es promet un benefici de caire sexual i amorós a aquell 

cavaller que aconseguesca tornar-li el fre de la seua cavalcadura: 
 

Quiso conocerla el rey y la mandó a buscar; cuando la doncella estuvo delante de él, 
le saludó con estas palabras: 
—Señor—le dijo—, bien veis lo triste y acongojada que estoy, y siempre seguiré 
estándolo; nunca volveré a estar alegre, hasta que me sea devuelto el freno que, 
malvadamente, me ha sido robado: ésta es la causa por la que he perdido toda mi 
alegría. Y, sin embargo, sé que volvería a ser feliz, si, aquí dentro, hubiera un 
caballero que se encargara de esta empresa y quisiera ponerse en camino (La 
doncella de la mula, p. 32). 

 

Quan l’aventura està enllestida, és habitual que els cavallers envien els seus 

presoners de tornada a la cort del rei Artús perquè donen fe de les proeses que han 

escomeses. No és tracta més que de demostrar de manera fefaent que els cavallers van 

adquirint pretz i que les proves que superen els acosta cada dia un poc més a l’ideal 

cortés que s’hi buscava. 
 

Jaufré le propone: 
—En mí podrás encontrar merced, si aceptas cumplir lo que yo te mandaré. 
—Señor, por Dios, claro que lo haré, que por nada dejaré de obedeceros. 
—Entonces—le responde—, levántate: irás a la corte del rey Arturo y le dirás que el 
hijo de Dozon te envía a él, y entrégale como don esta lanza que he conquistado, que 
es la más bella que jamás se haya visto, y cuéntale de tu señor, cómo por su gran 
follonería ha colgado a tantos buenos caballeros y cuál es la recompensa que por ello 
ha recibido (Jaufré, p. 92)7. 

 

                                                
7 Sempre que cite Jaufré ho faig per l’edició de GÓMEZ REDONDO, Fernando (1996), Madrid, Gredos i no 
la de RIALC, perquè és molt més aclaridora que el text en occità. 
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I és norma habitual també que, en acabar l’aventura, el cavaller torne a l’espai 

primigeni, ja amb fama, honor i glòria, per contar què li ha esdevingut i fer, així, les 

delícies de dames i cavallers. Després d’un tortuós treball, Galvany torna a la cort 

d’Artús sa i estalvi i conta tot el que li ha esdevingut. 
 

Y así llega el caballero a la corte, sano y salvo. Y cuando los nobles supieron la 
noticia de que el buen Gawain había regresado, el júbilo despertó en aquel castillo. 
Le besa el rey, también la reina; y después, muchos caballeros deseosos de saludarle. 
A continuación le hacen multitud de preguntas acerca de su aventura, y él les cuenta 
los prodigios, y les habla de los trances por los que tuvo que pasar: la aventura de la 
Capilla, la feliz acogida del caballero, el amor de la dama, y por último, el cinto (Sir 
Gawain y el caballero verde, p. 60). 

 

 En els romans, doncs, l’espai esdevé obert i es desplega en diferents 

localitzacions que es tornaran, amb el pas del temps, en tòpics literaris caracteritzadors 

de la narrativa artúrica com és el cas de l’anomenat locus amoenus. Amb posterioritat, 

aquest indret marcarà el lloc propici per a l’amor que, a més, està envoltat d’un seguit 

d’elements que el fan recognoscible davant qualsevol lector, ja que és la representació 

del paradís en la terra: està en una verda pradera, és imprescindible la presència 

d’alguna font o qualsevol element aquàtic, hi ha ocells que canten dolçament i tot un 

munt de vegetació meravellosa que converteix el lloc en espai per al goig i el gaudi.  
 
Jaufré, por ventura, entra en un vergel enteramente rodeado de mármol; no creo que 
en el mundo pueda existir árbol, de los que no hubiera allí uno o dos ejemplares, ni 
buena hierba ni bella flor, que no se encontrara allí en abundancia; el perfume que 
exhala es tan penetrante, tan dulce y tan agradable, como si se estuviera dentro del 
paraíso. Por eso, cuando el día acaba, todos los pájaros de la comarca, en una 
jornada a la redonda, acuden a los árboles a jugar, y, entre ellos, comienzan a cantar, 
con tanta intensidad y tanta dulzura, que no puede haber instrumento que sea tan 
agradable de oír. Y allí se estaban hasta la llegada del alba (Jaufré, p. 126-127). 

 

Aquest tòpic, doncs, consisteix en la idealització de la naturalesa amb elements 

que es repeteixen i que tenen com a finalitat crear un ambient perfecte on sovint el 

cavaller troba l’amor.  
 
La cierva apareció súbitamente y él silbó y picó espuelas sin conseguir apoderarse 
de ella. Sin embargo, no dejó de perseguirla hasta llegar a una landa en donde había 
una fuente de agua clara y buena. Una doncella se estaba allí bañando y dos jóvenes 
que le servían estaban sentadas al borde de la fuente; las ropas que se había 
despojado estaban sobre las ramas. Graelent la vio desnuda en medio de la fuente y 
sin preocuparse más de la cierva se dirigió hacia allí con rapidez al ver a la doncella 
grácil, esbelta, graciosa, blanca y sonrosada, de ojos risueños y de frente tersa; no 
había otra igual en el mundo. No quiso acercarse a ella mientras estaba dentro del 
agua; la dejó que siguiera disfrutando con el baño, y pensó coger sus ropas porque 
así la retendría (Graelent, p. 35). 
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 Mentre que el locus amoenus es presenta com un espai de repòs que permet els 

cavallers prendre’s un descans quan van cercant l’aventura, la forest és la seua 

antagònica. Els boscos són «espacios dominados por fuerzas irracionales que escapan al 

control del individuo, sometido, al cruzarlos, a las situaciones más extraordinarias: 

enfrentamientos con seres malignos o encuentros con personajes que simbolizan 

virtudes contrarias a las suyas». (Gómez Redondo 1996: 175). Són, doncs, paratges 

misteriosos, feréstecs i «desde el punto de vista íntimo, interior y psicológico, el bosque 

es el lugar de las operaciones del alma, de las transformaciones interiores y de la 

purificación» (Cirlot 2005: 43). La forest, doncs, és el lloc estrany i sinistre, una zona de 

transició en què els cavallers passaran diferents proves. El seu aïllament propicia 

l’aparició d’éssers i fenòmens màgics, sobrenaturals i és tinguda també com la zona 

negativa on porgar els pecats i la deslleialtat, el refugi de Tristany i Isolda que han traït 

el rei Marc o el lloc en què Lancelot i Ginebra viuen la seua passió desordenada. Per 

tant, la forest és el contrari de la cort, és a dir, mentre en aquesta tenen lloc les reunions 

socials, els amors i les cavalleries, en la forest els cavallers estan exposats als perills: és 

l’antítesi de l’orde. Però sobretot és l’espai en què l’heroi evolucionarà com a cavaller, 

perquè justament en la forest tindran lloc les aventures màgiques, sobrenaturals i 

fantàstiques que l’avesaran i el conduiran a conformar-se com a nou defensor de causes. 

 El canvi que es produeix en el temps, però sobretot en l’espai, dins l’evolució 

del mite a l’èpica i el roman culminarà en el segle XIV. A partir d’aquesta data, la 

narrativa comença a impregnar-se d’una pàtina de versemblança —serveixen d’exemple 

les novel·les Curial e Güelfa o Tirant lo Blanch— que anirà derivant cap al realisme ja 

en la novel·la moderna. La nova forma de contar es caracteritzarà per mostrar una 

versemblança, primer, i una realitat, després, en l’elecció de la matèria; un 

perfeccionament en la descripció, que serà més llarga i minuciosa; una geografia precisa; 

la utilització d’un heroi pseudohistòric; la intervenció de l’autor en la matèria a tractar i, 

finalment, es produirà un distanciament entre l’autor respecte del tema que el conduirà a 

les reflexions (Carmona 1982: 58)8. 

                                                

8 Aquestes conclusions finals no pertanyen al treball presentat pel doctor Carmona, sinó que són fruit de 
les reflexions de LEJEUNE, Rita (1978), «Jean Renart et le roman réaliste au XIIIe siècle», Le Roman 
jusqu'a la fin du XIIIe siècle, GRLMA, vol. IV, t.1, Heidelberg, C. Winter, p. 400-453. Nosaltres, però, no 
hem pogut consultar aquest article i, per això, no l’incloem en la bibliografia. 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 
 

35 

 

c) El personatge: El pas del mite sobrenatural a l’heroi èpic i finalment al 

personatge cavalleresc és la fase més interessant en la transformació de les lletres 

medievals.  

La figura del cavaller, en certa manera, és una personalitat màgica al voltant de 

la qual es va desenvolupar una bona part de la literatura que ens ocupa i que encara avui 

atrau la nostra atenció. Des de l’aparició del cavaller guerrer fins a la figura literària del 

mateix es van succeir una sèrie d’esdeveniments que van convertir el guerrer brau, 

despietat i cruel en un cavaller de refinats costums, bon amador i valerós en les batalles. 

Però, com es dóna el pas de l’heroi èpic a aquest cavaller literari?  

Durant l’edat mitjana es consolida una forma nova de distribució social amb les 

funcions dels integrants ben definides. Es tracta del feudalisme que s’ha estudiat de 

manera general com una piràmide en la base de la qual estaven els camperols, en la 

cúspide el rei i entre un i altres se situaven els nobles, els cavallers i el clergat. Tota la 

piràmide vivia en una simbiosi en què uns necessitaven dels altres per a fiançar la 

supervivència en una època en què les relacions de vassallatge eren el fonament de la 

vida. D’aquesta manera, doncs, els senyors feudals ostentaven el poder sobre un territori 

i per garantir-hi la pau els calia una guàrdia personal armada que els assegurara, d’una 

banda, una defensa personal i del territori contra qualsevol contingent exterior o interior, 

i, d’una altra banda, el cobrament dels delmes i la repressió dels camperols i de 

qualsevol revolta que s’hi puguera esdevenir. Aquesta nova figura serà el miles i com 

ens fa saber Llull no es tractarà d’un home triat a l’atzar, sinó d’algú singular perquè la 

seua missió també ho serà: 
 

Lo cavaler liurà lo libre al scuder; e con l’escuder l’ac lest, en lo qual entèr que 
cavayler és · I· de ·M· hòmens elet a aver pus noble offici que tots, e ac entesa la 
regla e l’orde de cavaylaria, adoncs consirà · I· petit e dix [...] (Llibre de l’orde de 
cavalleria, p. 164-165).  
 

 Així, doncs, seguint l’obra lul·liana queden ben definides les funcions 

cavalleresques (Soler 1988: 25), encara que en el segle XIII la cavalleria ja era una 

realitat en l’Europa occidental (Soler 1988: 49): 
 

Per tant, restablir la justícia entre el poble de Déu és la primera intenció de la 
cavalleria: d’aquesta manera es combat l’error i el torbament entre els homes, es 
contribueix a la restitució de la caritat, la lleialtat i la veritat al món i es retorna a la 
primera intenció universal: “amar, servir i lloar Déu”. 
La segona intenció de la cavalleria és en tots els mitjans que aquesta fa servir per 
aconseguir la reinstauració de la justícia: l’alt honor en el qual són posats els 
cavallers, la senyoria que tenen sobre els homes, els privilegis, les armes, les 
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possessions, etc. Fer de tots aquests instruments una finalitat és pecar i subvertir el 
pla diví.   
  

 Flori (2001: 64-65) ens fa saber que les famílies nobles havien establert el 

costum de casar sols el primogènit i, d’aquesta manera, la resta de fills quedaven sota la 

protecció del germà major. Aquests jóvens són la base de la cavalleria i sovint 

abandonaven la protecció fraternal per marxar a casa d’algun parent, oncle etc.9, amb la 

intenció de participar en tornejos i activitats guerreres per guanyar fama i aconseguir un 

futur millor que els permetera d’entrar al servei d’un gran senyor. En abastar aquest 

objectiu, els cavallers augmentaven el seu prestigi i els serveis els reportaven uns béns 

crematístics que havien de conservar, una posició privilegiada i una exclusivitat que els 

feien esdevenir un estament tancat al quals només es podia accedir mitjançant l’herència. 

 La imatge mental que nosaltres hem fixat del cavaller medieval extraliterari 

correspon a un ésser que garanteix la pau, és coratjós en la batalla i defén el seu senyor 

per damunt de qualsevol interés personal. Però, evidentment, amb el pas del temps i 

amb l’arribada de temps més moderns, la fesomia d’aquest cavaller i de la pròpia 

cavalleria canviaran notablement i existiran tot un seguit de factors que afavoriran la 

davallada d’aquest noble estament: en primer lloc, la creació d’exèrcits nacionals que 

propicien que els cavallers no tinguen el control absolut de la guerra; en segon lloc, 

l’ascens de la burgesia, que començarà a desplaçar, no sols els cavallers, sinó també 

l’estament nobiliari; i el darrer factor que condueix a la mort de la cavalleria com a 

força de xoc va ser el desenvolupament de l’artilleria (Vallejo Naranjo 2007: 32).  

 Tots aquests components arraconen definitivament un cavaller medieval que els 

nous ulls veuen com una figura obsoleta i inoperant, que porta una armadura molt 

pesada, incòmoda, que no li permetia ni moure’s amb rapidesa, ni portar un cavall 

lleuger que puguera suportar tot aquell pes. En el segle XVII culminarà un procés que 

havia començat en el segle XIV i que produeix el pas d’una cavalleria pesada medieval, 

a una cavalleria lleugera i la diferència entre els antics cavallers i els nouvinguts és que 

ja no comparteixen ni l’estètica, ni la ideologia, ni els principis (Cardini 1990: 118-119). 

La història deixarà a aquells recoberts d’un halo sobrenatural i a aquestos vistos com a 

mercenaris, i és que la literatura va contribuir de manera colpidora en la percepció i 

recepció del cavaller medieval.    

                                                
9 Aquesta situació és la que s’intueix en el Partinobles, ja que trobem el nostre protagonista instal·lat al 
reialme de França, cort del seu oncle, en què viu fins el moment de començar les seues aventures. 
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 Sobre la base d’aquesta figura guerrera, que més o menys hem volgut dibuixar, 

anirà conformant-se la imatge del cavaller literari que ha passat a formar part de la 

nostra memòria col·lectiva. Però, abans d’arribar al cavaller ideat per Chrétien de 

Troyes, el personatge va haver de passar per dues fases primerenques: l’heroi èpic o de 

l’epopeia i el cavaller dels romans de matèria antiga. La diferència principal entre 

aquests i els cavallers novel·lescos l’hem de buscar en les definicions de GESTA i 

AVENTURA. El primer terme fa al·lusió a tot un conjunt de fets memorables, mentre que 

el segon es defineix com una empresa el resultat de la qual és incert i presenta riscos. És 

a dir, la gesta tanca la idea d’una projecció futura, que serà recordada malgrat el pas del 

temps, mentre que l’aventura amaga el concepte de perill, d’esdeveniment fortuït que no 

comporta cap glòria per a la humanitat. 

 Podem sintetitzar en un quadre la diferència entre l’heroi èpic i el cavaller dels 

romans de matèria antiga, d’una banda, i, d’un altre costat, el cavaller literari que es 

configura a partir de les obres de Chrétien de Troyes (García Gual 1990: 60-62; Lobato 

Osorio 2007: 73-75): 
 

HEROI ÈPIC I CAVALLER DE MATÈRIA 
ANTIGA10/ LA GESTA 

CAVALLER LITERARI A PARTIR DE 
CHRÉTIEN DE TROYES/ L’AVENTURA 

 
Bones raons per entrar en combat. L’heroi i el 
cavaller antic combaten per la pàtria, per Déu i 
pel seu senyor. 
 

Naçiestes, mi sobrino;   a XVII aynos de  
edade, 
Fizius cavayllero   a un precio tan grande. 
Metime al camino,   pasé ata la mare, 
pase Jherusalem,   fasta la fuent Jordane 
corriemos las tierras   deylla e deylla parte. 
Con vos conquis Turquia   e Roma a priessa 
dava. 
Con uuestro esfuerço ariba   entramos en 
Espayna, 
matastes los moros   e las tierras ganavas, 
adobé los caminos   del apóstol Santiague; 
non conquis a Çaragoça,   ont me ferió tal 
lançada 
(C.R., vv. 67-78)11.     
 

 
Frivolitat combativa dels cavallers literaris 
que combaten en les festes per guanyar fama 
personal i aconseguir l’amor de la seua 
estimada. 
 

Y mientras ellos hablaban así, Estout apareció de 
repente y cuando vio al caballero sobre su 
caballo, le gritó: 
    — ¿Quién eres tú, vasallo? ¿Qué haces aquí 
entre mis gentes? 
Y Jaufré le respondió: 
—Y vos ¿quién sois, para venir con tan poca 
cortesía? 
—Enseguida te lo diré. 
— ¿Sois Estout? 
—En verdad lo soy. 
—Hace mucho que os llevo buscando, porque os 
he seguido durante toda la noche, sin haber 
tomado reposo ni haber dormido. 
— ¿Para qué me quieres? Dime la verdad. 

                                                
10 Distingim entre cavaller de matèria antiga (Tebes, Enees i Troia) i els cavallers literaris (a partir de 
Chrétien de Troyes). 
 
11 Cite el Cantar de Roncesvalles per Manuel Alvar 1986. 
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—Quiero saber —le contesta— por qué has 
matado a los tres caballeros, que gran tuerto y 
sinrazón me parece. 
— ¿Y sólo para eso has venido? Hubiera sido 
mejor que te hubieras quedado en casa, porque 
sólo un poco ya es arriesgado buscarme. Bajo 
mal augurio te has levantado, pues perderás la 
cabeza enseguida o me seguirás a pie, trotando, 
como éstos que siguen detrás de mí. ¡Entrégame 
el escudo, la cota, la espada y el caballo que 
hasta aquí te ha traído! 
(Jaufré, p. 79-80). 

 
En l’èpica i en el roman antic es combat en 
una geografia coneguda. 
 
 Por Aragón e por Navarra   pregón mandó echar, 
 a tierras de Castiella   enbió sos menssajes: 
 Quien quiere perder   cueta e venir a rritad, 
 Viniesse a mio Çid   que a sabor de cavalgar; 
 Çercar quiere a Valençia   pora cristianos das 

 (C.M.C., vv. 1187- 1191)12. 

 
El cavaller que cerca l’aventura pot vagarejar 
per llocs desconeguts. 
 
Ahora cabalgan, van a toda prisa. Han marchado 
durante tanto tiempo que han llegado a un vado al 
que llaman Vado Peligroso: el paso se hace con 
dolor (El bello desconocido, p.7). 

 
Existeix una forta dependència de vassallatge. 
Se cerca el bé comú: la salvació de la pàtria, la 
defensa dels territoris del rei o del senyor, etc. 
 
     Con unos quinze           a tierras los fincó 
      commo lo comidía        el que en buen ora naçió; 
      los inojos e las manos   en tierra los fincó, 
      las yerbas del campo     a dientes las tomó, 

llorando de los ojos,       tanto avié el gozo mayor  
 
(C.M.C., vv. 2022- 2026)13. 

 
 

 
El cavaller trenca les cadenes del vassallatge i 
busca el seu destí sent amo de les seues 
decisions. Es busca el bé personal, l’honor i 
aconseguir un renom que òbriga les portes de 
l’amor. 
 
No se ha de olvidar lo bueno de los hombres de 
bien; por lo que de corazón estoy dispuesto a 
contar una historia que no es de rey ni de conde, 
sino sobre un caballero tan valeroso que destacó 
extraordinariamente en hechos de armas en 
muchos lugares. No tenía muchos bienes; pero era 
hermoso, cortés y lleno de sabiduría. Ni Galván ni 
Lanzarote consiguieron más fama por sus hechos 
de armas como aquél sobre sus contemporáneos. 
Siempre estuvo consagrado a actuar con honor no 
faltándole ninguna de las mejores cualidades. Era 
Castellano de Coucy, se llamaba Renaud y gozaba 
de gran renombre. Sabía componer canciones y 
debates amorosos, destacando en la ciudad como 
en el campo del combate. Por nada del mundo 
dejaba de asistir a guerras y torneos por lejos que 
se celebrasen (El castellano de Coucy y la dama de 
Fayel, p. 40). 
 

                                                
12 Sempre que cite el Cantar de Mío Cid, ho faig per Menéndez Pidal 1990 i, en cada cas, en donaré la 
referència del vers. 
 
13 El Cid mostra el seu vassallatge davant el rei Alfons menjant l’herba del terra. 
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En la gesta i els romans antics són molt 
importants les descripcions de les accions 
bèl·liques14. 
  

 
En els llibres de cavalleries les descripcions 
de les batalles deixen pas a les dels combats 
curts contra éssers sobrenaturals i amb 
característiques sobrehumanes. També prenen 
força les descripcions dels tornejos 
encaminats a guanyar l’amor de la dama. 
 
El Desconocido corre en seguida con la espada y 
golpea muy bien al gigante. Le asesta un golpe 
muy pesado sobre la cabeza en el cerebro y le mete 
la hoja hasta los dientes. Así le ha quitado la vida. 
Luego retira la espada acerada. El gigante yace 
sobre la hierba floreciente. Así fue vencida la 
batalla (El bello desconocido, p.15). 
 

 
La guerra és la raó de ser d’aquest grup. 
 

 
L’aventura és la raó de ser dels cavallers. 
 

 
La guerra forma els herois en dos nivells: el 
religiós i el militar15. 

 
L’aventura forma els cavallers en diferents 
plànols: militar, religiós i sentimental. 
 

 
Càrrega significativa de providencialisme. 
 
  Espoloneo el cavallo e desçendio por el valle. 
   Muy agradoso el traïdor  a reçebirlo sale. 
   Alli espolonean los cavallos, a cometerse van; 
   abaxadas las lanças fieros golpes se dan, 
   quebrantaron los escudos que ninguna pro les han, 
   desmallavanse las lorigas como si fueran çendal. 
   El poder de Jesucristo siempre amo verdad: 
   El golpe que el traïdor dio a Mudarra Gonçalez 
   non quiso Dios quel prendiese en la carne 
   pero non dexo la lança de salir de la otra parte 
   (C.S.I.L., 449-458)16. 

 
No existeix aquest providencialisme. Els 
cavallers s’encomanen a Déu amb l’objectiu 
que els guarde, però no guia les seues accions. 
 
Nunca Gauvain había visto tan ricas armas. Le 
llevan un caballo fuerte e impetuoso, resistente, 
rápido y veloz, el mejor de todo el país. Y Gauvain 
dice: 
 

— No plazca a Dios que se pierda todo este 
servicio y Dios me conceda la fuerza, 
virtud y poder para que os encuentre en 
tal lugar en que os pueda recompensar, 
pues me habéis hecho un gran honor (El 
cementerio peligroso, p. 43-44). 

 

                                                
14 Com a mostra fem referència a la presa de la plaça d’Alcocer en el Cantar de Mío Cid, a la qual es 
dediquen 311 versos, un 8,3% del total de tot el cantar (Montaner Frutos, 1991: 132). 
 
15 Els cavallers de la matèria antiga no comparteixen aquest tret amb els herois èpics, ja que són el pas 
previ a la cortesia dels cavallers literaris. 
 
16 Sempre que cite el Cantar de los Siete Infantes de Lara, ho faig per Manuel Alvar 1986 i, en cada cas, 
en donaré la referència del vers. Aquest passatge concret fa referència a l’encontre que es produeix 
finalment entre l’assassí dels set infants de Lara, Ruy Velázquez, i Mudarra, germanastre d’aquells, que 
en venja les seues morts. Com es pot comprovar, Jesucrist està al costat de la veritat i dels bons propòsits 
i guia les accions de l’eix del bé que representa Mudarra. 
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Aquest cavaller es completarà definitivament a partir del cicle de la Vulgata, 

prosificacions de la matèria de Bretanya del segle XIII. En la Recerca del sant Grasal es 

consolida una nova projecció del cavaller que, a més d’ésser coratjós en la batalla i 

cortés en tots els àmbits de la vida, es revesteix d’un caràcter celestial i místic. La nova 

qualitat incorporada ens acosta una figura que ja no busca de manera insistent la fama, 

la fortuna o l’amor, sinó que ara la finalitat de la recerca és un objecte, una relíquia 

sagrada que li permetrà la contemplació en Déu (Keen 1986: 89): 
   

La búsqueda que relatan no es tan sólo del Grial como un objeto, sino lo que éste 
simboliza: la gracia eucarística y la comunión en éxtasis con Dios. El rasgo 
distintivo de los relatos que se centran en ello es que presentan los asuntos 
espirituales como el último objetivo y galardón para lo más selecto de la caballería; 
la idea de caballero andante buscando aventuras y la búsqueda de la unión con Dios 
se funden en una.  

 

 Aquesta empresa, a més, no la pot emprendre qualsevol cavaller, sinó que està 

destinada a aquell que encara mantinga la puresa del cor. No podrà ser altre que Galaaz, 

el fill de Lancelot del Llac que esdevé, així, la cúspide i l’ideal del perfeccionament 

cavalleresc i, en certa mesura, té més punts en comú amb els herois èpics que amb els 

personatges novel·lescos anteriors. 

Per tant, doncs, aquell guerrer extraliterari brutal i ferotge va esdevindre, amb el 

pas del temps, primer, en un heroi èpic que lluitava per empreses col·lectives, que 

buscava la guerra com a mostra de fidelitat al seu senyor i que no coneixia l’amor; 

segon, en un cavaller antic que va anar forjant-se sobre la base de l’heroi èpic i als qui 

s’afegeixen noves característiques: la cortesia i l’amor per una dama. Aquests nous trets 

acabaran conformant-se a partir de les obres de Chrétien, en què l’amor a la dama és 

més important que qualsevol altra obligació, prevaldran les dames per damunt dels reis i, 

a més, la fama, els combats i la religió, entesa com a empresa mística a partir de la 

Vulgata, vertebraran el nou tarannà cavalleresc. Aquests seran els tres eixos que regiran 

el comportament dels cavallers (Lobato Osorio 2007: 71-87).  

Els tres elements, espai, temps i personatge, són els que possibiliten el pas del 

mite a l’epopeia, després al roman i, a l’últim, a la novel·la. En el roman courtois17 

                                                
17 En un principi el roman no estava relacionat amb un gènere literari concret, sinó que feia referència a 
una llengua vernacla, el francés, per distingir-la de la llengua de cultura que era el llatí (Baumgartner 
1995: 4). En realitat el terme incloïa també la idea d’escriure directament una obra en francés o un procés 
de traducció des de la llengua culta a la romànica que serà l’origen del boom traductològic dels segles XIV 
i XV. Però el mot roman suscitava fa algunes dècades una certa controvèrsia en un sector de la filologia 
francesa especialitzada, ja que els crítics no s’avenien a fixar quines obres havien d’estar incloses sota 
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s’evidenciava que els objectius que perseguia aquest subgènere ja poc tenien a veure 

amb els de l’epopeia: mentre que els primers buscaven l’entreteniment i l’exploració en 

els sentiment amorós, els segons cantaven el naixement d’una nació, els sentiments 

patriòtics i la vàlua d’uns herois que lluiten i moren per uns ideals reals.  

Les diferents finalitats es mostren, a més, a través d’una mètrica dissemblant: els 

versos dels romans estan molt lluny dels versos èpics, perquè els primers es van escriure 

per ser recitats col·lectivament, mentre que els èpics eren més aptes per al cant (García 

Gual 1990: 59). Però, per què el roman, la nova forma de fer literatura, tria el vers per 

donar-se a conéixer? Confluïen dues tradicions que obligatòriament havien de repercutir 

en la seua gestació: d’una banda, l’epopeia i, d’una altra, la poesia trobadoresca amb la 

nova concepció de l’amor cortés. Era evident que els versos de l’èpica i els de la lírica 

havien aconseguit una ampla difusió i que també el roman pretenia obtenir-la. Així, 

doncs, l’octosíl·lab apariat serà el vincle per transmetre un model cavalleresc que 

servirà d’exemple a un públic receptor.  

En aquesta primera fase el nou gènere presenta encara una sèrie de mancances: 

els personatges estan traçats de manera plana, sense psicologia, però s’hi troben latents 

unes possibilitats de desenvolupament que esclataran anys després, cap al 1200, amb el 

pas del vers a la prosa. Fins el moment la prosa estava reservada per a textos de caire 

jurídic i religiós per a passar poc després a narrar els fets de la historiografia. Per tant, la 

narració en prosa era sinònim de veritat i autenticitat, entre d’altres raons perquè la 

Bíblia o les Cròniques eren la paraula de Déu i dels monarques. Durant el segle XIII té 

lloc la segona fase, en què la tradició religiosa, historiogràfica i les aportacions de 

Chrétien desembocaran en el cicle de la Vulgata que representa un canvi de mentalitat: 

la narració començarà a entendre’s com una xarxa on s’imbriquen les aventures dels 

personatges en una summa de la ficció que revestirà el gènere del tarannà de la 

modernitat. 

En el segle XVI tota aquesta evolució literària ja feia temps que s’havia produït i 

les bases argumentals, temàtiques i estructurals del gènere cavalleresc de les grans 
                                                                                                                                          
aquest epígraf. Alguns pensaven que la matèria antiga no havia d’incloure-s’hi, ja que l’origen dels 
romans s’havia de datar amb l’aparició de l’obra de Chrétien de Troyes (Gallais 19742: 26). No obstant 
això, a partir dels treballs de Le Goff (1972) no hi ha cap dubte a admetre que la denominació no 
s’encunya a partir de Chrétien, ni n’és exclusiva, sinó que ha d’englobar la producció de la matèria de 
Roma, de la de França i de la de Bretanya per una simple raó: les obres estan escrites en llengua vulgar en 
contraposició a les obres clàssiques de què són ressò, escrites en llatí (Aeneidos, Historia Regum 
Britanniae, etc.) i molt diferenciades també de l’epopeia. 
 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 
 

42 

 

novel·les eren més que conegudes, fins al punt que serà ara quan començarà la seua 

davallada. Al costat d’aquest descens, però, sembla que amb la narrativa cavalleresca 

breu assistim a un, diguem-ne, renovament del gènere i el Partinobles formarà part 

d’aquest fenomen. Les noves edicions provinents d’antics romans francesos van deixar 

de banda el vers i van gojar d’una amplíssima difusió editorial en prosa però, a pesar 

d’aquests símptomes d’actualització, la nostra novel·la en concret no es pot emplaçar en 

la modernitat, sinó en un instant a cavall entre els lais, amb els seus elements 

meravellosos, els romans de Chrétien i el cicle de la Vulgata, d’una part, i les 

aportacions de mons reals i propers que situen els personatges en uns marcs geogràfics 

coneguts com són Constantinoble, França, Bles o les serres d’Ardenya18, d’una altra 

part. I tota aquesta barreja de temes i motius dóna com a resultat un híbrid literari 

fantàstic, excepcional i original, que va conviure amb d’altres textos menys insòlits. 

Malgrat tot el que acabem de dir, el Partinobles no pot considerar-se com una 

novel·la moderna, perquè «uno de los atributos esenciales de la novela moderna, a pesar 

de todas sus variedades, es su homogeneidad interna. Para cada una hay una ley, y 

solamente una ley, que determina su universo imaginario» (Martínez Bonati 1995: 67). 

No hi existeix una homogeneïtat interna, perquè els elements de la novel·leta flueixen 

amb total llibertat, embastats per transicions impossibles, que deixen ben a les clares 

que no hi ha lligam de cohesió entre les parts que la conformen:  

                                                
18 No podem passar de llarg sense referir els treballs del professor Martí de Riquer qui fa alguns anys 
(1947: 85-92; 1964: 707-712; 19842, III: 251-252; 1990: 70-71) va establir la dicotomia entre llibre de 
cavalleries i novel·les cavalleresques: 
 

Aquesta línia [la de l’Amadís] es caracteritza [...] per la presència d’elements meravellosos i inversemblants 
(dracs, serpents, nans i gegants desmesurats, edificis fets per art de màgia, exageradíssima força física dels 
cavallers, capaços de desfer, ells sols, exèrcits sencers, ambient de misteri i de fetilleria, etc.), per situar 
l’acció en terres llunyanes i exòtiques i en un remotíssim passat [...]. El Tirant i el Curial manquen 
d’elements meravellosos, tenen uns protagonistes molt forts i molt valents, però això sempre dintre d’una 
mesura humana, s’esdevenen en terres conegudes i perfectament localitzables, en un temps pròxim i en un 
ambient immediat [...]. En principi, doncs, i per tal com això ens és útil des del punt de vista metodològic, 
anomenarem “llibres de cavalleries” les narracions inserides en la línia Chrétien de Troyes, Lancelot en 
prosa, Amadís de Gaula, i altres de castellanes; i reservarem el nom de “novel·la cavalleresca” al Curial e 
Güelfa i al Tirant lo Blanch. 

 
Anys després el doctor Rafael Alemany (2005: 242), estudiant el culte al meravellós en Tirant lo 

Blanch, considera que, si bé és cert que hi ha diferències fonamentals entre els llibres de cavalleries que 
refereixen el món feèric de la taula redona i les versemblants novel·les catalanes, «la constatació 
d’aquestes evidències no implica el rebuig radical al culte del meravellós i del fantàstic en la novel·la, tal 
com evidencien els episodis del rei Artús i del cavaller Espèrcius, introduïts, si es vol, d’una forma 
tangencial. Tant l’un com l’altre vulneren les premisses de la versemblança més elementals i, per tant, 
alteren els trets canònics de la novel·la cavalleresca establerts per Riquer».  
 En aquesta línia marcada pel professor Alemany hem de considerar la Història de l’esforçat 
cavaller Partinobles. 
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Ara dexem a la mora y a la Infanta y digam de l’emperador que, quant fonch tornat, 
emprenyà la emperatriu, la qual parí una filla que hagué nom Melior (Partinobles, 
cap. I).   
 
Ara tornem al rey lo qual, veent que lo compte son nebot no tornave, estave en la 
mayor congoxa y enuig que may se trobàs, considerant que los animals salvatges lo 
aurien menjat (Partinobles, cap. III).  

 

 Encara que així, no podem obviar el divertiment que l’obra provoca en el lector, 

l’humor i l’erotisme que mostra i que ens mouen a riure i gaudir de la matèria tractada 

en aquesta petita obra del segle XVI.  

 

3.2.2. Narrativa cavalleresca breu 

 A l’hora de classificar la nostra obra dins d’un gènere literari concret la resposta 

és òbvia: es tracta d’una novel·la si tenim en compte la divisió tripartida dels gèneres 

arrelada a Occident des del segle XVI i que distingeix entre exegemàtica (lírica), 

dramàtica (teatre) i mixta (narració èpica i novel·lesca) (Borràs 1999: 17). I podem dir, 

a més, que el Partinobles és una novel·la, perquè es tracta d’una de tantes «historias 

fingidas de aventuras amorosas, escritas en prosa con arte, para el placer y la instrucción 

de los lectores» (Huet 1670)19.  

Però dins un concepte tan genèric com és el de novel·la, en quin subgènere 

narratiu podríem classificar el Partinobles? De bell antuvi hem de dir que no es tracta 

d’una obra de fàcil catalogació, ateses les diferents maneres en què la crítica l’ha 

referida. Nosaltres volem situar la novel·leta al costat d’aquelles amb què té més 

afinitats i amb aquest objectiu hem consultat catàlegs bibliogràfics que al·ludeixen, de 

manera general, a l’edició castellana. En aquest punt, però, el que ens interessa és la 

matèria de la novel·la i no la llengua en què va ser escrita, perquè l’assumpte tractat és 

el mateix i l’idioma no interfereix en la classificació narrativa que en farem.  

L’epígraf d’aquest subapartat refereix a la classificació que Víctor Infantes i 

Nieves Baranda (1991: 165-191) van fer d’un grup d’obretes breus impreses a partir del 

                                                
19 Citem els treballs de Huet a partir de les referències que ens dóna el professor Carlos García Gual 
(1972). 
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segle XVI i que presenten un èxit editorial fins el segle XX20. Aquestes històries 

presenten un trets comuns (Infantes 1991: 170) que són: 

 

1. Es tracta d’un conjunt de més de 500 edicions d’uns 20 textos 

repartides entre els segles XVI-XX. 

2. Algunes només s’editen abans del XVI, edicions incunables, o bé en 

aquell segle sense arribar a 1600. 

3. Les edicions tenen com a origen un text medieval francés, encara que 

poden presentar influències d’altres literatures, motius folklòrics, etc. 

4. A començaments del segle XX, aquest tipus de literatura perd 

totalment l’interés del públic lector i pràcticament desapareix. 

 

Sobre aquesta base, Infantes (1991: 176) raona la denominació de «narrativa 

cavalleresca breu» a partir d’una sèrie d’arguments que faciliten la catalogació del 

Partinobles dins d’aquest gènere: 

 

1. La majoria d’aquestes narracions presenten un heroi, que segueix les 

pautes caracteritzadores dels cavallers i que els converteix en un tòpic 

literari. Partinobles és l’heroi de la nostra història però, com tantes 

d’altres del mateix gènere, no és l’únic nucli al voltant del qual gira 

tota la narració. El cavaller no està sols, sinó emparellat amb Melior, 

amb la qual es conforma un relat estructurat en dos camins que se 

separen i s’uneixen a la fi de la novel·la. Segons Infantes són 

personatges geminats i narracions bipolaritzades que corren 

paral·leles.   

 

                                                
20 Historia del rey Cananor y del infante Turian su hijo y de las grandes aventuras que ovieron, Historia 
del Emperador Carlomagno y los Doce Pares de Francia, Historia de Clamades y Claramonda, Crónica 
del Cid Ruy Díaz, Historia de la Doncella Theodor, Crónica del Conde Fernán González, Historia de 
Enrique Fi de Oliva, Historia de los dos enamorados Flores y Blancaflor, Crónica del Rey Guillermo, 
Historia de la linda Magalona y el caballero Pierres de Provenza, Historia de Oliveros de Castilla y 
Artús de Algarve, Historia de París y Viana, Libro del caballero Partinuplés, Libro del Infante don Pedro 
de Portugal¸ Historia de la Ponzella de Francia, Roberto el diablo, Historia de la Reina Sebilla, Libro de 
los Siete Sabios de Roma, Crónica de Tablante de Ricamonte y Jofré, Historia del noble Vespasiano. 
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2. La segona característica que acompleix Partinobles és que aquests 

textos perviuen en altres gèneres literaris: versions poètiques de 

Carlomagno, llibres de cordell brasilers, i, en el nostres cas, en l’obra 

teatral del segle XVII La gran comedia de El Conde Partinuplés 

d’Ana Caro. El Partinobles català concretament veu la pervivència, 

no en altre gènere, sinó en una traducció al castellà de 1842. 

 

3. Les novel·les incorporen, sobre el text original de què provenen, 

motius, escenaris i geografia propis. En el cas del Partinobles posem 

els següents exemples: 

 
Y estant los reys[72v] en aquestes rahons, lo cavaller de les 
armes blanques mirave per lo camp, y véu que los 
aragonesos y los sicilians tornejaven contra los espanyols, 
ço és, los espanyols y los castellans se retrahien per una 
costa (Partinobles, cap. XLIII). 
 
E en açò lo compte y Gaudín començaren tant fort a ferir en 
los aragonesos y sicilians cridant tostemps Sanctiago, 
Sanctiago!, de manera que molts aragonesos caygueren 
dels cavalls (Partinobles, cap. XLIII). 

 
 

4. S’incorporen a la narració motius fantàstics i màgics que entronquen 

amb la més pura tradició dels llibres de cavalleries medievals. 

Partinobles presenta tota una primera part màgica (viatge de Melior 

en un núvol, el fet de perdre’s el cavaller per força de l’encanteri, el 

viatge de Partinobles en una nau sense tripulació, el castell en què 

s’hostatja, on menja i beu en safates que volen miraculosament, etc.). 

 

5. Encara que Infantes diu que habitualment els diferents 

comportaments dels personatges es justifiquen per motius religiosos, 

morals o ètics, en el cas del Partinobles no existeix aquesta excusació, 

sinó que les accions i la conducta del cavaller estan mogudes per 

l’amor a la seua estimada. 

 

6. Les obres classificades com a narrativa cavalleresca breu presenten 

un estil propi: 
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-‐ Brevetat. Partinobles ho és. La nostra edició a penes 

ocupa 43 folis. 

-‐ Hibridisme estructural. Efectivament, Partinobles no 

presenta una estructura lineal, sinó que s’imbriquen les 

històries del protagonista i Melior que van corrent 

paral·leles. 

-‐ Redundància. Constants repeticions que recorden 

passatges anteriors. Infantes diu que possiblement això 

és a causa del tipus de lector. Podríem plantejar-nos, 

però, el fet que la lectura podia ser col·lectiva i 

necessita de fórmules redundants per recordar diferents 

fragments. 

-‐ No s’evidencien mostres de creativitat per part dels 

traductors i refonedors. El que s’aconsegueix és 

abreujar la matèria primera i desposseir-la de tot allò 

que poc podia atraure un públic de caire popular més 

interessat en passatges de batalles i amors que no en 

nissagues de l’antiguitat clàssica21.    

 

7. Anonimat. 

 

8. Prolongada vida editorial. Fins el 1916 continua editant-se el 

Partinobles22. 

                                                
21 El roman comença, després de donar les gràcies a Déu, de la següent manera: 
 

Los libros griegos y latinos nos dividen todo el mundo de extremo a extremo en tres partes, que 
están bien descritas por sus nombres: Europa llaman a una porción, África denominan a la otra: 
eso es la mitad y otro tanto ocupa sola la extensa Asia. En Asia estaba la rica Troya: era su cabeza, 
flor y alegría. Príamo fue su último rey, poderoso y conquistador, que gobernó gran parte de Asia 
y la mantuvo en paz durante más de cien años. Tuvo cinco hijos de su esposa, caballeros bellos y 
excelentes: el buen Héctor, el hermoso Paris, Troilo, Héleno y Marcomiris (Partonopeo, p. 119).  

 
I així continua pàgines i pàgines per dotar Partonopeo d’un llinatge emparentat amb les més nobles 
famílies de l’antiguitat. Evidentment, això ja no és propi de les narracions que se’n deriven i que tenen un 
caràcter breu de divertiment sense cap aspiració d’emparentar l’heroi amb una estirp mítica, sinó ansioses 
de contar històries ràpides de pair per passar a d’altres assumptes. 
 
22 Les obres catalanes que formen part d’aquesta classificació són, a banda del Partinobles, el Paris i 
Viana i la Història de l’esforçat cavaller Pierres de Provença, que obtenen més difusió editorial que les 
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9.  La gestació d’aquest gènere es deu a la difusió de la impremta23.  

 
Sense cap mena de dubte totes aquestes característiques insereixen la nostra obra 

dins el gènere editorial del segle XVI i fan que ens decantem per aquesta denominació 

per fer referència a un gènere de naturalesa breu que té com a objectiu divertir el públic, 

sense desig de moralisme o de didàctica24. Un gènere que no presenta un programa 

cavalleresc a l’estil de les grans novel·les d’aquesta espècie, sinó que el deport en serà 

el seu nucli principal. Unes històries que, a més, fusionen relats de procedència oriental, 

motius folklòrics, contes de tradició clàssica, matèria d’arrel celta, etc., i esdevenen 

«uns trets de caracterització específics que a principis del segle XV definiran un 

incipient gènere literari, ja ben diferenciat: la novel·la sentimental» (Sabaté & Soriano 

2006: 12)25. I que s’allargarà en el temps formant un nou focus literari: la narrativa 

cavalleresca breu del segle XVI. 

No obstant el que hem dit, la crítica hi ha donat moltes voltes a la classificació 

d’aquests llibres i és just que nosaltres recordem tota la tradició bibliogràfica en aquest 

punt. 

El 1857 Gayangos en el Catálogo de Libros de Caballerías, classifica el 

Partinobles en la categoria Historias y novelas caballerescas (p. LXXXI), juntament amb 

d’altres obres26. Això que Gayangos anomena «Historias y novelas caballerescas» es 

                                                                                                                                          
homònimes castellanes. Però, com hem dit al començament d’aquest epígraf, deixem de banda els 
idiomes per donar més importància a la matèria que tracten. 
 
23 Infantes (1991: 179) ens diu que aquest fenomen té lloc entre 1490 i 1530, per tant, quedaria fora 
d’aquestes dates la que s’ha considerat com a edició princeps del Partinobles, la de 1588. Sembla, però, 
que hi hagué alguna edició anterior a aquesta data.  
 
24 Entés aquest moralisme dins els paràmetres medievals. En aquestes obretes no existeix un desig fefaent 
d’adoctrinar el públic, ni tan sols de donar-hi pautes didàctiques. 
 
25 En paraules de Nieves Baranda són relats que «presentan unos rasgos de caracterización que los 
empiezan a definir nítidamente a comienzos del siglo XV: personaje o personajes centrales con rasgos 
literarios de nombre, lugar y condición; núcleo narrativo esencial formado por las aventuras de un héroe o 
héroes; mezcla de elementos de tradiciones culturales diferentes que se acomodan sucesivamente a cada 
versión; y culminación del desarrollo argumental por medio de una solución final —habitualmente 
moral— que justifica los episodios» (Baranda 1995: 6). 
 
26 El moro Abindarráez y la bella Xarifa, Crónica del infante Adramón llamado el caballero de las 
Damas, Libro del siervo libre de amor o Amores de Arlindier y Liessa, Tractado de amores de Arnalte e 
Lucenda, Amorosa historia de Aurelio e Isabella hija del rey d’Escocia, Historia del rey Cananor y del 
infante Turian su hijo y de las grandes aventuras que ovieron, Cárcel de amor, La historia del muy 
valiente y esforçado cavallero Clamades, hijo del rey de Castilla, e de la linda Claramonda, hija del rey 
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revesteixen d’una nova perspectiva, ja que deixen un poc de banda la guerra i esdevenen 

un gènere més acord amb els gustos de les dames de l’època. Crec interessant i curiós 

transmetre directament les paraules del crític (Gayangos: 18742, LVI-LVII): 
 

Natural era que las damas de aquellos tiempos, por más guerreras y varoniles que las 
queramos suponer, se hastiasen pronto de lectura que tan poca variedad les ofrecía, y 
que, cansadas ya de tanto revés y mandoble, de tanto descomunal gigante, de tanto 
encantador malsín, apeteciesen un linaje de libros más en armonía con sus 
sentimientos y ocupaciones. Así es que muy pronto se creó otra literatura, que, sin 
dejar de ser caballeresca y estar impregnada del espíritu del tiempo, como toda 
literatura necesariamente ha de estarlo, se ocupó menos de guerra y de militares 
proezas, y un poco más de amor y galanteos. Tal nos parece fue el origen de la 
novela caballeresca-sentimental, que de presumir es fuese coetánea en España a los 
libros de caballerías más antiguos; porque, al paso que estos, llamados generalmente 
crónicas, por referirse en ellos los altos hechos de algún rey, príncipe o caballero 
andante, tienen estrecha relación y semejanza con las crónicas semicaballerescas de 
aquella edad; así estos, conocidos con el título, más modesto, de historias, tienen 
más parentesco con la novela griega y latina, y representan la vida doméstica más 
bien que la de los campamentos. Eran aquellos en folio, estos en cuarto u octavo; 
más propios por su tamaño y contenido para el bello sexo. Comprendidos pues bajo 
la denominación general de historias, pueden dividirse en varios géneros, según el 
elemento que más en ellos predomina, ya sea el caballeresco, ya el amoroso-
sentimental, y ya, por fin, el moral-religioso, que también se mezcló de muy antiguo 
a la composición de este linaje de libros. De la novela caballeresca-sentimental, muy 
cultivada en España durante todo el siglo XV, se pueden citar varios ejemplos, como 
son: el Arlindier y Liesa, de Juan Rodríguez de la Cámara, por otro nombre del 
Padrón; La Cárcel de Amor y el Arnalte y Lucenda, de Diego de San Pedro; el 
Flores y Blancaflor, del sevillano Juan de Flores, que también escribió el Aurelio e 
Isabela, y el Grisel y Mirabella y la Disputa de Brazayda y Torrelas; la bellísima 
historia de Peregrino y Ginebra, y las no menos tiernas de Paris y Viana y de La 
linda Melosina, traducidas libremente de la lengua francesa. Otras como la de 
Enrique, fi de Oliva, la de Partonoples, conde de Bles, y la de La infanta Sebilla, 
conservan algo más el espíritu guerrero y rudo de la edad media; al paso que las de 
Roberto el Diablo y Guillermo de Inglaterra son morales y ascéticas en el fondo. Ni 
falta en esta literatura ejemplos de la novela legendaria y aún de la oriental, como 
son, por una parte, las historias o relaciones de santos, y las vidas de san Amaro, san 
Adrián, santa Genoveva, santa Lucía, san Alejo, la Escala del Cielo y otras obras de 

                                                                                                                                          
de Toscana, Historia de los amores de Clareo y Florisea, Exemplo que acaesció en tierra de Damasco a 
la buena dueña Climencia con su hija Climerta, Comesina, Chrisfal, Curias y Foreta, Historia lastimera 
del príncipe Erasto, hijo del emperador Diocleciano, Historia verdadera de dos amantes Euralio y 
Lucrecia, La Fiometa de Juan Vocacio, Historia del admirable príncipe Filiberto de España, La historia 
de los dos enamorados Flores y Blancaflor, Las azañas y los amores del buen Gazul, Tractado 
compuesto por Johan de Flores a su amiga Grisel y Mirabella, Crónica del rey don Guillermo, rey de 
Inglaterra, Historia de Enrique, fi de Oliva, Historia de Isea, Laberinto de Amor, Leonela y Canomor, 
Selva de aventuras compuesta por Hieronymo de Contreras, Luzmán y Arbolea, Historia de la linda 
Megalona, Historia de la linda Melosina, Historia o cuento muy fermoso del emperador Othaz de Roma, 
La historia del noble cavallero Paris e de la muy hermosa donzella Viana, Libro del infante Don Pedro 
de Portugal que anduvo las quatro partidas del mundo, Historia nuevamente hecha de los honestos 
amores del cavallero Peregrino y de doña Ginebra, Historia de Ponto y Sidonia, Processo de cartas de 
amores que entre dos amantes pasaron, Question de Amor, Historia de Roselauro y Francelisa, Historia 
de la reyna Sebilla, Libro de los siete sabios de Roma, Historia de la donzella Teodor, La historia del rey 
Tungaro y lo que le avino con un hombre bueno, Istoria de Valter y Griselda, Estoria do muy noble 
Vespasiano. 
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carácter místico y tradicional, y por otra, Los siete sabios de Roma y la Doncella 
Teodor.  
Mas muy pronto la literatura caballeresca, bajo cualquier forma que se manifestase, 
había de sufrir rudos ataques por parte de escritores encargados de dirigir las 
conciencias, o que tomaron sobre sí el cuidado de moralizar al pueblo. Ya al rayar el 
siglo XVI se había despertado en Europa, y principalmente en España, cierto 
misticismo religioso, que contrastaba singularmente con el sensualismo italiano, y 
prometía ser, como lo fue más tarde, barrera impenetrable contra doctrinas nuevas y 
perniciosas. En todas partes la opinión de los doctos se pronunció contra este género 
de lectura, y en nuestra España particularmente apenas se hallará moralista del siglo 
XVI que no truene y declame contra las ficciones caballerescas, considerándolas 
como perjudiciales en sumo grado, y como un germen de corrupción para las 
costumbres. En los confesionarios, en las obras ascéticas y morales, en los diferentes 
tratados de ética y política publicados en aquel siglo, se hallarán muestras patentes 
de esta especie de cruzada religiosa y literaria. Pero la seca invectiva y severo 
raciocinio de autores graves, como Luis Vives, Malon de Chaide, Alejo Venegas, 
fray Luis de León y otros, eran débiles reparos contra un mal tan generalmente 
extendido y profundamente arraigado, y así es que sus eruditas declamaciones 
produjeron poco o ningún efecto; porque, ¿cómo habían de influir en un pueblo que 
ni las leía ni las comprendía, y que, por otra parte, se recreaba con semejantes 
ficciones? Al inmortal Cervantes estaba reservado el aniquilar de un solo golpe los 
libros de caballerías, empleando contra ellos las poderosas armas del ridículo, y 
dirigiéndose a la sensatez del mismo pueblo por medio de otro libro ameno, sencillo 
y al alcance de todas las inteligencias.  

 

 El 1865(?)27, Marià Aguiló ordena la nostra obreta en l’apartat de «Bellas 

Letras» sota el títol «Libros de caballerías y ficciones en prosa», en què apareixen 

també Tirant lo Blanch, Paris e Viana, el fragment del Lancelot del Llac, i la Història 

del noble i esforçat cavaller Pierres de Provença. 

El 1905, Menéndez Pelayo en Orígenes de la novela registra diferents cicles 

literaris i agrupa les obres així: 
 

 1) Cicle carolingi. 

2) Obres en què influïren poemes italians. 

3) Obres que tracten temes de l’antiguitat clàssica. 

4) Novel·les variades. 

5) Cicle de les Croades en la Gran Conquesta d’Ultramar. 

6) Cicle bretó. 

7) Novel·les de caire greco-oriental. 

8) Llibres de cavalleries indígenes. 

9) Llibres de cavalleries catalans. 

                                                
27 En el catàleg de Biblioteca de Catalunya hi ha una edició del Catàleg d'Aguiló possiblement de 1865 
(està amb un interrogant), que deu ser la data de la primera edició. En la Biblioteca Virtual Joan Lluís 
Vives, que ha estat la que hem consultat, es va digitalitzar l'edició de 1923, la que va proporcionar la 
mateixa BC per estar millor conservada, segurament. 
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10) Continuacions de l’Amadís. 

11) Novel·les cavalleresques soltes. 

12) Llibres de cavalleries “a lo divino”. 

13) Llibres de cavalleries en vers.   
 

Don Marcelino, que inclou l’obra en l’apartat 7, destaca del Partinobles el seu 

enginy i especifica que, entre totes les obres d’aquest grup, n’és la millor (Menéndez 

Pelayo 1961: 234-235): 
 

Traducida al castellano, probablemente en el siglo XV, y del castellano al catalán, ha 
sido muchas veces impresa como libro de cordel en ambas lenguas, y es uno de los 
mejores relatos de su género, de los más racionalmente compuestos y de los más 
ingeniosos en los detalles, aunque por acaso no de los más honestos. En todo el 
cuento se advierte un color clásico muy marcado, y siendo la escena en 
Constantinopla, puede presumirse que la narración oral fuese recogida allí por algún 
cruzado. El poemita francés pertenece al siglo XII.  

 
Quasi simultàniament, entre 1907 i 1908, Bonilla y San Martín enquadra el 

Partinobles com a «historia extravagante»: 

 

1. Cicle artúric: (El Balandro del sabio Merlín, La Demanda del Santo 

Grial, Don Tristán de Leonís, Tablante de Ricamonte y Jofre). 

2. Cicle carolingi: (Carlos Maynes). 

3. Cicle dels Palmerins: (Palmerín de Inglaterra). 

4. Extravagants: (La destrucción de Jerusalem, Roberto el Diablo, 

Historia de Clamades y de Clarmonda, Oliveros de Castilla y Artús 

de Algarve, El rey Canamor y su hijo Turián, Partinuplés). 
 

El Partinobles es classifica d’aquesta manera per presentar una sèrie de 

característiques que feia impossible incloure-la en els apartats anteriors. Poc té a veure 

amb les aventures del cicle artúric (no hi ha recerca d’un vas sagrat, no es mostra el 

personatge màgic de Merlín, …); tampoc no era classificable en el cicle carolingi, ja que 

no hi ha cap referència a la figura heroica de l’emperador Carlemany; per acabar, 

tampoc no presenta relació amb la matèria de l’Amadís com ho fa la nissaga dels 

Palmerins. Així, doncs, Bonilla y San Martín resol l’obsessió humana de classificar-ho 

tot, enviant la nostra obra al calaix de l’extravagància on l’acompanyen tot un seguit de 

llibrets amb els quals comparteix característiques comunes: són molt breus, desperten 
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l’interés del públic, que els dóna una magnífica acollida, barregen elements cavallerescs, 

sentimentals, màgics, etc., que no permeten catalogar-los sota un títol més adient.   

Pere Bohigas (1951) defensa que, 
 

De derivación extranjera es también el grupo de novelas de aventuras construidas 
sobre temas eternos, anclados en sentimientos primarios de la humanidad. No 
hallamos en su base una fábula didáctica o moralizadora sino diversos elementos 
imaginativos muy antiguos que, al mezclarse y desarrollarse, reflejan algo de las 
circunstancias locales que presidieron a la elaboración del tema originario, a lo 
menos en la forma que ha llegado hasta nosotros. El amor es el móvil determinante, 
y esto las distingue esencialmente del grupo anterior28. Incluyo en esta sección las 
historia de París e Viana y Partinobles. 

 

 El Partinobles «no puede agruparse con las anteriores» perquè aquelles tenen en 

la seua essència el triomf de la virtut i la innocència, mentre que en aquesta la matèria a 

tractar no s’ajusta a uns paràmetres determinats, sinó que és una barreja difícilment 

classificable. En tractar l’edició castellana, Bohigas la situa en el següent conjunt:  

 

1. Novel·les relacionades amb l’èpica o en què predomina un fons 

històric: (Historia del abad D. Juan de Montemayor, Crónica 

sarracina de Pedro del Corral, Ystoria del noble Vespasiano 

emperador de Roma, Historia de la Poncella de Francia). 

2. Cicle carolingi: (Historia de Enrique Fi de Oliva, Historia del 

Emperador Carlomagno y de los doce pares de Francia). 

3. Cicle Bretó: (Crónica de los nobles caballeros Tablante de 

Ricamonte y Jofre, hijo de don Asson). 

4. Novel·les d’aventura que no poden agrupar-se amb les anteriors:  

 

- Novel·les de fons llegendari: (Historia de los nobles 

cavalleros Oliveiros de Castilla y Artús de Algarve, La 

espantosa y maravillosa vida de Roberto el Diablo hijo del 

duque de Normandía, Historia de la linda Melosina mujer de 

Remondín). 

- Obres inspirades en temes orientals. Novel·les de costums: 

(Historia de los dos enamorados Flores y Blancaflor, Libro 
                                                
28 Bohigas inclou «en el grup anterior»: La filla del rei d’Hongria, La filla de l’emperador Constantí, La 
comtessa lleial, El fill del senescal d’Egipte i Amic e Melis. 
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del esforçado cavallero Partinuples, Historia del muy valiente 

Clamades y de la linda Clarmonda, Paris y Viana, Historia de 

la linda Magalona y Pierres de Provenza). 

- Altres obres: (Historia del rey Canamor y de Turián su fijo, 

Corónica de Guarino Mezquino). 

Més adient aquest grup de novel·les de costums que el de Bonilla per contenir 

l’amor i la cavalleria en la seua naturalesa. 

 Per la seua banda, José Ignacio Ferreras (1986) redistribueix la matèria 

cavalleresca en els següents blocs temàtics: 

 

1. Matèria de Bretanya: (La gran conquista de Ultramar, Libro de Josep ab 

Arimatia, Lançalot del lac, El Baladro del sabio Merlín, Tristán de Leonís, 

La historia del rey Caramor y Turián su hijo, Roberto el Diablo, Tablante de 

Ricamonte y Jofre, Historia del valeroso caballero Don Tungano, La 

Demanda del Santo Grial). 

2. Matèria de França: (Carlos Maynes, Enrique fi d’Oliva, Historia de 

Carlomagno y de los doce pares de Francia, Historia de la reyna Sebilla, 

Libro del esforzado caballero Renaldos de Montalbán, Espejo de cavallerías. 

Dins aquest apartat fa un subgrup anomenat Matèria de Provença i en què 

inclou: Historia de la linda Melosina, Paris y Viana, Historia de la linda 

Megalona y Pierres de Provenza, Tablante de Ricamonte, La historia de 

Clamades et Clarmonda). 

3. Matèria de Roma: (El Livre de Aleixandre, Libro de Apolonio, Crónica 

Troyana, Historia de Alexandre Magno, Oliveros de Castilla y Artús de 

Algarbe, Libro del esforzado caballero conde Partinuplés). 

4. Matèria castellana: (El caballero Zifar, Amadís de Gaula, Las Sergas de 

Esplandián, Palmerín de Oliva, Tirante el Blanco, etc).  

 
Sols podem entendre aquesta classificació si creem que va ser una errada 

d’aquest estudiós, ja que el Partinobles hauria d’haver estat inclòs dins el subgrup de la 

matèria de Provença, o de manera més general en la de França, i no aparéixer en la 

matèria de Roma.  
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Actualment, la crítica manté aquesta literatura com un gènere menor i 

investigadors com Daniel Eisenberg i Mª Carmen Marín (2000) ni tan sols la 

contemplen en la seua classificació29. I és ben estrany perquè, segons Lucía Megías 

(2003: 2-3), efectivament en la primera part del segle XVI es posen els fonaments del 

que serà el gènere cavalleresc com a impulsor de la impremta i com a base sobre la qual 

es crea tot un negoci editorial d’ampla difusió en la Península. I, juntament amb els gran 

llibres de l’època30, s’han d’afegir el que ell anomena «historias caballerescas, que 

vendrían, junto a otras modalidades de transmisión como los pliegos de cordel, a 

mostrar el amplio público al que las aventuras caballerescas interesaban: 

 
[1] Crónica popular del Cid, Sevilla, s.i., 1509.  
[2] Crónica de Fernán González, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1509.  

                                                
29 Adramón, Amadís de Gaula (Libros I-IV), Las sergas de Esplandián (V libro amadisiano), Florisando 
(VI libro amadisiano), Lisuarte de Grecia (VII libro amadisiano), Lisuarte de Grecia (VIII libro 
amadisiano), Amadís de Grecia (IX libro amadisiano), Florisel de Niquea (Partes I-II. X libro 
amadisiano), Florisel de Niquea (Rogel de Grecia I) (III parte. XI libro amadisiano), Florisel de Niquea 
(Rogel de Grecia II) (IV parte. XI libro amadisiano), Silves de la Selva (XII libro amadisiano), [Tercera 
parte de la cuarta de Florisel de Niquea], Belianís de Grecia (Partes I-II), Belianís de Grecia (Posible 
continuación cervantina), Belianís de Grecia (Partes III-IV), Belianís de Grecia (V parte), Belinflor de 
Grecia, Bencimarte de Lusitania, Bernardo [del Carpio], Caballero de la Cruz, Caballero de la Luna 
(Libros III-IV), [Caballero de la Rosa], Caballero del Febo, Cirongilio de Tracia, Clarián de Landanís (I 
parte, I libro), Clarián de Landanís, Floramante de Colonia (II parte de Clarián de Landanís), Caballero 
de la Triste Figura (III libro [sic] de Clarián de Landanís), Lidamán de Ganail (IV parte de Clarián de 
Landanís), Clarián de Landanís (Libros V-VI), Claribalte, Claridoro de España, Clarís de Trapisonda, 
Clarisel de las Flores, Cristalián de España, Espejo de caballerías (III parte), Espejo de príncipes y 
caballeros (El Caballero del Febo) (I parte), Espejo de príncipes y caballeros (II parte), Espejo de 
príncipes y caballeros (Parte III [-IV]), Espejo de príncipes y caballeros (V parte), Febo el Troyano, 
Félix Magno, Felixmarte de Hircania, Filesbián de Candaria, [Filiberto de Esparta], Filorante, Flor de 
Caballerías (Belinflor de Grecia), Florambel de Lucea (I parte, libros I-III), Florambel de Lucea (II 
parte, libros IV-V), Florambel de Lucea (III parte, libros VI-VII), Florando de Inglaterra, [Florimón], 
Florindo, [Florisdoro de Grecia], Floriseo (Libros I-II), Reimundo de Grecia (III libro de Floriseo), 
León Flos de Tracia, Leoneo de Hungría, Leonís de Grecia, Lepolemo (El Caballero de la Cuz), 
Lidamarte de Armenia, Lidamor de Escocia, Lucidante de Tracia, Marsindo, Mexiano de la Esperanza, 
Olivante de Laura, Palmerín de Olivia, Primaleón, Platir, Philesbián de Candaria, Policisne de Boecia, 
Polindo, Polismán, Rogel de Grecia, Roselao de Grecia (Espejo de caballerías (Libro III)), Rosián de 
Castilla, Taurismundo, Tristán el Joven, Valerián de Hungría. 

30 Los quatro libros de Amadís de Gaula, Zaragoza, Jorge Coci, 1508, Oliveros de Castilla, Sevilla, 
Jacobo Cromberger, 1509, Florisando, Salamanca, Juan de Porras, 1510, Sergas de Esplandián, Sevilla, 
Jacobo Cromberger, 1510, Oliveros de Castilla, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1510, Renaldos de 
Montalbán, Valencia, Jordi de Costilla, anterior a 1511, Palmerín de Olivia, Salamanca, Juan de Porras, 
1511, Tirante el Blanco, Valladolid, Diego de Gumiel, 1511, Tristán de Leonís, Sevilla, Jacobo 
Cromberger, 1511, Guarino Mezquino, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1512, Crónica del caballero Cifar, 
Sevilla, Jacobo Cromberger, 1512, Historia de la linda Melosina, Valencia, 1512, Primaleón, Salamanca, 
Juan de Porras, 1512, La Trapesonda, Valencia, Jordi de Costilla, 1513, Lisuarte de Grecia, Sevilla, Juan 
Varela de Salamanca, 1514., Demanda del santo Grial, Toledo, Juan de Villaquirán, 1515, Floriseo, 
Valencia, Diego de Gumiel, 1516, Arderique, Valencia, Juan Viñao, 1517. 
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[3] Roberto el diablo, Burgos, 1509.  
[4] La Poncella de Francia, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1510.  
[5] Historia de los siete sabios de Roma, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1510.  
[6] Crónica de Fernán González, Toledo, s.i., 1511.  
[7] Flores y Blancaflor, Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1512.  
[8] Partinuplés, Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1513.  
[9] Tablante de Ricamonte, Toledo, Juan Varela de Salamanca, 1513.  
[10] Libro del infante don Pedro de Portugal, Sevilla, Jacobo Cromberger, 1515.  
[11] Crónica de Fernán González, Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 1516.  
[12] Historia de la donzella Teodor, Sevilla, Juan Varela de Salamanca, ¿1516-
1520?». 
 

I s’han d’afegir justament pel que diu Lucía, perquè interessaven al públic lector 

i havien esdevingut tan populars que hem trobat, en l’edició del Partinobles feta a 

Tarragona el 1788, el fragment del poema de Francesc Vicent Garcia, “A un assumpto 

llepol”, que, de ben segur, produiria les delícies dels lectors en convertir allò que no es 

pot pronunciar en protagonista com després veurem in extenso31. 

 Comprovem que els esforços per enquadrar les obres sota un rètol concret han 

estat diversos i en la majoria d’ocasions han servit per verificar que són peculiars i de 

difícil catalogació. Nosaltres ens hem inclinat per la classificació d’Infantes i Baranda, a 

més de per les raons exposades més amunt, perquè també ofereix un espai per a 

aquestes narracions que han estat ignoradesdurant tant de temps. 

En el panorama de les històries de la literatura catalana, el Partinobles no 

gaudeix d’espai. De fet, Martí de Riquer l’ignora en la Història de la Literatura 

Catalana i sols esmenta de passada el roman francés en la Historia de la Literatura 

Universal32 (Riquer 19972: 230):  
 

Entre los años 1182 y 1187 un anónimo escribió una auténtica novela de aventuras: 
el Partonopeus de Blois, de gran extensión, pues consta de más de veinte mil versos; 

                                                
31   Dècima burlesca 
 

No serà persona cuerda 
Ni manco estimada en res 
Ni tampoc bon portugués 
Qui dirà mal de la merda 
Que encara que sia verda, 
Blanca, negra, parda o groga 
No és just que ningú se moga 
Per a dir sia dolenta. 
 

32 Riquer parla aquí del roman francés i l’engloba sota el títol “La novela cortesana y de aventuras en la 
segunda mitad del siglo XII y durante el XIII”. 
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de asunto intrincado y variadísimo y con episodios que transcurren en Francia y en 
Bizancio, está escrito con buen arte narrativo y con la única intención de interesar y 
divertir a los lectores. Su éxito fue extraordinario: se tradujo a todas las lenguas 
europeas, y desde finales del siglo xv se divulgaron por España las ediciones 
populares de la Historia del esforzado caballero conde Partinuples, que también se 
publicó en versión catalana. 

 

Pel seu costat, les referències que Jordi Rubió i Balaguer ens en dóna, enquadren 

l’obra dins de les novel·les en prosa que divulguen temes tradicionals. I la situa, a més, 

juntament amb: 
 

1. La filla del rei d’Hongria. 

2. La filla de l’emperador Constantí. 

3.  La comtessa lleial. 

4. Lo fill del Senescal d’Egipte. 

5. Amic e Melis. 

6. París e Viana. 

7. Tragèdia de Mossèn Gras o Lançalot. 

 

Només Pep Valsalobre i Albert Rossich (2007) inclouen la nostra obra sota 

l’epígraf «Narrativa Popularista33», juntament amb les següents narracions: 

 

1. Viatge de Pere Porter a l’Infern. 

2. Isopet. 

3. Casos raros de confessió. 

4. Història de l’esforçat cavaller Partinobles34. 

5. Història del noble i esforçat cavaller Pierres de Provença35. 

                                                
33 Literatura popularista: «Aquella que es complau a tractar temes populars, bé que sense adoptar 
necessàriament un punt de vista popular. Ben sovint, persegueix uns objectius contraris als interessos 
autènticament popular» (Ferrando 2011: 241). 
 
34 «Aquesta novel·la de cavalleries té el seu origen en un roman francès de més de 20.000 versos, el 
Partenopeus de Blois (s. XII). Exposa fets d’armes, peripècies eroticosentimentals i prodigis màgics, 
basats en la narrativa del món cèltic. La primera edició catalana coneguda va ser impresa a Tarragona el 
1588, i és una versió del castellà. Tanmateix, diversos indicis permeten pensar que no va ser la primera, i 
que en devia circular una altra versió catalana ja dels primers decennis del Cinc-cents. Se’n coneixen vint-
i-dues edicions entre el 1588 i el 1866» (Valsalobre i Rossich 2007: 225-226). 
 
35 Els autors la qualifiquen com a «molt més sentimental que cavalleresca i amb un ritme més calmós que 
l’anterior [Partinobles]» (Valsalobre i Rossich 2007: 226). 
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6. Llibre del romiatge del venturós pelegrí.  

 
La raó d’aquesta tria és que els autors consideren que aquestes produccions 

tenen com a tret comú ser literatura popularista de consum, que va tenir una gran 

recepció en l’època36, ja que «anaven adreçades a un públic molt ampli, “popular”; van 

esdevenir grans èxits editorials, alguns amb lectors al llarg de diversos segles; gairebé 

tots van ser llibres de lectura majoritària de la gent del nostre país fins a ben entrat el 

segle XIX; la majoria són textos traduïts, no originals catalans» (Valsalobre i Rossich 

2007: 225). 

La impremta, doncs, va modificar els gustos dels lectors perquè «ja no interessa 

tant un volum gruixut com el Tirant al costat dels llibrets de relats cavallerescos: es 

llegeixen més de pressa i es venen més bé» (Peña Díaz 2011: 75). Allò que interessava 

en un negoci del segle XVI és el mateix que en un del XXI, és a dir, guanyar diners i la 

impremta, doncs, ho aconseguirà seguint un patró senzill i efectiu: «com més gran és el 

nombre de lectors potencials, més alts poden ser els tiratges; com més alts són els 

tiratges, més barat és el preu de cada llibre; com més barat és el preu de cada llibre, més 

alt és el nombre de compradors potencials» (Rossich 2011: 72). D’aquesta manera es 

popularitzà la lectura, s’incrementà el nombre de lectors i les petites històries 

d’esforçats cavallers com Partinobles, Paris o Pierres de Provença, insignificants al 

costat de les novel·les cavalleresques, van gaudir d’una llonga vida editorial fins a les 

acaballes del segle XIX. 

 

 

 

 
                                                
36 Sobre el Viatge de Pere Porter a l’Infern se’ns diu que «va tenir una difusió extraordinària en les terres 
de l’antic vescomtat de Cabrera, com ho prova el gran nombre de còpies manuscrites que se’n conserven, 
des dels primers decennis del segle XVII fins al XIX. A finals del XIX [a més], va ser imprès a Girona en 
diverses ocasions». Quant a l’Isopet ens diuen que des del 1550 fins al 1904, se n’han descrit vint 
edicions; gran èxit també per als Casos raros de confessió; (Valsalobre i Rossich 2007: 221-226); les 
vint-i-dues del Partinobles; les deu edicions registrades del Pierres de Provença en el curt període que 
s’estén del segle XVII al XVIII; i, a l’últim, les nombroses edicions que del Llibre del romiatge del 
venturós pelegrí, se’n van fer des del segle XVIII al XIX. 
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3.3. Origen i fonts 

Les fonts històriques són qualsevol testimoni 
(escrit, oral, material) que permet la 
reconstrucció, l'anàlisi i la interpretació dels 
esdeveniments històrics. Les fonts històriques 
són, doncs, la matèria primera de la Història. 
Així mateix les fonts literàries són l’origen de 
la matèria primera de la Literatura37.  

 

L’origen de la nostra novel·la està en l’anònim roman francés Partonopeo de 

Blois, text que va gaudir d’un notable ressò durant l’edat mitjana com ho testimonia la 

gran quantitat de manuscrits que se’n conserven, les versions que es van fer en diferents 

llengües europees38 (Bermejo 2011: 7) i les referències que del text donen d’altres 

autors com el trobador Uc Brunenc o Denis Priamus:  

 

Uc Brunenc Denis Priamus 

I 

Ab plazer receup et acuoill 
lo doutz temps que colora e peing, 
e no·i a ram no s’entresseing 
de blancas flors e de vert fuoill, 
e il colombet pe·l gaug d’estiu 
mesclon un moros tornei, 
que dui e dui fant lor dompnei, 
que par d’Amors baisan los liu. 
 
 
I I 
 
Qui gaug semena, plazer cuoill: 
per q’ieu port gaug qan vau ni veing, 
e per bon’aventura·m feing 
joios d’amor pus qu’eu non suoill, 
car lai, en l’encantada ciu, 
menet aventura·l navei 

 
Mult ai use cume pechere, 
Ma vie en trop fole manere, 
E trop [par] ai use ma vie 
En peche e en folie, 
Kant curt hantei of les curteis; 
Si fesei les serventeix, 
Chanceunettes, rimes saluz, 
Entre les drues e les druz. 
Mult me penai de tels vers fere, 
Ke assemble les puse [re] treire, 
E kensemble fussent justez 
Pur acomplir lur volentez. 
Ceo me fit fere le enemi; 
Si me tint ore a ma baili. 
James ne me burderai plus. 
Jeo ai nun enis Piramus; 
Les jurs jolifs de ma joefnesce 
Senvunt; si trei jeo a veilesce, 
Si est bien dreit ke me repente; 
En altre ovre metterai mentente, 
Ke mult mieldre est e plus nutable. 

                                                
37 http://ricardlopezc.wix.com/projecte-it - !untitled/csdy 
 
38 Neerlandés, dues angleses, una en baix alemany, una en alt alemany, una italiana, islandesa, danesa, 
espanyola i catalana.  
Nosaltres hem pogut consultar únicament el treball que Maria José Calvo González (2010) realitza sobre 
l’acarament de la impressió neerlandesa més antiga que es conserva, 1610, amb les edicions castellanes 
de 1519, 1526, 1547, n.d., 1563 i la catalana de 1588. No s’ha de confondre l’imprés neerlandès amb el 
que referencia Bermejo, ja que aquest és el poema escrit en neerlandès, la font del qual sí és el roman 
francés Partonopeo, mentre que el 1610 és una adaptació d’alguna edició castellana. 
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lo ric Partonopes de Blei, 
e·l gaug Melïor l’agradiu.39 

 

Deus me aït espiritable, 
E la grace Seint Espirit 
Seit of mei e si aït! 
Cil ki Partenope trova, 
E li les vers fist e rima, 
Mult se pena de bien dire; 
Cume de fable e de menceonge. 
La matire resmble songe; 
Kar ceo ne poüst unkes estre.40 

 

Vie seint Edmund le Rei 

 

L’obra francesa, datada al segle XII, s’ha conservat en deu manuscrits, set dels 

quals ens han arribat de forma completa i tres de forma fragmentària (Collet i Joris 2005: 

51-55): 
 

  A: París, Bibliothèque de l’Arsenal, 2986, finals del segle XII? 

  B: Berna, Stadbibliothek, 113, finals del segle XIII. 

G: París, Bibliothèque Nationale, fons francesos, 19152, finals del segle 

XIII/començaments segle XIV. 

L: París, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. fran. 7516; 2a meitat del 

segle XIII/ segle XIV. 

P: París, Bibliothèque Nationale, fons francesos 368, segle XIV. 

T: Tours, Bibliothèque Municipale, 939, segle XIV. 

V: Roma, Vaticana, Palatinus latinus 1971, meitat del segle XIII. 

C: Cheltenham, Library of Sir Thomas Phillips, 4156, 2a meitat del segle 

XIII (fragment). 

F: París, Bibliothèque Nationale, fons francesos 792, segle XIII 

(fragment).  

                                                
39 Amb plaer rep i acull el dolç temps que acolora i pinta, i no hi ha cap branca que s’adorne amb flors 
blanques i verdes fulles, i els colom per la joia estival participen en un amorós torneig; i si festegen entre 
ells és evident que Amor, besant, els lliga. 
Qui sembra joia recull plaer: per això jo manifeste joia quan vaig i torne, i per un bon auguri demostre 
més amor del que habitualment hi tinc, perquè allà, a la ciutat encantada, el destí conduïa la nau del noble 
Partonopeo de Blois, i li agradava l’alegria de Melior.   
 
40 Denis Priamus es penedeix en el començament del poema per haver dedicat la seua vida a fer 
composicions trobadoresques. Ha passat tota una vida en pecat, fent follies, cantant en les corts 
serventesos, cançonetes, rimes als amants i a les amades i, quan arriba el moment en què ja es troba vell 
perquè els dies bonics de la seua jovenesa han desaparegut, vol fer altre tipus d’obres. Posa a l’autor del 
roman francés al mateix costat que els folls hòmens que han escrit aquests tipus d’obres. Concretament 
diu que l’anònim autor del Partenopeo va penar molt per haver dit tantes mentides. 
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X: Cambridge, Corpus Christi College, EP-D-&, segle XIII (fragment). 
 

 La crítica està d’acord a repartir els manuscrits en tres grans grups, el primer 

dels quals és el més antic, segle XII, seguit del grup dos, també del segle XII, i a l’últim 

del grup tres datat ja al segle XIII (Smith 1930: 316): 

 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 

Ms. V Ms. A Mss. T, L, P 

Ms. B i part del ms. G  Part del ms. G 

Fragments dels mss. X i C  Fragment F 

 

 Sembla que el ms. V és el més fiable del primer grup, que acaba amb el 

casament de Melior i Partonopeo i l’entronització com a emperador del protagonista 

(Bermejo 2011: 9); el ms. A es considera allunyat dels altres per acabar en un triple 

enllaç matrimonial i presentar importants llacunes; els manuscrits del grup 3 incorporen 

una Continuació que manca en els altres.  

El pas del temps propicià l’evolució, o involució segons es considere, de 

l’estructura del relat francés en les posteriors versions vulgars que ens han pervingut i, 

d’aquesta manera, desapareix tota l’argumentació que trobem al començament del 

Partonopeo per tal d’emparentar el protagonista amb els herois troians; també 

desapareixen diàlegs, ja que els personatges sols parlen quan és necessari i, així, 

juntament amb l’escassesa de descripcions, s’agilitza l’acció; el fil argumental, per la 

seua banda, també perd força de vegades i, a falta de connectors lingüístics, l’autor 

necessita recórrer a fórmules que suavitzen el pas d’unes parts a unes altres. Malgrat les 

noves reformes de les traduccions, la base argumental i l’estructura del text francés 

persisteixen en el Partinobles que, igual que la seua font, continua fidel a diverses 

influències literàries.  

El Partonopeo aglutina elements de procedència heterogènia que han menat els 

estudiosos a una divisió de parers segons pensen que pesa més una matèria o una altra. 

Al si del roman hi ha una gran profusió de fonts que s’estenen des de la faula d’Eros i 

Psique, passant pel regust del roman artúric encarnat en l’honor o les causes amoroses 

perdudes. També es poden endevinar les reminiscències de Chrétien de Troyes i de la 

literatura dels lais bretons amb fades i boscatges, així com la repercussió de Melusina. 
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Es gaudeix, tot plegat, del pes clàssic d’Èsquil en anomenar-se el protagonista com un 

de l’obra Els set contra Tebes i, així, l’autor dotaria la Casa de Blois d’un origen troià 

perquè s’emparentaria Partonopeo amb la nissaga de Príam. I al fons del relat, 

impregnant-lo tot està el triomf del cristianisme en la lluita contra els infidels, contra els 

pagans representats en les figures dels reis moros i del Gran Soldà que volen 

annexionar-se Constantinoble mitjançant el matrimoni i que, finalment, no ho 

aconseguiran. 

Però per damunt de totes aquestes aportacions hi ha una estructura argumental 

del poema francés que convida a la discussió filològica quant a l’origen. D’on provenen 

la relació i estada del protagonista amb un ésser de l’altre món? On trobem la 

transgressió de la prohibició imposada per la fada i on rastregem les conseqüències 

tràgiques que se’n deriven per a l’heroi després de manifestar la seua feblesa?  

És més que obvi que el Partonopeo guarda moltes semblances amb el mite 

d’Eros i Psique inserit en L’ase d’or d’Apuleu: 
  

1. Psique és transportada per Zèfir a un palau meravellós. // Partonopeo 

viatja en una nau màgica cap al castell de Melior. 

2. Ambdós reben les visites de misteriosos amants en fer-se de nit. 

3. Eros imposa una condició sobre Psique: mai intentarà mirar-lo. // El 

mateix prohibeixen a Partonopeo. 

4. L’influx negatiu de familiars porten al trencament del tabú i tant 

Psique com Partonopeo descobreixen els seus amants a la llum d’una 

espelma. 

5. A partir d’aquesta ruptura de la imposició els amants se separen i 

Psique i Partonopeo hauran de superar un tot de dificultats i obstacles 

per restablir l’amor. 

El problema sobre la influència o no d’aquesta faula es planteja quan Gédéon 

Huet (1909) fa saber a la comunitat científica que L’ase d’or era desconegut a la França 

del segle XII, ja que les primeres notícies d’aquesta obra les refereix Vincent de 

Beauvais en la segona meitat del segle XIII i el primer manuscrit d’Apuleu que es troba 

ja serà del segle XIV (Brown 1964: 197). És per això que Huet es decanta per descartar 
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l’origen clàssic del poema i proposa una procedència celta del Partonopeo en creure que 

el seu autor coneixeria la cort de Maria de França, focus cultural d’aquesta literatura.  

Tenint en compte les aportacions d’Huet, S.P. Uri (1953) exposa que si l’obra 

d’Apuleu no era coneguda en la França d’aquesta època, és possible que l’origen del 

Partonopeo romanga en una adaptació llatina perduda d’un relat de Bizanci, també 

perdut, basat en el mateix conte d’Arístides de Milet que va utilitzar Apuleu per a la 

seua faula i desbandant totalment la influència que puguera exercir Llucià de Samòsata 

a través del seu Llucià i l’ase. Aquesta teoria ha quedat rebutjada per la falta 

d’aportacions que la demostren i per sustentar-se només en conjectures. 

Malgrat la descoberta d’Huet, la teoria apuleiana ha estat sostinguda per Thomas 

H. Brown (1964) qui interpreta que la relació existent entre el Partonopeo i Apuleu no 

s’ha de buscar en la matèria bizantina de què parla Uri, sinó, en qualsevol cas, en els 

escrits de Fulgentius Planciades qui va intentar adaptar els mites pagans a la visió 

cristiana i els manuscrits del qual corrien per França des del segle VII fins al XVI d’acord 

amb els catàlegs. Segons aquest autor, allò que aporta Fulgentius suggereix que Apuleu 

està en la base de l’argument: 
 

1. L’anònim autor del Partonopeo es deté a descriure l’esplendor del castell 

de Melior. // Fulgentius comenta la magnificència del palau daurat 

d’Eros. 

2. La relació que existeix entre Partonopeo i Melior suggereix el pes de 

Fulgentius: els enamorats fan l’amor en la foscor de la nit, Eros apareix 

quedament entre ombres i desapareix abans de fer-se de dia. 

3. Els antagonistes, és a dir les germanes de Psique, insinuen que Eros és 

una serp i la impulsen a matar-lo. // En el Partonopeo els agressors 

donen a entendre que Melior és una fada i que la relació s’ha d’acabar. 

Malgrat tota la contribució de Brown, el crític acaba dient que s’inclina a pensar 

que l’anònim autor del Partonopeo posseïa un original d’Apuleu mentre estava escrivint 

la seua obra i que hi ha particularitats que apareixen en l’autor de Madaura però no en 

Fulgentius (1964: 201-202) Dissortadament no desenvolupa la seua teoria, ni aporta 

detalls que diferencien Apuleu de Fulgentius. 
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En qualsevol cas nosaltres creem que la faula d’Eros i Psique, encara que amb 

els rols dels protagonistes intercanviats, sura en el text francés i, per descomptat, en les 

traduccions peninsulars però, a més, en la trama del roman s’interpolen d’altres fonts 

que converteixen el relat en una barreja perfecta entre l’antiguitat clàssica i la matèria de 

Bretanya a través, sobretot, dels lais. 

Allò que caracteritza el lai, i també els romans de Chrétien de Troyes, és que ja 

no s’usaran les fonts històriques, bíbliques o clàssiques com en els antics romans de la 

matèria de Roma, Tebes o Troia. Allò transgressor d’aquesta nova literatura és que la 

forneix el fons popular de la mitologia celta que tenim a l’abast a través d’uns petits 

manuscrits coneguts amb el nom de Mabinogion i que són l’únic testimoni en prosa que 

queda de la literatura gal·lesa (Cirlot 1988: 9). 

Per damunt de tot, el lai conta una aventura molt breu que té lloc entre un 

cavaller i una dama que posen en joc dues esferes d’interacció: la del món real, en què 

habita l’heroi, i la del Més Enllà, en què viu la fada i que és farcida d’elements 

meravellosos. La diferència amb el roman artúric és que en el lai el domini sobrenatural 

és el que regeix les vides dels protagonistes: el protagonista deixa la seua vida anterior 

per incorporar-se i formar part del Més Enllà on serà feliç. En el roman artúric, en canvi, 

el cavaller mostra la seua superioritat sobre l’Altre Món i no acaba formant-ne part. 

L’origen cèltic del Partonopeo va estar defensat amb força per Helaine 

Newstead el 1946. L’autora sostenia que en la trama del roman existeixen més elements 

de la tradició celta que no de la grega o bizantina (1946: 919). Aquests motius delaten 

una dependència directa de quatre lais: Lanval, Graelent, Guingamor i Desireé, encara 

que hi ha elements que no es troben en l’argument de l’original francés ni, per 

descomptat, en la nostra versió.  

Així, doncs, tenim que el Lanval, Graelent i Guingamor basen la seua narració 

sobre el tòpic de la dona de Putifar, inexistent en la nostra obra. És més, ni el Lanval ni 

el Desireé presenten l’animal màgic que guia el cavaller cap a la dama. En el primer 

d’aquests dos lais, Lanval està desconsolat perquè el rei Artús no li ha concedit béns 

després de servir-lo contra Escots i Pictes. Entristit, cavalca al boscatge i jau a la vora 

del riu quan veu que s’acosten dues donzelles que li indiquen que «una doncella tan 

discreta como hermosa, nos ha enviado a vos». El cavaller opta per seguir-les fins a la 

tenda on roman la dama-fada. És a dir, l’animal-guia ha estat substituït en aquest lai per 
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dues donzelletes que en faran les voltes i que no tenen altra comesa que obrir la porta de 

l’aventura cavalleresca.  

Per la seua banda, Desireé, després d’haver passat deu anys guanyant fama als 

tornejos, retorna a la cort d’Artús i un matí munta sobre el cavall per anar a visitar els 

seus pares. Ja dins del bosc veurà una dama que és en realitat qui substitueix l’animal-

guia d’altres composicions. És la imatge de la nimfa, d’un habitant màgic del bosc que 

es presenta vestida de seda gris i en camisa, amb els cabells desordenats i descalça, és a 

dir, mostrant un aspecte tan natural com el mateix lloc en què viu.  

El motiu de l’encalç de l’animal meravellós, com a tal, el trobem només en 

Graelent i en Guingamor: 
 

Fuera de la ciudad había un inmenso bosque por el que discurría un río. Hacia allí se 
dirigió Graelent pensativo, triste y dolorido. No había cabalgado durante mucho rato 
cuando vio en la espesura del bosque una cierva blanca, más blanca que la nieve 
sobre las ramas. 
La cierva apareció súbitamente y él silbó y picó espuelas sin conseguir apoderarse 
de ella. Sin embargo, no dejó de perseguirla hasta llegar a una landa en donde había 
una fuente de agua clara y buena. Una doncella se estaba allí bañando y dos jóvenes 
que le servían estaban sentadas al borde de la fuente; las ropas que se había 
despojado estaban sobre las ramas (Graelent, p. 35). 
 
 
Muy apesadumbrado, Guingamor se llegó hasta la parte más alta del bosque y se 
detuvo para ver si oía ladrar al perro. Lo oyó a su derecha; prestó atención porque lo 
oía muy lejos, y también al jabalí. Entonces se puso a sonar el cuerno dirigiéndose 
en aquella dirección. El jabalí le pasó por delante y Guingamor se lanzó tras él, 
excitado por los ladridos del perro. 
Entonces el caballero entró en el llano y encontró una fuente bajo un frondoso olivo 
verde y florido; la fuente era clara y bella y la arena de oro y plata. Una doncella se 
estaba bañando en ella y otra le peinaba los cabellos y le lavaba los pies y las manos 
(Guingamor, p. 52). 

 
I és que, l’assumpte de la caça és el veritable detonant de tota l’acció posterior 

en una bona part de la literatura cavalleresca, ja que els protagonistes abandonen el 

confort i la seguretat dels seus mons per endinsar-se en un espai feréstec, inhòspit, en un 

espai iniciàtic en què entraran bé amb por com Partinobles, bé amb coratge com 

Graelent, però del qual eixiran, i això és el més important, per descobrir una altra 

realitat que els aproparà de manera definitiva a la seua formació. 

Guingamor pogué influir en el Partonopeo en aportar el castell màgic de la fada 

en què el protagonista entra i no hi troba ningú. La brevetat, però, d’aquestes narracions 

impedeix desenvolupar el motiu de la taula màgica parada i servida per ésser invisibles 
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que se n’associa i que sovinteja en relats de caire artúric o bizantí41. Desireé també 

aporta ingredients que no existeixen en els altres tres. Comença el lai amb la presentació 

d’una parella, els reis d’Escòcia, que no poden tenir fills i que després d’un període llarg 

d’infecunditat aconsegueixen tenir-ne un, igual que els pares de Melior. El món que 

envolta la infecunditat paterna i el naixement màgic dels desitjats nadons són 

components que determinen el tarannà posterior dels herois i heroïnes i queda ben palés 

tant en el lai que estem tractant com en la nostra història cavalleresca. 

Per tant, si aquests quatre lais presenten materials diferents i si, a més, aquests 

materials els podem trobar en d’altres narracions, per què es consideren com a fonts del 

Partonopeo i les posteriors versions? La resposta és que els quatre ofereixen l’estructura 

narrativa en què es fonamenta l’obra francesa: 

 

1. El cavaller abandona la seguretat domèstica. 

2. Encontre amb la fada. 

3. Imposició del tabú i promesa del cavaller de no transgredir-la. 

4. Trencament de la paraula. 

                                                
41 Cabalgando por la vera de un río llegaron a la mansión. El puente levadizo estaba bajado para 
permitirles el paso. Una vez cruzada la entrada sobre el puente, han encontrado abierta la gran sala, con 
un artesonado de tejas. Por el portal que encontraron abierto penetran y ven una gran mesa, amplia y larga, 
cubierta con su mantel. Encima estaban servidos los platos, encendidas todas las velas en los candelabros, 
y las grandes copas de plata dorada y dos jarras, una llena de vino de moras y la otra de un fuerte vino 
blanco. A un lado de la mesa, sobre uno de los bancos, encontraron dos palanganas llenas de agua caliente 
para lavarse las manos; y al costado han hallado una toalla de hermosos bordados, hermosa y blanca, para 
secarse las manos. 

Allá no encontraron ni atisbaron criado, lacayo ni escudero. El caballero se quita el escudo del 
cuello y lo cuelga de un gancho, y toma su lanza y la deposita sobre el rastrillo de un pesebre […] 

La sala no estaba en sombras, por más que en cielo lucían ya las estrellas. Por el contrario, había 
allí dentro tantas velas y antorchas grandes y ardientes que la claridad la inundaba. Después de ponerle el 
manto al cuello, le dijo la doncella: 

“Amigo, ved el agua y la toalla. Nadie os la ofrece ni brinda, puesto que a nadie veréis sino a mí. 
Lavad vuestras manos y sentaos, comed cuanto os apetezca y venga en gana. La hora y la comida bien lo 
piden, como podéis ver. Así que lavaos y venid a sentaros” (El caballero de la carreta, p. 29-30). 
 
 
 Después de la hermosura del baño...y de las demás maravillas y los montones de cosas 
prodigiosas, dio con una mesa espléndida, colmada de magníficos manjares. Preciosa era la mesa, 
refinadísimas sus viandas. No daría abasto mi relato para referirlas en detalle, para enumerar los muchos 
platos y los delicados manjares ni para describir sus delicias e incentivos. La mesa era una joya y la 
vajilla estaba compuesta por piezas extraordinarias de oro puro, de tal belleza que te hubiera pasmado 
completamente el virtuosismo del orífice. 
Junto a tantos objetos bellos y espléndidos no aparecía persona alguna. No había ningún rastro de ser 
humano, ni siquiera vigilancia en la mesa ni centinela en la ciudad, ni servidor de los muchos suntuosos 
manjares. Tal fenómeno suscitaba una gran inquietud, confusión, perplejidad y susto en el ánimo del 
observador (Calímaco y Crisórroe, p. 67-68). 
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5. El cavaller perd el favor de la fada i ha de superar nombrosos 

obstacles per restablir l’amor. 

6. Final feliç. 

En tres dels lais, Lanval, Graelent i Guingamor, els cavallers abandonen la 

seguretat domèstica de què parlàvem perquè són assetjats pels amors insans de les seues 

respectives reines. Seguint el tòpic de la dona de Putifar els tres relats mostren les 

nobles dames arrabassades d’amor pels protagonistes que, no volent ser infidels als seus 

senyors i, en el cas de Lanval, a més, perquè ja ha conegut la seua dama i n’està 

enamorat, rebutgen les reines i cauen en desgràcia, perquè elles, ressentides i humiliades, 

busquen el mal dels cavallers.  

Allò cert és que, siga pel motiu que siga, els personatges acaben coneixent una 

fada que a la fi els imposa un tabú: 

 

1. GRAELENT: 
Luego ella le habló de esta manera: 
—Graelent, me habéis sorprendido, sin embargo, os voy a amar sinceramente. Os 
prohíbo que habléis de nuestro amor para que no sea descubierto. Generosamente os 
daré dinero, ropas, oro y plata. Entre nosotros habrá verdadero amor; día y noche 
yaceré con vos. Siempre me veréis a vuestro lado; conmigo reiréis y conversaréis, 
pero ninguno de vuestros compañeros me verá ni sabrá que estoy. Graelent, sois leal, 
valiente, cortés y muy generoso; por vos he venido a la fuente y por vos soportaré 
grandes sufrimientos: ya sabía yo que esto me sucedería. 
»Pero ahora habéis de ser prudente; cuidad de no jactaros de nada porque si no, me 
perderéis. Amigo mío, tendréis que estar durante un año cerca de este país. Podréis 
alejaros durante dos meses, pero regresaréis aquí porque a mí me gusta esta región. 
Marchaos, ya ha sonado la hora nona. Os enviaré mi mensajero, que os hará saber 
mis deseos (Graelent, p. 36-37). 
 

2. DESIREÉ: 

—Desiré, amigo mío—le dijo—, iréis a Calder. Os daré un anillo de oro y os diré 
una cosa: tened cuidado en no acometer una mala acción y esforzaos en amar 
lealmente. Si obráis mal en alguna cosa, enseguida perderéis el anillo y si llegáis a 
perderlo me habréis perdido a mí para siempre sin volverme a encontrar y sin volver 
a verme. Obrad, pues, siempre bien y no os quedaréis aquí más tiempo por mi causa. 
Antes de que tuvierais mi amor teníais un gran mérito, no es justo para un caballero 
que su mérito disminuya a causa del amor (Desiré, p. 63). 

 

3. GUINGAMOR, en aquesta narració no s’imposa pròpiament una prohibició 

amorosa però sí una recomanació perquè el protagonista no perda els favors 

de la fada: 
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—Os advierto que no comáis ni bebáis por mucha hambre que tengáis cuando paséis 
el río para ir a vuestro país hasta que estéis de vuelta, pues en seguida os ocurriría 
una gran desgracia (Guingamor, p. 55). 

 
4. LANVAL: 

 
Después le concede un don: en adelante obtendrá en abundancia todo lo que desee. 
Puede gastar a manos llenas, que ella le dará otro tanto. Cuanto más gaste con 
largueza, más oro y plata tendrá. ¡Bien provisto se halla Lanval! 
—Amigo —le dice—, una cosa os advierto y os recomiendo muy encarecidamente: 
no reveléis a nadie mi existencia, pues os he de decir que, si este amor llegara a 
saberse, me perderíais para siempre. Nunca podríais volver a verme ni hacer de mí 
vuestra voluntad (Lanval, p. 45). 

 

 I tots accepten la condició i tots absolutament la trenquen. Lanval, romp el tabú 

perquè la reina, en ser rebutjada, el titlla d’homosexual i d’infame pervertit i ell, ple 

d’ira i dolor, diu en veu alta: 
 

— […]Amo y soy amado por una que vale más que todas las que conozco. Y una 
cosa os diré, sabedlo bien: la menor de sus doncellas os aventaja a vos, señora reina, 
en cuerpo, rostro y belleza, en crianza y bondad (Lanval, p. 48). 

 

Graelent transgredeix la imposició després que el rei exhibeix la seua esposa 

perquè els cavallers atorguen que és la més bella. El silenci de Graelent enfureix la reina 

qui incita el seu espòs perquè reprenga el cavaller. És aleshores quan Graelent trenca la 

promesa i proclama que coneix una dona molt més bella que la reina. Desireé també 

romp el vot de silenci en veure que ha pecat mantenint relacions sexuals amb una dama 

que no és la seua esposa i de qui realment pensa que és un ésser diabòlic i, amb aquests 

pesars, es confessa amb un ermità per rebre el perdó. A l’últim i com a cas més 

particular tenim la fada de Guingamor qui, a banda del seu amor, li concedeix el favor 

de l’eterna joventut i el càstig que rep en trencar el pacte és envellir a tota pressa. 

 Després de les traïcions se’n segueix el caos. Lanval és acusat per la reina i en 

l’últim moment, quan ja el judici contra el cavaller ha començat, apareix la fada i es 

demostra que efectivament és molt més bella que la reina. Es restableix l’amor i 

assistim, al final feliç. El rei del Graelent, en comprovar que la seua esposa ha estat 

insultada, empresona el protagonista durant un any al cap del qual queda lliure per 

cercar la fada que és més bella que la reina. En aquest període de temps Graelent 

concorre a tornejos per guanyar fama i esdevenir un gran cavaller però, quan el temps 

expira i es presenta en la cort sense la fada, el judici per injúries és imminent i l’acció té 

quasi el mateix desenvolupament que en el Lanval. Ara, però, la infidelitat que Graelent 
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ha mostrat quasi el condueix a la mort quan intenta passar el riu per retrobar-se amb 

l’amada i comprovar que s’ofega en les aigües braves sense aconseguir el seu objectiu. 

Només se salvarà a última hora per la pietat de la fada. 

El relat del Desireé és el més complex. Després de trencar el tabú, el cavaller 

immediatament perd l’anell que actuava com a garant del secret amorós. 

Consegüentment, li cau a sobre la desgràcia que serà major que en la resta dels lais 

perquè, encara que Desireé no ho sap, no només perdrà els favors de l’estimada, sinó 

també l’amor dels dos fills que té amb ella. El dolor per no veure la fada li produirà una 

malaltia amorosa que el conduirà directament a la fi dels seus dies. Però, en el moment 

en què els lectors ja assistim pràcticament a la mort del protagonista, apareix un xiquet 

que porta un anell i que resultarà ser el seu fill. El xiquet desapareixerà després d’un 

temps d’estada amb Desireé i la nova pèrdua ens revela que la fada realment no l’havia 

perdonat. Tot es resol en un final feliç en què els protagonistes es casen, deixen en la 

cort els fills i tornen per viure en l’esfera màgica de la fada.  

S'evidencien, doncs, les concomitàncies entre els lais i la nostra novel·la com a 

hereva que és del Partonopeo i és ara quan s'entén que els rols dels protagonistes 

estiguen intercanviats. Partinobles és una novel·la geminada la primera part de la qual 

té com a protagonista única i exclusiva Melior, la fada, la dona que marca i tria el seu 

destí i el del cavaller, la dama que senyoreja l'esfera màgica de què és regent absoluta. 

La seua comesa és la mateixa que la de les fades dels lais, perquè ella n'és una més: 

atraure el cavaller triat per captivar-lo i lligar-lo a ella definitivament. Melior conduirà 

el destí dels amants fins al trencament del tabú. Serà en aquest precís moment que acaba 

la primera part amb la pèrdua dels seus poders màgics i Partinobles, que durant aquesta 

part no té cap rellevància significativa, passa a protagonitzar la segona part en què 

Melior queda totalment diluïda. 

Podem dir que el Partinobles se sustenta sobre una bastida de motius clàssics 

com la faula d’Eros i Psique, i sobre d’altres característiques literàries que ens l’acosten, 

si és possible i salvant les distàncies, a la novel·la catalana medieval en vers. Així, 

doncs, predomina en la primera part de la nostra obreta un ambient màgic, irreal, de 

somni semblant al que trobem en la Faula de Torroella amb l’absència, clar està, dels 

elements artúrics. L’ambient cavalleresc, de recerca d’aventura ens l’apropa a un relat 

també geminat com és el Blandín de Cornualla. Més concomitàncies té, si cal, amb 

Fraire de Joi e Sor de Plaser, recreació del conte popular la Bella Dorment. Es tracta de 
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la plasmació d’un món cavalleresc, aristocràtic i màgic en què té lloc una passió 

amorosa fora límits. Fraire de Joi i Sor de Plaser mantenen també una relació sexual 

inusual en restar ella dormida, quasi morta. En despertar del seu estat d’inconsciència i 

veure que ha estat forçada i que ha parit un infant, l’enuig de la dama no té límits, com 

és fàcil d’entendre, i sols perdonarà l’enamorat quan l’ocell li diu que Fraire de Joi: 
 
Tot un regisme que val mai 
Que cell de França ha donat 
Per vos garir, d’on n’ha mal grat 
Quan vos ha tornada la vida (Fraire de Joi e Sor de Plaser, p. 91). 
 

En aquest punt, doncs, comparem Sor de Plaser i Melior com a dones enutjades 

en veure’s traïdes pels seus cavallers i, a més, només els perdonaran quan ells hagen 

provat amb escreix la seua vàlua: Partinobles ho farà amb tot un seguit de proves 

guerreres i Fraire de Joi deixant de banda el seu reialme amb l’objectiu de guarir la seua 

dama. I per damunt de tot en els dos casos, es viuen uns amors sense censures, naturals i 

joiosos que desperten les simpaties dels receptors. 

Però el que resulta més interessant per al nostre estudi és emparentar el 

Partinobles amb La ventura del cavaller N’Huc e Madona, relat que possiblement se 

situaria a la segona meitat del segle XIV (Badia & Soberanas 1986: 25). Aquesta 

novel·leta en vers, que ens ha pervingut mutilada, ens conta les aventures entre un ésser 

mortal i una fada. Escapçada en el començament, l’acció comença quan N’Huc i el seu 

escuder En Traver es troben. En Traver és el traïdor i culpable de la desventurada vida 

del protagonista. Així, doncs, sembla que els versos amb què comença la història donen 

per segur que s’ha produït algun tipus de trencament del secret amorós entre N’Huc i 

Madona. L’obreta partiria, doncs, justament després de la ruptura de la prohibició. En 

aquest cas, però, N’Huc no haurà de superar cap prova per tornar a gaudir de l’amor de 

la fada, sinó que, a partir del vers 153, N’Huc posa de manifest el seu gran penediment 

per la traïció comesa i només mostrarà un enorme desig de voler morir. Aquest grau tan 

elevat de contrició és el que suavitza el cor de la dama que consentirà a donar-li mercé i 

jaure de bell nou amb ell. Arriben així unes escenes, que duren huit dies, en què com a 

lectors assistim a la que possiblement siga la joia amatòria més trista de totes les lletres 

catalanes. 

 Dissortadament en l’obra també està mutilat el final, però la crítica especula 

sobre un acabament allunyat de les pautes que marcaven els lais. En el Lanval, 
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Graelent, Guingamor o Desireé les fades se’n porten els cavallers al món màgic en què 

habiten i, com hem dit abans, l’ésser mortal abandona la seua esfera per traslladar-se al 

Més Enllà. Badia & Soberanas (1986: 40) tenen la sensació que en La ventura de N’Huc 

e Madona la fada marxa al seu món i el cavaller roman en l’esfera real i ho creuen 

perquè per a aquests dos crítics el N’Huc està farcit de “realisme” i “didactisme”. De 

fet, Madona «esdevé una mena de jutge de les actituds dels poderosos i en la defensa del 

seu cavaller, de fet, duu a terme un atac contra la transgressió de les virtuts cortesanes 

de la fidelitat i la llarguesa» (Badia & Soberanas 1983: 34):   

 
   Ela respos: «E eu o cre,    Eu no hic vinc per trob parlar 
   mas de vos no vul nula re.    mas per la paraula provar 
   Rey deu regir (e no es regens)      que N’Uc dix per sa felonia; 
   ab dret e ab merce ses gens;   si no fos per ma cortesia 
   e dic vos que, si aquo no ha,      (e car no vuyl N’Uch difamar), 
   no li vai re tot sso que fa.    ffaria us viu deseretar 
   Que no deu negu acusar    ans que nultemps partis d’aqui. 
   si cert no li ho pot provar       E N’Uch ha amenada mi; 
   bo per veser o per ausir;    al jorn que dix la paraula 
   d’altre gise no·l deu ponir,    eu era sua e de sa taula 
   car seyor en mig deu estar    e de son lit cant se volia; 
   que degun temps no deu part far;      e vuy ho son tot aquest dia 
   car tot princep quant part se fa,   e la nuyt que ve tro al mati, 
   es gran peccat quant poder ha,   e puys partirem nos, axi 
   enqueras quan creu lausenges   que ya nultemps ja no·m veura 
   romanen pecs e mentides.    ni eu N’Uch; veus com nos va 
         per la vostra sobreria, 
         d’on Deu vos soffrir no deuria42 (vv 589-622). 

 
 Una dona capaç de jutjar i plantejar principis morals, didàctics i ètics, no podria 

admetre mantenir un amor il·lícit ni en aquest món, ni en un altre.  

 En el cas del Partinobles, l’esfera meravellosa i sobrenatural que envolta a 

Melior en la primera part, desapareix en trencar-se el tabú i a la fi del llibre el cavaller 

no abandona el seu món real per incorporar-se al màgic de la fada, entre d’altres coses 

perquè ja no tenim fada. El que hi ha és una dona real que viu en un món real, l’imperi 

de Constantinoble i que representa la unió dels dos universos en un d’únic tangible i 

vertader. 

 

 
                                                
42  http://www.rialc.unina.it/0bis.ausiren_missa.htm 
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3.4. Transmissió textual 
Sucedió, pues, que yendo por una calle alzó los ojos don 
Quijote y vio escrito sobre una puerta, con letras muy grandes: 
“Aquí se imprimen libros”, de lo que se contentó mucho, 
porque hasta entones no había visto emprenta alguna y 
deseaba saber cómo fuese. Entró dentro, con todo su 
acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, 
componer en esta, enmendar en aquella, y, finalmente, toda 
aquella máquina que en las emprentas grandes se muestra. 
Llegábase don Quijote a un cajón y preguntaba qué era 
aquello que allí se hacía; dábanle cuenta los oficiales; 
admirábase y pasaba adelante (Don Quijote, II, cap. LXII). 

 

3.4.1. Datació i edició princeps 
 

La Història de l’esforçat cavaller Partinobles ha estat motiu de discussió quant 

a la datació, ja que consultant el catàleg digitalitzat de Nicolás Antonio (1672: 338) se 

cita: 
   ANONYMUS, scripsit sermone antiquo Catalonico: 

              Historia del conde Partenoples. TARRACONE 1488. 8º 
 

A partir d’aquesta referència bibliòfils i catalogadors van mostrar les seues 

discrepàncies quant a l’existència d’aquest incunable de 1488. Així reproduïm les 

següents entrades: 
 

1. FRESNOY, Nicolas Lenglet du (1734): 

El cavallero Conde Partinuples, in 8. Tarragona 1488.______in 4. Alcalá 

1513. La première édition de ce Roman est en vieil langage Catalan. 

 
2. MARCHAND, Prosper (1740): 

CXXX. El cavallero Conde Partinuples: en Tarragona, 1488 [...] in 8º. 

 
3. CABALLERO, R. Diosdado (1793): 

60. Historia del conde Partenoples, en dialecto catalán, por un autor 

anónimo: Tarragona, 1488, tomo en 8º, según N. Antonio en los anónimos de 

la Bibliotheca Nova, página 273. Próspero Marchand varía algo su título en 

esta forma: El cavallero Conde Partinuples, y no determina bastante si la 

edición fue hecha en Tarragona ó Tarazona, como son, dos distintas ciudades. 
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4. MÉNDEZ, Francisco (1796): 

1. (1488). Historia del conde Partenoples. Tarragona, 1488, 8º.  

Si efectivamente existe esta edición, cuya noticia trae D. Nicolás Antonio en 

el tomo II, página 338 de su Bibliotheca Hispana Nova, se había introducido 

la imprenta en Tarragona once años antes que se diera a luz en aquella 

ciudad el Missale secundum consuetudinem Ecclesie Tarraconensis de que 

se habla en la página 178: pero el laconismo con que se anuncia el libro, 

pues sólo se dice «ANONYMUS, scripsit sermone antiquo Catalonico: 

Historia del conde Partenoples. TARRACONE 1488. 8º» y el haber 

transcurrido tantos años sin dar más frutos aquella imprenta, hacen 

sospechar, o que no existe la obra, o que la fecha está equivocada. 

 
5. CLEMENCÍ, Diego (1805): 

Se indica que existía una obra con el título Anonimus scripsit antiquo 

catalonico Conde Partenoples, Tarragona, 1488. Esta obra, o no ha existido 

o es apócrifa, porque en Tarragona no hay más impreso en el siglo XV que el 

Missale Tarraconensi, hecho por el impresor Rosenbach. 

 

6. LA SERNA, M. (1807): 

La Historia del conde Partenoples. Tarracone, 1488, in-8º, mentionnée par 

D. Nic. Antonio, Bibliotheca nova, page 273, est apocryphe; de manière que 

la seule impression connue, faite dans la ville de Tarragone avant l’an 1500, 

est le Missale secundum consuetudinem Ecclesie Tarraconensis. 

 

7. GAYANGOS, Pascual (1857): 

Nicolás Antonio cita una edición de este libro hecha en Tarragona en 1488, 

8º, que La Serna Santander en su Diction. Bibliographique, III, pág. 510, 

califica de apócrifa y dice no haber existido. En efecto, el tamaño de 8º, que 

se señala a dicha edición nos induce a creer que fue error de pluma y que en 

lugar de 1488 debió quizá leerse 1588. 

 
8. GALLARDO, Bartolomé José (1863): 

4º- 1.g. (Catálogo de la venta de Bure, núm. 944.) 
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Edición la más antigua que se conoce de un libro, cuyo original debe ser 

provenzal o catalán. Conchu, en su Bibliothêque des Romans, cita una de 

Tarragona, 1488, 4º, que ningún bibliógrafo ha descrito hasta ahora però 

debió equivocarla con otra del año 1588. 

 
9. GRAESSE, Jean George Théodore (1864): 

Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, T. II, p. 338 (ed. II) citeu ne éd. De 

Tarragona 1588 in-8º (du roman catalan?) que La Serna Santander, 

Dictionnaire bibliographique, t. III, p. 510 regarde avec raison comme 

apocryphe. En effet, le format annoncé in 8º, entièrement hors d’usage dans 

les premiers temps de l’art de l’imprimerie, rend l’assertion d’Antonio très 

suspecte. Peut être il faut lire pour 1488: 1588 et pener à une reimpresion du 

roman castillan ci-haut. 

 

10. SALVÁ, Pedro (1872): 

Nic. Antonio habla de una edición de Tarragona de 1488 en 8º, que supongo 

será en catalán; pero me parece muy dudosa la existencia de ella, ya porque 

el libro más antiguo que conoció Méndez impreso en aquel pueblo es de 

1499, como porque se puede casi asegurar que si la fecha fuese cierta no lo 

sería su tamaño. 

 

11. COPINGER, Walter Arthur (1898): 

3012. Historia del Conde Partenoples, dialecto Gotholaunica. Tarracone, 

1488, 8º. Fontan, nº 60. 

 

12. HÄEBLER, Conrad (1903): 

517. PARTENOPLES._ Tarragona. 1488. 

Esta cita se halla en el Suplemento al Repertorio de Hain por el Sr. Copinger, 

refiriéndose a Diosdado Caballero. No la he encontrado en ningún otro 

bibliógrafo español, pero sí tienen en la Bibl. Univ. de Barcelona una edición 

del Partenoples sin lugar ni año, que dicen ser de Tarragona y muy antigua. 

A mí no me parece incunable y no me atrevo a decidir la cuestión del origen 

en cuanto al lugar. La edición más antigua que conoció Gallardo es de 1513 
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y de Alcalá [en castellà]; en catalán no conoce ninguna anterior a la impresa 

por Felip Roberto en Tarragona y año 1588 y creo que allí tenemos el origen 

de la leyenda de la edición Tarraconense de 1488, que no es otra que la de 

1588 errando la centena. Cf. Caballero nº 60, Copinger tom. II nº 3012, 

Gallardo nº 1023. 

 

13. MIQUEL I PLANAS, Ramon (1911-1914): 

(Tarragona, 1588.) «Açí comença la general Historia del esforçat cavaller 

Partinobles...» 

Aquesta edició déu ésser la primera que’s faria en català, ab tot y que en 

Nicolau Antonio (Biblioth. Hisp. Nova, II, 338) dóna notícia d’una edició, 

també tarragonina, de 1488. Emperò, generalment, se té per equivocada 

aquesta referència, devent-se tractar de la mateixa edició de 1588, de la qual 

el bibliògraf esmentat copiaria malament la data. 

 

14. HÄEBLER, Conrad (1917): 

Creo haber demostrado cuál fue el error que hizo creer a muchos bibliófilos 

en una edición del Partenoples hecha en Tarragona, año de 1488, siendo ella 

en verdad de 1588. Ahora el Sr. Ernst encontró en el Institut d’Estudis 

Catalans otro Partenoples falto de las primeras y las últimas hojas, y le 

supone impreso por los compañeros alemanes de Sevilla. Algo temerario me 

parece tal aserto en vista de un libro tan defectuoso, sin embargo no he 

querido pasarlo en silencio. [Parla d’un Partinoples sense indicacions 

tipogràfiques, però a Sevilla, c. 149?.- 4º, en castellà. Incloem la dada, 

encara que parla d’una edició castellana, perquè fa referència a l’edició de 

1488 i dubta de la seua autenticitat]. 

 

15. AGUILÓ, Marià (1923): 

2735. Historia del Conde Partenoples._____Tarragona, 1488. En 8º 

Anónimo escrito en lengua antigua catalana. Así la cita Nicolás Antonio, en 

la primera edición de su Biblioteca, tomo II, pág. 273. 

La Serna Santander, en el Suplemento de su Diction. Bibliographique, III, 

pág. 510, califica de apócrifa dicha impresión. Don Pascual de Gayangos, en 
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su Catálogo de los libros de caballerías, página LXXXI, sospecha, atendiendo 

el tamaño del libro, que hubo error de pluma en la data, y que en lugar de 

1488 debió quizá leerse 1588. 

Efectivamente, creemos muy cierta esta inducción, puesto que hemos visto la 

edición del Partinobles de 1588, en Tarragona, por Felipe Robert, cuya 

descripción continuamos. 

 

16. PALAU Y DULCET, Antonio (1926): 

213694. Açí comença le general Historia del esforçat cavaller 

Partinobles[...]. Estampat en Tarragona, per Felip Robert, Estamper Any 

1588 [...] 

De fijo se habrán perdido otras ediciones catalanas de principios del siglo 

XVI, que por su mucho uso no habrán dejado rastro alguno. 

Nicolás Antonio (Bibliotheca Hispana Nova, II, 308) da noticia de una 

edición, también tarraconense, de 1488. Sin embargo debe tenerse por 

equivocada esta referencia, pues se trata de la misma edición de 1588, de la 

cual el mencionado bibliógrafo copiaría equivocadamente la fecha. 

 
17. RUBIÓ I BALAGUER, Jordi (19682: 850-851): 

Aunque Gallardo cita una edición del año 1488 de la Historia del 

esforçat cavaller Partinobles, se equivocó seguramente y debió 

referirse a la impresa en Tarragona en 1588, la más antigua de las 

hoy conocidas. A pesar de la fecha, no vacilo en incluirla en este 

período, ya que no creo que aquella edición sea la primera que se 

publicara en catalán. La portada dice novament traduyda, y aunque 

esta frase lo mismo podría significar de nuevo que recientemente, 

todo inclina a pensar que no fué la edición de Tarragona la primera 

y que el tema tuvo circulación en Cataluña no mucho más tarde de 

la época en que la consiguió en castellano, desde los primeros 

decenios del siglo XVI. La versión catalana se da como traducida 

del castellano en todas las ediciones hasta 1844, tuvo notable éxito 

editorial y, más o menos expurgada de crudezas, fue reproducida 

infinidad de veces (22 ediciones describe Miquel i Planas que 
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publicó el texto de 1588. Barcelona, 1912; «Bibliofilia», I, 628, con 

facsímiles. En 1947 fue reproducida en facsímil la edición de 1588, 

en Tarragona, por la Agrupación de Bibliófilos de aquella ciudad). 

Milton A. Buchana y A. Trampe Bödtker estudiaron las relaciones 

entre la traducción catalana y sus posibles originales castellanos 

(«Modern Language Notes», XXI, 1906), pero sus conclusiones, 

anteriores al descubrimiento de la edición de 1588, se han de 

formular de nuevo sobre esta base. Lo que interesa hoy es descubrir 

alguna edición, o alguna alusión al menos, anterior a aquella fecha 

para poder precisar mejor la de la entrada del tema en la literatura 

catalana. No tratándose de una obra original (es de antiguo origen 

francés), no hemos de entretenernos en destacar los méritos de 

aquel libro de caballerías montado sobre el viejo tema folklórico 

del mito de Psiquis, con un escenario francés y otro oriental, tan 

hábilmente conducido y fantaseado.  

 
18. En el Catálogo de Incunables Españoles de Mestre Sanchís (2007: 151) 

llegim:  

TARRACO In hac urbe impressa fuit Historia del Conde Partenoples, anno 
MCCCCLXXXVIII, in 4, lingua Principatus Cathaloniae, uti refert Nicolaus 
Antonius, in Bibliotheca Nova, tomo II, in «Anonymis», pag. 273. Verum haec 
historia fabulosa castellana lingua edita fuit Valentiae anno MDCCLVI, in fol. 
ex officina Augustini Laborda, atque ibi vindicatur auctori suo, Caspari Aldanae. 
Aldana, gens litteris et armis inclyta, orabatur Valentiae et Dertosae. 

Editum etiam fuit volumen inscriptum: Missale secundum consuetudinem 
Sanctae Tarraconensis Ecclesiae Hispaniarum Me- tropolis per Ioannem 
Rosembat, alemanum. Tarracone, anno MCCCCXCIX, in fol. In eadem urbe in 
lucem prodiit liber cuius initium litteris rubris ait: Breviarium secundum 
consuetudinem Sanctae Metro- polis Ecclesiae Tarraconen. In fine caracte- ribus 
rubris legitur: «Breviarium hoc summa diligentia examinatum impressum est 
Tarracone, Hispaniarum metropoli, per Iohannem Rosembac, alemanum, 
perfectum in vigilia Pentecostes. Anno salutis christianae MCCCXCI, 
Gundisalvo de Heredia, presule», in 4. 

 
TARRAGONA En esta ciudad fue impresa Historia del Conde Partenoples, en 
el año 1488, en 4.º, en la lengua del Principado de Cataluña, como refiere 
Nicolás Antonio, en Bibliotheca Nova, tomo II, en «Anónimos», pág. 273. 
Verdaderamente esta historia fabulosa en lengua castellana fue impresa en 
Valencia en el año 1756, en folio, en la imprenta de Agustín Laborda, y allí se 
reivindica a su autor, Gaspar Aldana. Aldana, de familia ilustre en las letras y en 
las armas, disertaba en Valencia y en Tortosa. También fue impreso el volumen 
intitulado: Missale secundum consuetudinem Sanctae Tarraconensis Ecclesiae 
Hispaniarum Metropolis, por Juan Rosembat, alemán, Tarragona, año 1499, en 
fol.  
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En la misma ciudad salió a la luz el libro cuyo principio dice en letras rojas: 
Breviarium secundum consuetudinem Sanctae Metropolis Ecclesiae Tarraconen. 
Al final, en caracteres rojos, se lee: «Este Breviario examinado con suma 
diligencia fue impreso en Tarragona, metrópoli de España, por Juan Rosembac, 
alemán, y acabado en la vigilia de Pentecostés. Año de la salvación cristiana 
1491, siendo obispo Gonzalo de Heredia», en 4º. 
   
   

19. En el catàleg Iberian Books (2010: 654-655), ja no es contempla aquesta 

entrada de 1488 i només anota la de Felip Robert i les que es fan en castellà. 

  

Segons aquestes entrades veiem que els bibliòfils Fresnoy, Marchand, Caballero 

i Copinger no qüestionen la data de 1488, sols refereixen l’obra en els seus catàlegs 

conforme la registrà Nicolás Antonio. La resta de bibliòfils no dubten a qüestionar-la i 

aporten dos arguments fonamentals per bandejar aquesta edició: 

 

1. El format en 8º estava fora d’ús en els primers temps de la impremta. De tots 

és ben sabut que els primers textos cavallerescos impresos, fins i tot els 

incunables, volien imitar en la seua morfologia externa els còdexs medievals 

i, així, la mida més comuna era in folio (Moll 2005). Els grans llibres de 

cavalleries, doncs, també adoptaren aquest format i sols en alguns tallers 

d’Itàlia o Flandes s’han trobat exemplars impresos en 8º (Lucía Megías 

2010). Per tant, és del tot impensable que en el nostre territori s’imprimira un 

incunable el 1488 en 8º i així ho dubta també Salvà el 1872:  
 

pero me parece muy dudosa la existencia de ella, ya porque el libro más 
antiguo que conoció Méndez impreso en aquel pueblo es de 1499, como 
porque se puede casi asegurar que si la fecha fuese cierta no lo sería su 
tamaño. 
 

Gallardo, per la seua banda, ens assabenta que Conchu cita una edició a 

Tarragona de 1488 però en 4º, mida que sí era possible en l’època com ho 

testimonia l’edició castellana d’Alcalà de 149? en 4º que documenta Häebler 

el 1917. Gallardo creu que Conchu es va confondre d’any, segurament volia 

referir-se a l’edició de 1588, però no diu res sobre el format de l’obra.  

 

2. Des de 1488 fins al 1793, segons Diosdado Caballero, ja havia transcorregut 

un lapse de temps suficient perquè haguera aparegut qualsevol exemplar de 
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dita edició i, no sent així, bé es podria considerar que l’obra no s’hagués 

imprés mai o que la data estiguera equivocada. 

 

Häebler és el primer a confirmar que existeix un exemplar del Partinobles català 

a la Biblioteca Universitària de Barcelona que possiblement ha estat el que s’ha confós 

amb l’edició de 1488. Aquest estudi el realitza l’any 1903 i sembla clara la idea que 

aquest exemplar és l’edició de 1588, però no explica res més. Malgrat tots els 

arguments aportats per Häebler i la resta de catalogadors per tal de desestimar la 

impressió de 1488, el 1916 Ángel del Arco hi insisteix en la seua existència i llança una 

hipòtesi que hem de contextualitzar.  

És ben coneguda la presència i fama de l’impressor germànic Nicolàs Spindeler 

a la Península, però dins la seua trajectòria professional existeixen un seguit d’anys en 

què res se sap de la seua tasca editorial. Entre 1485 i 1489 cap bibliògraf ha aconseguit 

aclarir què se’n va fer, d’Spindeler, (Arco, 1916: 67). Les possibilitats que s’addueixen 

són que bé no va editar cap obra, bé se n’han perdut totes les d’aquest període. La teoria 

que proposa Ángel del Arco, tenint en compte aquest lapse de temps, és que no seria 

estrany ni forasenyat pensar que Spindeler haguera estat l’impressor d’aquesta edició de 

1488 que cita Nicolás Antonio. Textualment Arco ens diu: 
 
Siguiendo paso a paso la obra tipográfica de Spindeler, se encuentran en sus 
impresiones varias lagunas que no se pueden llenar y que acaso nos aprovechen. 
Desde 1485, en que imprime el Carro de les dones, hasta 1489, no se sabe lo que 
hizo Spindeler, ni se tienen noticias de sus impresiones. Si regresó a Barcelona, 
¿cómo no aparecen allí obras suyas en esos años? Ello es que hasta 1489 no se 
rastrean sus pasos: entonces se le encuentra en Valencia, en relación con el librero 
Juan Rix y con Rosenbach, vendiendo a éste parte de su material de imprenta. ¿No 
pudo en 1488 estar aún en Tarragona e imprimir el Conde Partenoples? Téngase en 
cuenta que no es sólo Nicolás Antonio el que la cita, sinó otros bibliógrafos, entre 
ellos Conchu en su Biblioteque des Romans, aunque Gallardo opina (Biblioteca, 
núm. 1017) que debió equivocarla con otra de Felipe Roberto, de 1588, de la que 
hablaremos después. 
Copinger también la citó en el Suplemento al Repertorio de Incunables, de Hain, 
refiriéndose a Diosdado Caballero; pero Häebler también pone en duda esta cita. 
A parte de esto, y como nota final que puede favorecer la conjetura del Partenoples 
tarraconense, hemos de consignar la circunstancia de que en la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona existe un ejemplar del Partenoples, al parecer incunable, 
y que se supone, por tradición, ser el impreso por Spindeler en Tarragona en 1488, 
aunque carece de lugar y año de impresión. [...] Aceptemos, por tanto, la edición de 
Spindeler como problemática. No la rechacemos desde luego como apócrifa porque 
ningún bibliógrafo la haya descrito, como dice Gallardo, y esperemos; porque la 
bibliografía tiene grandes sorpresas. 
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Aleshores, «si carece de lugar y año de impresión» i, a més a més, tretze anys 

abans aquesta hipòtesi queda arraconada per Häebler, per què insistir-hi si no s’ha trobat 

cap exemplar de 1488 i a més nombrosos bibliògrafs l’han rebutjada? Desestimem les 

aportacions d’Arco perquè no es fonamenten en una investigació rigorosa, sinó que 

semblem més un desig de voler creure en la cita de Nicolás Antonio a ulls clucs.  

La confusió que provocà el catàleg d’Antonio creem que es fonamentava en la 

primera sensació que dóna l’exemplar de 1588, imprés en uns «horrorosos tipus gòtics» 

(Alcina 2004: 39). Felip Robert havia començat la seua vida com a editor vinculant-se 

amb d’altres impressors de l’època com Antonio Agustín, protector de l’estampador 

Felip Mei amb qui també estarà relacionat. En morir Antonio Agustín a Tarragona el 

1586, Mei, veient-se sol en aquesta ciutat i requerint-lo el Consell Municipal de 

València, abandona aquella ciutat a finals de 1587 on tornarà per morir el 1612. Segons 

consta en l’article d’Alcina és possible que Felip Robert continuara amb la impremta de 

Mei a Tarragona i que aquest li deixara poc material: 
 

Podem confirmar documentalment que Robert havia estat ajudant de Mei, i que 
l’any 1587 es trobava ja a Tarragona, perquè, d’aquest any, es conserva un pagament 
a Robert per part dels executors testamentaris d’Antoni Agustín, per enquadernar 
llibres de l’arquebisbe. Tot i que en aquest document se l’anomena “empressor”, feia 
només d’enquadernador; no fou fins l’any següent, el 1588, quan edità la seva 
primera obra 43  (amb uns horrorosos tipus gòtics), la Història del cavaller 
Partinobles, edició pagada pel llibreter lleidatà Llàtzer Salom. Sembla, doncs, que 
Mei li havia deixat molt poc material per imprimir [...]. 

  
El Partinobles català de Felip Robert, doncs, està escrit en tipus gòtics que feia 

temps havien passat de moda, perquè ja s’havien imposat els tipus llatins redons que 

                                                
43 Sembla haver-hi discussió sobre quina va ser la primera obra que edità Felip Robert (Arco 1916: 252): 
AMADÍS DE GAULA 
33.- Libro séptimo de Amadís de Gaula, en el qual se hallará el extraño nacimiento del cavallero del 
Ardinte espada.- Tarragona, Felipe Roberto, 1587? 
En la parte histórica de esta obra (página 146) hemos hablado de la probabilidad de esta edición 
tarraconense estampada por Felipe Roberto. Realmente no hay más fundamento que el hallarse citada en 
el Catálogo de Hamburgo, según dice Gallardo, (Biblioteca, nº. 387); pero opina este bibliógrafo que está 
confundida con otra de Zaragoza, de la misma fecha. 
Si se tratara de otro libro, que no fuese el Amadís, nos inclinaríamos a rechazar, de plano, la impresión 
tarraconense; pero tratándose de una obra popularísima en el siglo XVI, de la que se hicieron múltiples 
ediciones en España desde 1503 (Zaragoza Jorge Cocí), no sería extraño que Felipe Roberto, asesorado 
por su socio, el ilustrado librero Lázaro Salom, hubiera hecho la estampación de 1587, ya con el título que 
le hemos dado (tomado de la edición zaragozana de la misma fecha), ya con alguno de los muchos y 
extravagantes con que salieron a la luz las diversas partes y numerosos retoños de la fantástica cepa de los 
Amadises. 
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afavorien i facilitaven la lectura. No ens ha d’estranyar, per tant, que l’edició de 1588, 

possiblement la que Häebler trobà a la Biblioteca Universitària de Barcelona, done la 

impressió de ser un incunable i que, d’aquesta manera, se sostinguera la idea de 

l’existència d’un incunable català del 1488.  

 

 
Primer foli del facsímil fet pels impressors catalans el 1947 

 
[Ací comença la general Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y aprés fonch 

emperador de Constantinoble, novament traduÿda de llengua castellana en la nostra cathalana. 
Estampat en Tarragona per Felip Robert, estamper, any 1588, a costa de Llàtzer Salom, llibrater].  
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Primer foli recto del facsímil fet pels impressors catalans el 1947 en què llegim: 

 
[ [1r] En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la gloriosa Verge Maria, mare sua, advocada nostra y 
del gloriós cavaller sanct Jordi, comença la gentil Història del noble y esforçat cavaller Partinobles, 
compte de Bles lo qual, aprés de haver passades moltes desaventures, fonch emperador de Constantinoble. 
Traduÿda de llengua castellana en nostra llengua cathalana per molt gentil estil. 
 

Era un emperador en lo Imperi de Constantinoble lo qual havie nom Julià, y aquest no podia en ninguna 
manera haver fills ni filles de la virtuosa y molt amada sa muller. 

Esdevingué un dia que vingué al dit emperador una mora encantadora la qual sabie moltes 
maneres de encantaments y dix a l’emperador que si ell prometia de no descubrir-la, que ella ab la sua 
sciència faria de manera que ell hauria fill o filla de la senyora sa muller. 

Y oynt açò l’emperador, ell ne fonch molt alegre de aquella nova y prometé-li tot lo que li 
demanà. Llavors dix la mora: 
―Anau a les flores] 
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La data de 1488, doncs, és ben controvertida i, si alguna vegada es corrobora 

perquè apareix l’edició, haurem de replantejar-nos tres qüestions. En primer lloc voldria 

dir que col·locaríem la impressió del Partinobles cent anys abans de la coneguda i feta 

per Felip Robert el 1588, cosa que no podem afirmar. En segon lloc, 1488 implicaria 

que la impremta a Tarragona es va posar en marxa onze anys abans del que sabem, ja 

que es dóna com a data d’inici d’impressió en aquesta ciutat el 1499 amb l’obra Missale 

secundum consuetudinem Ecclesie Tarraconensis, impresa per Joan de Rosenbach. No 

s’ha trobat cap edició datada abans d’aquest any a Tarragona. En darrer lloc, implicaria 

que el text seria una edició incunable anterior a l’edició princeps castellana de 1499, la 

qual cosa qüestionaria també el fet que la crítica haja considerat durant molt de temps 

que l’edició catalana era una traducció feta sobre el text castellà en un procés conegut 

com a versions en cadena (Morràs 2002: 34) i que consisteix a utilitzar una versió 

intermèdia que servira com a suport entre l’original i el text meta44. Aquesta hipòtesi se 

sustentaria bàsicament en dos arguments: les referències que tenim de diferents 

bibliòfils i el primer full de la nostra novel·la en què veiem: 

 

 
 

Ací llegim «NOVAMENT TRADUYDA DE LA LLENGUA CASTELLANA EN LA NOSTRA 

CATHALANA» però, com bé diu Rubió i Balaguer (19682) “novament traduyda” podia 

significar ‘de bell nou’ o ‘recentment’ i l’autor s’inclina a pensar, però sense 

                                                
44 El fenomen està àmpliament documentat en d’altres exemples que tenen lloc en les nostres lletres. 
Constatem, així, la presència de dues obres que van patir aquest mateix procés: d’una banda, està la 
traducció de les Lletres a Lucili de Sèneca, que va ser traduïda a partir d’una versió francesa; d’una altra 
banda, apareix la traducció de Jaume Castelló, feta també sobre una versió francesa de l’Art de cavalleria 
de Flavi Vegeci. El problema que plantegen les traduccions en cadena és que les errades traductològiques 
dels autors medievals podien haver-se transmés d’unes a d’altres versions, apareixent, així, el nou postulat 
humanista sobre la revisió de les antigues traduccions amb la finalitat de polir el text. 
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argumentació, que l’edició de 1588 no és la primera que es féu en català, igual que 

havia apuntat Palau y Dulcet uns anys abans: 
 
De fijo se habrán perdido otras ediciones catalanas de principios del siglo XVI, que 
por su mucho uso no habrán dejado rastro alguno. 

  
En la mateixa línia d’investigació Susana Requena (1997) en la seua tesi 

doctoral fa un estudi exhaustiu de les variants castellanes de les edicions de 1499, 1519, 

1526, 1547, Burgos n.d., 156345 i les variants catalanes de l’edició de 1588 per tal de 

fixar una hipòtesi de filiació i veure, a més, quina relació de dependència s’establiria 

entre les edicions castellanes, d’una banda, i d’aquestes amb l’edició catalana, d’una 

altra. Les seues conclusions ens són profitoses, ja que, en primer lloc, assegura que les 

versions castellanes es podrien dividir en dues famílies i, tant una com l’altra, fóra 

possible que conegueren una edició catalana anterior a 1588 de la qual se’n 

contaminaren. Per tant, existiria una edició catalana anterior al 1519. 

 A partir de l’estudi comparatiu dels textos, Requena assenyala que 
 

El hecho de que el texto de 1588 se presente como un relato con una cierta 
autonomía respecto a la versión castellana y manifieste posibles elementos comunes 
a ambas familias de ediciones de dicha versión parece indicar que no puede ser una 
traducción de una de ellas. Su origen debe hallarse, con toda probabilidad, en una 
edición en lengua catalana anterior, de fecha indeterminada, texto que, 
supuestamente, sí podrían conocer varias de las ediciones castellanas. 

 
Per tant tindríem un esquema que resumim de la següent manera: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Dóna notícies d’altres edicions de les quals no conservem exemplars (Requena 2007: 36): 
  
 Ediciones a las que habría que sumar aquéllas que los bibliógrafos citan como desaparecidas, es 
 decir las de Alcalá, 1513, y Sevilla, 1548, así como una sin datar y sin localizar pero que entraría 
 supuestamente en este período. Asimismo constan referidas en algunos repertorios bibliográficos 
 otras ediciones que se consideran de dudosa existencia, como las de Alcalá, 1515, y 1547 y 
 Sevilla 1588. Por otra parte tenemos constancia también de la existencia de un manuscrito del 
 Partinuplés anterior a 1514 gracias a la referencia «un libriquo de caballero conde Partinuple de 
 mano» recogida en el inventario de los bienes de Aldonza de Santa Fe, fechado en Zaragoza en 
 abril de 1514 (V. M.J. Pedraza, Documentos para la historia del libro en Zaragoza entre 1501-
 1521, documento nº 972, p. 226-227). 
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Edició catalana anterior a 1519 

 
 
 
 
 
 
Edicions castellanes   Edicions castellanes 

1519     1547 
1526     Burgos n.d. 

      1563 
 

 
  
                                                        
 
    
  
 Edició catalana 1588 
  

 Aquella edició o edicions que contaminen les castellanes s’haurien de situar 

abans de 1519, però la seua existència, hui per hui, no consta en cap catàleg ni 

documentació bibliogràfica com a tal. El que sí podem afirmar és que la primera edició 

del Partinobles en català no fou la de 1588, sinó que juguem amb algunes dades 

anteriors que estan documentades i que avancen la data més de mig segle. En l’obra de 

Madurell y Marimón (1955: 663 i 889-890) trobem, en primer lloc, el document 384. Es 

tracta de l’inventari dels béns trobats a la llibreria de Bartomeua Riera el 1524 on es 

registra la següent entrada: 
 
 4 Lo comte Partinobles en castellà. 

 6 Lo comte Partinobles en cathalà. 

 
 Per tant, doncs, aquests sis exemplars del Partinobles en català són anteriors o 

del mateix any que l’inventari i ens permeten assegurar, a més, l’existència d’una edició 

ca. 1524. 

 A més d’aquesta important dada, Madurell també ens aporta un altre document, 

el 505 datat el 1551, que és la “LISTA DE LOS LIBROS QUE EL LIBRERO DE BARCELONA 

JERONI PI HA RECIBIDO EN COMISIÓN DE JOAN BAGES, TAMBIÉN LIBRERO DE LA MISMA 

CIUDAD” i en què llegim (Madurell 1955: 889): 
 

Die lune XXVIII mensis septembris anno a Nativitate Domini MDLI. Ego Hyeronimus 
Pi libraterius, civis Barchinone, gratis etc., confiteor et recognosco vobis Ioanni 
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Bages libraterio, civi Barchinone, presenti, quod habui et recepi a vobis et teneo in 
pura comanda libros infrascriptos: 
 

1. Primo desset raymes Partinobles. 
 

De les quals es comenta (Madurell 1955: 890): 
 

1. Cf. Doc. 151, núms 37 y 384, nota. Ahora se mencionan 17 resmas de la Historia 
de Partinobles. Es difícil que pertenecieran todavía a la edición incunable, hoy 
perdida, de 1488, y había de tratarse de otra posterior, pero, desde luego, anterior a 
la de 1588, y probablemente en catalán.  

 
 I la conclusió és la mateixa: de ben segur aquest segon document ens està dient 

que aqueixes dèsset raimes del Partinobles pertanyen a edicions anteriors al 1588 i que 

bé podrien ser de l’edició que nosaltres apuntem com a ca. 1524 o d’alguna altra o altres 

posteriors que datarem com a ca. 1551. 

 Susana Requena (1997) fa referència en la seua investigació a un article de Clive 

Griffin (1988) en què el professor del Trinity College d’Oxford estudia un inventari 

sevillà de 1528 corresponent als llibres que l’impressor Jacob Cromberger deixà en 

morir aquest mateix any. Efectivament en l’entrada [59] llegim (Griffin 1988: 205): 
 
[59] 292 conde partinobles 
[Libro del conde Partinuplés; posiblemente la ed. Impresa por Eguía. Toledo, 1526: 4º, 48 
ff.= 12 pliegos (véase el asiento núm. 20)] 

 

 Aquesta aportació invita a Susana Requena (1997: 460) a fer el següent 

comentari: 
 
Atendiendo al título con que se registra la obra podemos observar que el 
antropónimo que aparece en él no es sino la traducción catalana de Partinuplés. Esta 
curiosa coincidencia, salvo incorrección del redactor del índice por motivos ajenos a 
la propia obra, bien podría significar que Cromberger poseía entre sus libros un 
Partinuplés catalán, dado que al menos uno del total de los ejemplares de la obra 
contabilizados, el consultado por el redactor, lleva el título en dicha lengua. De ser 
así, aunque no sabemos, ciertamente, desde cuándo se incluiría dicho libro entre los 
bienes del impresor, bien podría tratarse de un ejemplar de la edición anterior a 1524, 
aunque, por otra parte, también podríamos suponer que lo fuera de la edición 
catalana que Cromberger parece demostrar conocer en su edición de 1519 y que ha 
sido conservada hasta su muerte. 

 
 Tot i tenint en compte que de vegades les investigacions es mouen en el terreny 

de les conjectures, aquesta afirmació és aprofitable per documentar un possible 

Partinobles català a la llibreria sevillana de Cromberger. En la informació que el crític 

Clive Griffin ens fa arribar de manera particular ens assabenta que era pràctica comuna, 

quan es realitzava un inventari, que un escrivà i el seu assistent anaren al magatzem i 

mentre l’assistent mirava els llibres, que eren munts de papers sense enquadernar, i 
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cridava allò que entenia del títol, l’escrivà copiava el que sentia. Aquesta era una de les 

raons per les quals s’hi documenten tants títols tergiversats en els inventaris de l’època. 

Per tant, aquest «partinobles» bé podria ser una errada o un cas més de confusió i, 

segons aquest estudiós, poc tindria a veure amb el fet que l’escrivà o l’assistent foren 

d’origen català, ni que conegueren el nom del nostre esforçat cavaller. Griffin afegeix 

que ell no pensa que l’antropònim referencie un exemplar de l’obra catalana, perquè no 

té cap sentit pensar que es manejaren llibres en català a la Sevilla del segle XVI on sí es 

trobaven de tant en tant llibres impresos a Catalunya però sempre en llatí o castellà. 

 No estem d’acord amb aquesta darrera aportació del doctor Griffin per dues 

raons fonamentals. En primer lloc sabem que durant el segle XVI el port de Sevilla té 

una vida mercantil molt rica i que, a més, les relacions amb la corona d’Aragó eren ben 

profitoses fins al punt que, a la ciutat, hi havia un barri habitat exclusivament per 

mariners catalans i les seues famílies46. En segon lloc, la ciutat andalusa comptava amb 

el fons bibliogràfic de la Biblioteca Colombina y Capitular en què es registra una gran 

profusió d’obres catalanes com la Història de la passió de Fenollar, el Llibre de 

concordances de Jaume March, l’Oració al clau de Jesús de Pere de Torroella o 

Història de la gloriosa santa Anna de Corella entre d’altres. Per aquestes dues raons, 

per tant, no és tan desraonat pensar que a la llibreria de Cromberger hi puguera haver un 

o diversos exemplars d’un Partinobles català, ja que hi havia un potencial públic lector 

que vivia a Sevilla i una infraestructura, la Biblioteca, que proveïa la població de textos 

en català per al gaudi o la reflexió religiosa47. 

Recapitulant i a la llum de les dades analitzades en aquest epígraf concloem que 

sembla que no va existir, a pesar de les conjectures, cap exemplar incunable de 1488 de 

la Història de l’esforçat cavaller Partinobles i que aquesta data no va ser més que una 

errada d’anotació de Nicolás Antonio. Dues raons avalen aquesta afirmació: la primera, 
                                                
46 Veure els comentaris del capítol XII [2].  
 
47 Des del regnat de Felip II, la Biblioteca Colombina y Capitular de Sevilla pateix una constant espoliació 
que fa reduir el seu fons a uns 4000 exemplars dels 15370 que llegara Ferran Colom (Vallés i Formosa 
https://www.yumpu.com/es/document/view/13712836/-lespoliacio-de-la-biblioteca-colombina-additaments). Entre 
els volums catalans desapareguts i que avui podem consultar en la Biblioteca Nacional de París tenim: 

1. L’istoria de Jacob Xalabín, fill del almorat senyor de la Turquia, petit in-folio, 192 x 272 
mm., 37 f., registrat amb el número 475. 

2.  La relació de la Passió de mort de Jesús-Christ, in quart, 23 f., en vers català octosíl·lab, 
amb dibuixos traçats a la ploma, registrat amb el número 472. 

3. El Libre de lo qual feu lo gloriós doctor Boeci..., in folio, 119 f., 22 x 29 cm., registrat amb 
el número 474. 

4. La Vida de Jesús-Christ. En català, anotat per M. Francisque Michel el 1879. 
5. La Consolació de Boeci, en català. 
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el format en 8º no era propi de l’època a la Península i, la segona, és que, no només des 

que Diosdado Caballero al 1793 ho diguera, sinó que encara en el segle XXI ha 

transcorregut temps suficient perquè apareguera qualsevol exemplar del dit incunable i, 

no essent així temem que no existira. És més que probable que Nicolás Antonio 

vulguera descriure l’edició de 1588 i errara la centúria. Aquesta darrera data sí 

correspon a una edició coneguda, la feta per Felip Robert a Tarragona, però, sens dubte, 

no la considerem com l’edició princeps del Partinobles català per diverses causes. 

Segons Requena, podria haver-hi una edició catalana anterior a 1519 que contaminara 

les posteriors edicions castellanes, nosaltres no considerem aquesta data perquè no 

comptem amb dades que ens mostren la seua existència. Sí pensem, però, que hagué 

almenys dues edicions anteriors a la de 1588, una ca. 1524 i una altra ca. 1551 perquè 

Madurell aporta documentació d’arxiu al seu repertori on es testimonia l’existència de 

Partinobles catalans en aquestes dates.  

Ens agradaria pensar que existeix una edició catalana del Partinobles anterior al 

1588 i que algun dia puguera aparéixer, però, mentrestant, confiem en les paraules 

d’Ángel del Arco «esperemos; porque la bibliografía tiene grandes sorpresas».   
 

3.4.2. Tradició textual de les edicions del Partinobles 
Ja hem comentat en l’apartat del gènere que la impremta ajudà a modificar els 

gustos lectors i assistim durant el segle XVI al triomf d’una literatura, la d’entreteniment, 

que pretén divertir abans que ensenyar. La nostra novel·la s’ajusta a aquesta nova 

perspectiva literària que s’obre però, en realitat, la seua popularitat no va començar en 

època tan tardana, sinó que ja en ple segle XIV tenim notícies de ser un text llegit per la 

noblesa en trobar documentat un Partenopeu de Blois, en francés, a la corona d’Aragó 

en un inventari de Martí I. És a dir, el rei o algú de la seua família l’havia llegit o l’havia 

heretat del germà Joan I48 en conseqüència, doncs, era obra més que coneguda i 

reconeguda (Cingolani 1990-1991: 107): 
 
[246] 1410 
Marti I: 82. Canoniques Troyanes en francès, incipit. A diu rent gracies 
[MASSO TORRENTS 1905] 
L'únic incipit en la literatura francesa que correspon a aquest és el del Partenopeu de 
Blois (roman feerique, molt compost). El fet estrany de trobar-lo intitulat 

                                                
48 No ens estranya aquest fet tenint en compte l’afecció de la seua esposa, Violant de Bar, per la cultura i, 
possiblement, vinguera per aquesta via la possessió del dit exemplar. 
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Canòniques Troyanes és fàcilment explicable perquè, després del pròleg, al roman hi 
ha la genealogia de Partenopeu [G ILDEA 1967-69], heroi d’ascendència troiana 
mítica. Conegut a Itàlia (ms. Paris, BN na fr 7554) i a Castella (existeix el roman en 
prosa de l’esforçat Partinoble), no se'n tenien noticies a Catalunya fins al segle XVI. 
Podria ser Catalunya un altre cop mediadora entre Franca i Castella? 

 
El Partinobles gaudirà d’una enorme popularitat i les seues edicions s’allargaran 

fins ben entrat el segle XIX. En algunes d’aquestes edicions s’inclouen una sèrie de 

paratextos que vénen afegits al final de l’exemplar i que majoritàriament s’hi 

identifiquen amb composicions de Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona, encara 

que també hi ha d’anònims49.  

El que ens interessa preguntar-nos és què fan aquests textos de marcat caràcter 

escatològic incorporats en una novel·la cavalleresca breu. Cronològicament estem 

davant els patrons que marca el Barroc, és a dir, és el moment dels grans contrastos, de 

la lloança de la lletjor al costat de les produccions més delicades. La inclusió d’aquests 

tipus de versos, per tant, podria ser simplement una qüestió de moda. Sabem que l’obra 

escatològica del rector de Vallfogona va entusiasmar el públic del seu temps que 

copiava o aprenia de memòria les seues poesies. Per tant, que estiguen incloses en el 

Partinobles demostraria que l’obra fruïa també d’una gran fama i que el to humorístic 

de la novel·leta permetia d’inserir aquesta mena de versos satírics.  

Tot seguit presentem les edicions que hem consultat a la BNE i a la BC i que 

hem volgut descriure d’una manera el més detallada possible. Les portades dels 

exemplars, així com els paratextos que s’hi contenen estan transcrits de forma 

paleogràfica i no estranya, doncs, que l’accentuació, apostrofació i d’altres remarques 

no es corresponguen amb les regles gramaticals actuals. 

Hem considerat adient també aportar una relació dels exemplars que s’han 

conservat tant a les biblioteques del nostre territori nacional com a la British Library, el 

Trinity College, la University Library of Cambridge, la Biblioteca Bodleian de la 

Universitat d’Oxford o la London Library i les incloem en acabar la relació de les de la 

BNE i la BC.  

 
 
                                                
49 En tots els casos, hem optat per transcriure sols alguns fragments, ja que la reproducció total dels 
poemes no creiem que siga adient al nostre treball. Veurem, així mateix, que també s’hi afegeix el text 
didàctic L’obligació que tenen los marits de provehir de lo necessari a llurs casas y, així mateix la 
obligació de las mullers.  
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EDICIÓ DE 1635 (CA.1750-1794)  
 
Exemplar (R/17698 BNE). 164 pàg., 9,5 x 14,5 cm. 
 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORÇAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA. 

 CORREGIT EN ESTA IMPRESSIÓ.   
GERONA: PER JOSEPH BRÓ ESTAMPER, EN LA PLAZA DEL VI. 1635. 

 

 
 
Edició restaurada amb cobertes roges de pell en què llegim: 

«HISTORIA DEL CAVALLER PARTINOBLES 1635» 
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Exemplar pertanyent a D. Pascual de Gayangos.  

Se segueix el paratext “Una asa traye a pasturá”, que afegirem també després.  

En la restauració de l’exemplar han guillotinat un poc de més la part superior de les 

pàgines però sense que afecte la lectura. Exemplar perfectament conservat.  

Aquesta edició apareix datada al catàleg de la BNE l’any 1754 però, en consultar-la, 

vam veure que a la portada incloïa com a data d’edició el 1635. No obstant això, la data 

sembla estampada per una altra mà i resulta difícil creure que l’edició siga tan 

primerenca quan sabem, a més, que la família Bro s’assenta a Girona en el segle XVIII 

(Mirambell 1984: 249). Per tant, conservem la data de la BNE. 

 
“Una asa traye a pasturá”, 
 
“Una asa treya à pastura, 
Per la vora de un Torrent 
Que ab son cristall transparent, 
De tal desbarat murmura: 
Ara veig quanta ventura 
Los Afans tenen, diguí: 
Y ella ab esmalt carmesi 
Sos lliris purs retocant, 
Al asa ditxos mirant,  
Respon: Xo, Ruc, per assi”. 
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EDICIÓ DE 1647  
 
Exemplar (10-V-29 BC).  

 
ACÍ COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORÇAT CAVALLER PARTINOBLES, 

COMTE DE BLES, Y A PRES FONCH EMPERADOR DE CONSTATINOPLA, NUOVAMENT 
TRADUYDA DE LLENGUA CASTELLANA EN LA NOSTRA CATALANA 

 

 
 

Es tracta d’un exemplar incomplet: als 40 folis originals de l’edició se li han afegit 15 
fulls manuscrits per tal de completar-la. Falten els fulls 6, 7, 26 i 39 que s’han substituït 
per còpies manuscrites. Portada i fulls 38 i 40 resten mutilats.  
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Exemple dels afegits manuscrits de què consta l'edició. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

92 

 

EDICIÓ ENTRE 1669 i 1751  
 
Exemplar (CERV.SEDÓ/ 8748 BNE). 184 pàg., 10 x 13,5 cm. 
 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOPLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA. 

AB LLICENCIA:  
BARCELONA, EN CASA DE RAFEL FIGUERÒ. 

 

 
 

Enquadernat en pergamí. En obrir l’exemplar llegim de manera manuscrita “Es de 
Jayme Grau. De 1828. Mayo a 6”. No afegeix cap paratext, però, en acabar, llegim 
també de forma manuscrita: “Es Jayme Grau i Coll Si este libro se perdiere quien lo 
puedo suseder suplico”.  

 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

93 

 

EDICIÓ DE 1703 (ca. 1708 i 1766) 
 

Exemplar (R/17721 BNE). 184 pàg., 9,5 x 14 cm.   
 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOPLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATHALANA. 

AB LLICENCIA.  
GERONA: PER JAUME BRÒ ESTAMPER, Y LLIBRETÈR, EN LO CARRER DE LAS BALLESTERIAS. 
 

 
 
Enquadernació restaurada. Exemplar pertanyent a D. Pascual de Gayangos. 
Sense paratextos. Exemplar perfectament conservat. Variant oriental. 
La BNE data l’exemplar entre 1703-1768, no obstant això la primera referència 
documentada que tenim de l’impressor Jaume Bro és de 1708 i remet a la compra de 
llibres i materials (Mirambell 1984: 255). Per tant, la data d’aquesta impressió està 
equivocada i nosaltres l’hem datada ca. 1708-1766, últim any en què tenim notícia de 
l’impressor (Mirambell 1984: 256). S’anota amb llapis la data 1750, però sense 
explicació per part de la BNE. 
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EDICIÓ DE 1713  

EXEMPLAR (15-V-27 BC). 86 pàg., 20,5 cm. 
ASSI COMENÇA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORZAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOPLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA. 

BARCELONA: PER JOSEPH LLOPIS ESTAMPER, À LA PLAÇA DEL ANGEL, ANY 1713. 
VENENSE EN CASA DE BALTAZAR FERRER LLIBRETER, À LA LLIBRETERIA. 

 

 
 

Cobertes de paper deteriorares, exemplar incomplet. Falten els dos últims fulls, 
guillotinat, senyals de corcs afectant el text, taques d’òxid i d’humitat. Ex-libris 
“CATALUNYA EN EL MÓN” de la família Porter-Moix al contraplà anterior. Encara que no 
numera els capítols, les rúbriques se’n corresponen amb les que apuntem en l’edició de 
1750 i 1794 per ser més complets. 
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EDICIÓ DE 1720  
 

Exemplar (R/17706 BNE). 184 pàg., 9 x 14,5 cm. 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOPLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA. 

AB LLICENCIA. BARCELONA: EN CASA DE RAFEL FIGUERÒ. 
 

 
No inclou paratextos. Exemplar pertanyent a D. Pascual de Gayangos. Gran taca 
d’humitat en tot el llibre i alguna d’òxid. Variant oriental.  
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EDICIÓ DE 1729 Dos exemplars.  

a) Exemplar (10-III-13 BC). 87 pàg., 21 cm. 2 exemplars. 
ASSI COMENÇA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORÇAT CAVALLER 
PARTINOBLES, COMPTE DE BLES, Y APRES FONCH EMPERADOR DE 

CONSTANTINOPLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA 

CATHALANA.  
AB LLICENCIA. 

BARCELONA. EN CASA IOAN IOLIS ESTAMPER, AL CARRER DELS COTONERS. 
 

 
Enquadernació en pergamí. Taques d’òxid i d’humitat però, en general, està millor 
conservat que l’exemplar 1-IV-32. Anotacions manuscrites: “D. Guillem de Areny” a la 
contracoberta anterior; “Joan Murato” a la contracoberta posterior. Donatiu Col·lecció 
Bonsoms-Chacó.  
Impresos els dos exemplars a línia tirada. Coberta restaurada per la BC. 
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b) Exemplar (1-IV-32 BC). El pas del temps ha descolorit la tinta en la 
majoria de fulls. 
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EDICIÓ DE 1730 (ca. 1750 i 1794) 

Exemplar (R/17731 BNE). 157 pàg., 10 x 14 cm. 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA. 
 NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA. 

 EN ESTA ULTIMA IMPRESSIÓ SE HA ANYADIT LA OBLIGACIÒ, QUE TENEN: LOS MARITS DE 
PROVEHIR DE LO NECESSARI Á LLURS CASAS; Y AIXI MATEIX LA OBLIGACIÓ DE LAS 

MULLERS. 
GERONA: PER JOSEPH BRÓ, ALS QUATRE CANTÓNS. 
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Detall de la decoració que acompanya els encapçalaments dels capítols d'aquesta edició.
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 Excel·lent exemplar pertanyent a D. Pascual de Gayangos. Es tracta d’una edició 

de luxe en pell roja. Al llom llegim “PARTINOBLES COMTE DE BLES”. Cantó en fil d’or. 

Caplletra. 

En el Catàleg de la BNE apareix aquest llibre datat el 1730. En informació privada se’ns 

assabenta que l’exemplar prové del Catàleg de la Biblioteca de D. Pascual de Gayangos 

que va realitzar Salvà. En el registre bibliogràfic la data apareix entre claudators, 

[¿1730?], per la qual cosa Salvà la planteja únicament com aproximada. El Departament 

de Manuscrits, Incunables i Rars de la BNE desconeix en què es basà Salvà per datar 

així l’exemplar, però manifesta la fiabilitat del Catàleg. No obstant això, nosaltres 

sabem que aquesta data està equivocada, perquè existeix documentació (Mirambell 

1984: 260) que acredita que: 

 
El 5 de juny del 1750 [Josep Bro] compra una casa al carrer de les Ballesteries, per 
instal·lar-hi el domicili, i també establir-hi el taller d’impremta i la botiga de 
llibreter. Allí el tindrem situat pel reste de la seva vida, i allí continuaran encara 
alguns dels seus successors. Es tracta de la primera casa de l’esmentat carrer junt al 
mur del carrer de la Força i llindant amb l’edifici de la presó. A la façana hi havia 
una fornícula amb la imatge de Santa Anna. És la primera casa de les Ballesteries, 
als “Quatre Cantons”, i encara ara hi ha l’esmentada fornícula de Santa Anna.  
 

 I així queda registrat en la notaria de Prim i Parri (Mirambell 1984: 282): 

 
Memorial el que Jaume Bro entrega al seu fill Josep, en el moment en que se separen i el fill, Josep obre 

un establiment pel seu compte. Com a conseqüència de la Concòrdia firmada per Jaume i Josep Bro 

devant el notari Prim i Parri, el 8 de maig de 1750, i del que s’establí en els Capítols matrimonials de 

Josep, per el cas de separació de pare i fill, que treballaven en el mateix taller, li fa efectiu l’import 

convingut amb materials de la impremta i llibres. 

5 de juny de 1750. 

 
 

 Per tant, l’edició la dataríem ca. 1750-1794, any el primer en què compra la casa 

i s’estableix el taller i 1794, any en què morí l’impressor. 

 Se segueixen els paratextos “A un assumpto llepol” del Rector de Vallfogona: 
 

DECIMAS BURLESCAS A UN ASSUMPTO LLEPOL 
 

No será persona cuerda; 
ni manco, estimat en res; 
ni tampoch bon portugués, 
qui dira mal de la Merda: 
que encara, que sia verda, 
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blanca, negra, parda, ò groga, 
no es just que ningu se moga, 
per a dir sia dolenta; 
perque encara, que es pudenta, 
es antiquissima droga. 
 
Los drogues de Sarrià 
la contemplan nit, y dia; 
y los causa gran alegria, 
quan sels converteix en grà: 
los uns dihuen: Merda es pa, 
altres diuhen: Merda es vi; 
y si en llevan de mati, 
may de la Merda se olvidan, 
mes que mes quant ne convidan, 
a vos, á aquell, y no á mi. 
 
Merda per a vos dira. 
Algu, que no hi sabrà res, 
pensant que es poch interes 
la Merda que vos donarà: 
si sabrá lo que fa, 
semblant Merda no vos daria; 
ans be, se la aturaria, 
per poder millor passar,  
Merda, que no pot llevar, 
sino gran melancolia. 
Quin home es tant imprudent, 
que tenint ple son baul 
de Merda, no diga al Cul, 
quel traga de aqueix torment? 
Clar est: y encontinent, 
si es casat, ve ab lo xiulell 
sa muller, y devant ell 
xiula, sona y fa pregaries 
per a que las voluntarias, 
isquen per aquell portell. 
 
Mirau, si es cosa, que importa, 
traurer la Merda de dins; 
puix cagar als dematins, 
a tots los membres conforta! 
Benaventurada porta! 
que tanca tan gran tresor, 
que val mes, que plata, y or, 
en qualitat, y substancia; 
y si li falta fragancia, 
ja li sobra la pudor.50 
 

 “Redondilla: Bella com un serafí”: 
“Bella com un serafi, 
Es la minyona que ador; 
Mes si li dich mon amor, 
Respon: Xo, ruch, per asi”. 

                                                
50 Només inclourem la primera cobla de les composicions. Hem fet una excepció amb la Dècima Burlesca 
per ser la primera que aparegué en aquestes edicions.  
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 I la continuació: “Un asa treya”: 
“Una asa treya à pastura, 
Per la vora de un Torrent 
Que ab son cristall transparent, 
De tal desbarat murmura: 
Ara veig quanta ventura 
Los Afans tenen, diguí: 
Y ella ab esmalt carmesi 
Sos lliris purs retocant, 
Al asa ditxos mirant,  
Respon: Xo, Ruc, per assi”. 
 

I una altra redondilla que no apareix en cap altra edició consultada: 
“REDONDILLAS 
Per una, no se qui se es, 
Estich penant, no se com, 
Y encara no li se lo nom, 
Y no puch vorerla mes. 
Si a sa Bellesa Divina, 
Te lo nom correspondencia, 
Ben poca es la diferencia: 
O, es Angela, o Serafina. 
Mes no, que sa Gentilesa, 
Es, solament, corporal, 
Y lo animo no te igual 
De rigos, y de estranyesa. 
Sens dubte se diu Leonor 
Aquesta fera inhumana, 
Que ha donat en ser tirana 
Del Dols Imperi de Amor”. 
 

A continuació “La monarquia regint”: 
La monarquia regint 
Felip ters, que la millora, 
se feu esta cagadora, 
essent papa Paulo Quint. 
Adredes obra tant grave 
se edifica prop de un hort; 
perque qui paper no port 
se puga valer de un rave. 
En sa trassa artificiosa 
no pose lo maliciòs 
la llangua, ab zel envejòs; 
perque la traurà merdosa. 
 

 “Assi jauhen sepultats”:  
REDONDILLAS 
Assi jahuen sepultats 
los ossos de un gran cantor, 
lo qual mori de dolor; 
pero no de sos pecats. 
Aquesta pedra l’saguella; 
si be, tot enter no està; 
perque un angel sen pujà 
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dalt al cel la Gargamella. 
En lo demes no hi tocaren 
los cucs un pic, per senyal; 
que com lo trobaren tal, 
per basileu lo deixaren. 
 

“Ves a buscar espinachs”: 
LLETRA BURLESCA 
Ves a buscar espinachs, 
minyona, puix tant ho vols 
mes guarda quels caragols, 
not toquen ab sos llimachs. 
Mira com posas lo peu 
guarda be amada germana, 
aqueixa roba de grana, 
que no te estima, ni preu: 
nom fassas tela de sachs, 
ves remirada com sols: 
mes guarda quels caragols, 
not toquen ab sos llimachs. 
 

 “Tal es la tirania”: 
“Tal es la tirania, 
De aquest fill de algun vil pare, 
Que á tot lo mon, y à sa mare 
Baix son imperi tenia: 
Enujàs Amor un dia 
Contra son ingust poder, 
Un tir, diu, que li va fer, 
De que mori, poc despres. 
Diuhen que es mort lo interés: 
Jo non crech res”. 
 

 Més “Obligació de marits i mullers”: 
 

OBLIGACIÓ QUE TENEN LOS MARITS, Y LAS MULLERS 
 
Es tan saludable consell, que los marits sigan cuydadosos en provehir las casas, de vestir a sas mullers, y 

de criar ab perfecció à sos fills, y de donarlos bona criança, y doctrinas; com també de pagar á sos criats, 

y criadas, y de no desfaudar ni menos deurer res á sos jornalers: perque en las cosas voluntarias se poden 

los homens descuydar; pero en la necessitats de sas casas, que pot venir algun dany á sa familia, de 

ninguna manera se pot olvidar ni menos descuydarse, que poden-tho fer seria grave omissiò. 

Lo Ofici del marit es guanyar diner, y comprar hizienda, y lo Ofici de la muller, deu ser allargarla, y 

guardarla. 

Lo Ofici del marit es anar fora á buscar la vida; y lo que deu fer la muller es guardar la casa. 

Lo Ofici del marit es buscar diners, y el de la muller es no mal gastarlos. 

Lo Ofici del marit es tractar, y conversar ab tothom, y el de la muller deu ser parlar ab pochs y ser honesta. 

Lo Ofici del marit ha de eser entremes, y el de la muller deu ser recatada. 
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Lo Ofici del marit ha de ser saber parlar be, ab judici, y discrecio; y el de la muller ha de ser reciarse de 

callar. 

Lo Ofici de marit ha de ser lo zel que deu tenir de la honra, y bona fama; y el de la muller deu ser 

apreciarse de ser molt honrada. 

Lo Ofici de marit ha de ser bestirse segons li correspon à son estat, y el de la muller deu ser del mateix 

modo corresponent. 

Lo Ofici del marit es, y ha de ser senyor de tot, y el de la muller de tot donarli compte. 

Lo Ofici de marit ha de ser despatxar tots los negocis que li espectan de part de fora, y el de la muller deu 

ser donar recapte, y cuydado à tot lo que pertoque dins de sa casa. 

Finalment dich que lo Ofici de marit es, y hà de ser cuydar de tota la hizienda, y tot lo que pertoquia á ell, 

y el de la muller es, y deu ser governar la familia ab discreció, y ab lo sant temor de Deu. 

He volgut dir asso à fi que à casa de cada hu cada hu que fasa lo que li toquia de son ofici, y de tot donarà 

compte á Deu Nostre Senyor. 

ADVERTENCIA 

Los homens casats sigan sempre amichs de bonas personas santas, y temerosas de Deu; y se dehuen 

apartar sempre de malas companyas, y de personas que los pugan donar mals consells, perque molts hi ha 

que si son mal casats, nou son per las faltas que vehen en sas mullers; sino perque altres maliciosos, y de 

perniciosa vida los diuhen, y aconsellan. 

 

 I una darrera redondilla: 
“De Vallfogona parteix, 
Vuy dijous tecla verdera, 
Que per ser tan batxillera, 
Fins la pesta la avorreix 
LAUS DEO”. 
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EDICIÓ DE 1735  

Exemplar (CERV.SEDÓ/ 6028 BNE). 155 pàg. 
 

ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, 
COMPTE DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  

NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA.  
EN ESTA ÚLTIMA IMPRESSIÓ SE HA ANYADIT LA OBLIGACIÓ, QUE TENEN: LOS MARITS DE 

PROVEHIR DE LO NECESSARI À LLURS CASAS: Y AIXI MATEIX LA OBLIGACIÓ DE LAS 
MULLERS. 

AB LLICENCIA. 
GERONA: EN LA ESTAMPA DE ANTONI OLIVA, ESTAMPÈR, Y LLIBRETÈR EN LAS 

BALLESTERIAS. 
 

 
A continuació del text s’hi inclouen els paratextos “Obligació” “La monarquia regint”, 
“Assi jauhen sepultats”, “Ves a buscar espinachs”. Enquadernat en pergamí. Al llom 
llegim PARTINOBLES. Exemplar ben conservat però amb taques d’òxid. Variant oriental.  
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EDICIÓ ca. 1750-1794.  
 
Exemplar (11-V-50 BC). 157 pàg., 14,5 cm.   
 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRÉS FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA.  

EN ESTA ULTIMA IMPRESSIÓ SE HA ANYADIT LA OBLIGACIÒ, QUE TENEN: LOS MARITS DE 
PROVEHIR DE LO NECESSARI Á LLURS CASAS; Y AIXI MATEIX LA OBLIGACIÓ DE LAS 

MULLERS. 
GERONA: PER JOSEPH BRÓ, ALS QUATRE CANTÓNS. 

 

 
 

Enquadernació en pergamí. Ex-libris manuscrit: “DE LA LIBRA. DE SO CAYNO DE 
BARNA”. Segell d’Àngel Aguiló. 
Variant dialectal Oriental. L’exemplar està enquadernat al revés. A línia tirada. Per 
primera vegada apareixen els títols dels capítols acompanyats d’un petit resum que 
condensa la informació com en l’edició de 1844 i creiem interessant fer-n’hi la relació. 
No hi ha taula. 
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Capitol I: En que comenza la historia del Esforzàt Cavaller Partinobles. 

Capitol segon: Com la Emperatriu envià missatgers per totas las parts del Mon, per cercar lo 

mes gentil cavaller, per casarse ab ella. 

Capitol tercer: Com lo rey, y son Nebot lo Compte anaren à caçar y lo Compte se perdé en la 

Montanya, seguint un porch salvatge, que devant li hisqué. 

Capitol quatre: Com anant perdut lo Compte per la Montanya, trobà à la vora de la mar una Nau, 

en la qual entrá, y ab aquella fonch aportat al Castell de Cabeçadoyre. 

Capitol sinch: Com lo Compte entrá en lo Castell anomenat Cabeçadoyre, y alli fonch servit de 

menjar, y veurer, sens veurer qui lay donava. 

Capitol sis: Com la Emperatriu contá à sa germana Urraca, com avia portat al Compte, y quel 

tenia en son Llit. 

Capitol set: Com la Emperatriu aná a la Cambra ahont dormia lo Compte, y molt prest se metè 

en lo mateix Llit ahont era lo Compte. 

Capitol vuyt: Com estant lo Compte, y la Emperatriu en lo Llit passaren tota la nit ab llurs 

promesas. 

Captol nou: Com lo Compte estigué en la Castell de Cabeçadoyre mes de un any, y servit de tot 

lo que avia menester, sens veurer persona alguna. 

Capitol deu: Com la Emperatriu digué al Compte que tot lo Realme de França estava estava en 

perdicio; y açò per causa de tres Reys Moros que estavan en dit Realme. 

Capítol onse: Com la Emperatriu envià al Compte a França per socorrer lo Rey, que estava 

assitiat en la Ciutat de Paris. 

Capitol dotse: Com fonch rebut lo Compte en lo Castell de Blés ab molta honra, de sa Mare, y 

dels Cavallers. 

Capitol tretze: Com lo Compte partí del Castell de Blés, ab tot la sua Gent, y anaren a la Ciutat 

de Paris, en la qual estava assiiat lo Rey. 

Capitol catorze: Com lo Compte anà derrera dels Cavallers del Rey Sornaguer, y los llevá 

prestament lo que li avian pres, y cautvá molts de aquells. 

Capitol quinse: Com lo Compte torná à la Ciutat de Paris, y lo Rey lo hisqué à rebrer ab molta 

honra, al qual lo Compte presentà sinquanta Cavallers. 

Capitol setze: Com lo Rey Sornaguér restá molt enujàt de tals dos encontres, com avia rebut, y 

requerì al Rey de França, y al Compte hisquessen à Batalla. 

Capitol diset: Com lo Compte havent rebudas las Lletras del Rey Sornaguer, demaná de gracia à 

Son Oncle lo Rey de França, que li atorgas la Batalla hu per hu. 

Capitol divuyt: Com lo Rey Sornaguér, y lo Compte vingueren á la Batalla, de la qual fonch 

vencedor lo Compte. 
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Capitol dinou: Com lo Compte de Mares, prenguè ab trahició lo Compte Partinobles, y lo portà 

al Camp dels Moros. 

Capitol vint: Com lo Rey de França pensà que son Nebot era mort, y estava en lo Palau fent lo 

mes trist plant, que ja mes se fes. 

Capitol vint, y hu: Com los Reys Moros volgueren, que fos determinat per justicia si per la mort 

del Compte de Mares eren traydors, ò no. 

Capitol vint, y dos: Com la Mare del Compte sabent que lo Realme de França era deslliurat dels 

Moros vingué á la Ciutat de Paris, y lo Rey, y lo Compte la hisqueren à rebrer. 

Capitol vint, y tres: Com lo Compte sen torná a Castell de Cabeçadoyre, no volent consentir en 

lo casament. 

Capitol vint y quatre: Com lo Compte demana llicencia á la Emperatriu per a tornar en Franza, 

per causa dels Espanyols, que se avia olvidat de pendrer comiar dells. 

Capitol vint y sinch: Com lo compte aná a la Ciutat de Paris per demanar al Rey que era dels 

Espanyols. 

Capitol vint y sis: Com lo Papa enviá un Bisbe a la Ciutat de Paris per fer aborrir al Compte la 

Emperatriu. 

Capitol vint y set: Com estant mirant lo Compte la Emperatriu, li caygué una gota de cera de la 

candela sobre los pits. 

Capitol vint y vuyt: Com Urraca deslliurà lo Compte, que no moris, y lo meté en una Nau y lo 

feu aportar al Castell de Bles. 

Capitol vint y nou: Com lo Compte arribá al Castell de Bles, y no volgué que los seus Vassalls 

lo rebessen per senyor. 

Capitol trenta: Com lo Rey Sornaguer envia son fill en França perque servis lo Compte 

Partinobles, y que aprengués los seus costums. 

Capitol trenta hu: Com tots los Reys, y Cavallers del Imperi se ajuntaren, y anaren à la 

Emperatriu per demanarli si avia trobat Marit. 

Capitol trenta dos: Com lo Compte estant en lo Castell de Bles en aspera penitencia y vehent 

que no podia morir, deliberá de anar en algun boscatge, per acabar la sua vida. 

Capitol trenta tres: Com la Emperatriu envia a cercar altra vegada sa Germana Urraca, perque li 

donás consell. Urraca pensant que la volgués fer matar fugi ab una Nau per Mar, y de la divisio 

entre los Reys. 

Capitol trenta quatre: Com anant Urraca fugint per la Mar, arribá á las Serras de Ardenya, y alli 

trobá lo Compte Partinobles. 

Capitol trenta sinch: Com Urraca arribá al Castell de Cabeçadoyre, y com hisqueren tots los 

Senyors a rebrerla. 
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Capitol trenta sis: Com Urraca tornà al Castell de Tenedo, ahont avia deixat lo Compte, y lo 

trobà, que estava molt bo, y esforçat per qualsevol cosa. 

Capitol trenta set: Com lo Compte, y los altres foren Cavallers per mans de la Emperatriu, sense 

saber que lo Compte fos alli. 

Capitol trenta vuyt: Com lo Compte entrá en una Barca de Pescadors per deportarse, y lo vent 

sel ne portá y los Moros lo prengueren devant la Ciutat de Damasco. 

Capitol trenta nou: Com lo Rey Herman ana al Torneitg ab lo Soldà de Persia, y com lo Compte 

resta en la Presó. 

Capitol quaranta: Com lo Compte estant en la Presó del Rey Herman, vehent que no podia anar 

al Torneitg feya molt trist plant, y com la Reyna Ansies ne agué gran Pietat, y li doná Armas, y 

cavall. 

Capitol quaranta hu: Com lo Compte partí de la Ciutat de Damasco per anar al Torneitg, y en lo 

cami encontrà un Cavaller anomenat Gaudin, era Moro. 

Capitol quaranta dos: Com lo Compte, y son Companyò Gaudin se armaren lo mati de Pasqua 

per anar al Torneitg. 

Capitol quaranta tres: Com lo Compte, y Gaudin estavan en lo camp mirant los Cavallers, que 

venian, y cm lo Torneitg se començá. 

Capitol quaranta quatra: Com apres de haver acabat lo Torneitg del primer dia lo Compte, y son 

companyó sen tornaren á la Tenda: y com se feu lo Torneitg del segon dia. 

Capitol quaranta sinch: Com aprés de esser acabat lo Torneitg del segon dia, lo Compte, y son 

companyò sen tornaren: Y del Torneitg del tercer dia. 

Capitol quaranta sis: Com passats los tres dias del Torneitg lo Compte torna a la Ciutat de 

Damasco, aixi com avia promes á la Reyna Ansies, y de la divisió, que avia entre los Reys del 

Imperi. 

Capitol quaranta set: Com essent tornat lo Compte de la Ciutat de Damasco, y deslliurat del 

Captiveri, anà à veurer la determinació, que los Reys farian sobre lo Torneitg. 

Capitol quaranta vuyt: Com los Reys del Imperi determinaren que la Emperatriu elegis per 

Marit lo hu dels dos (sò es) lo Compte, ò lo Solda de Persia, y com ella elegì lo Compte 

Partinobles. 

Capitol quaranta nou: Com apres que Partinobles fonch elegit Emperador, Gaudi se feu Chistià, 

y fonch casat ab la Donzella Urraca, y lo Emperador lo feu Gran Senyor. 

 

S’hi inclouen els paratextos següents:  
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GLOSA MOLT DIVERTIDA PER PASAR UN RATO ALEGRAMENT 

 
Una asa treya à pastura, 
Per la vora de un Torrent 
Que ab son cristall transparent, 
De tal desbarat murmura: 
Ara veig quanta ventura 
Los Afans tenen, diguí: 
Y ella ab esmalt carmesi 
Sos lliris purs retocant, 
Al asa ditxos mirant,  
Respon: Xo, Ruc, per assi. 
 
 A continuació trobem le redondilles “La monarquia regint”, després vénen les 

redondilles “Assí jahuen sepultats” i “Ves a buscar espinachs”. I continua l’aportació de 

composicions populars com “Tal es la tirania”, “L’obligació de marits i mullers”, i el 

llibre es tanca amb la darrera REDONDILLA “De Vallfogona parteix”. 
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EDICIÓ DE 1758 
 
Exemplar (CERV.SEDÓ/6026 BNE). 176 pàg., 9 x 14,5 cm. 
 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORÇAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA. 
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATHALANA Y AL 

ULTIM VÀ ANYADIDA UNA DECIMA BURLESCA. 
TARRAGONA: PER MAGÍ CANALS ESTAMPÉR, Y LLIBRETÉR, AL CARRER MAJÒR. 

 

 
 
Se segueixen els paratextos “A un assumpto llepol”, “Redondilla Bella com un serafí”.  
Exemplar perfectament conservat, però amb taques d’òxid. 
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EDICIÓ DE 1761 
 
Exemplar (CERV.SEDÓ/6032 BNE). 160 pàg., 9 x 14 cm. 
 

ASSI COMENÁ LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORÇAT CAVALLER PARTINOBLES, 
COMPTE DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  

NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA, Y AL 
ULTIM VA ANYADIDA UNA DÈCIMA BURLESCA. 

GERONA: PER JOSEPH BRÒ, ESTAMPER, Y LLIBRETÉR EN LO CARRER DE LAS BALLESTERIAS.  
SE VENEN EN LA MATEIXA CASA. 

 

 
 
Enquadernació en pergamí. Conserva fulls de guarda. Es tracta d’un exemplar molt 
gastat. Taques d’òxid i alguna pàgina trencada pel cantó. Se segueixen els paratextos “A 
un assumpto llepol”, “Redondilla Bella com un serafí”. Variant oriental. 
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EDICIÓ DE 1770 
 
Exemplar (CERV.SEDÓ/6031 BNE). 160 pàg., 9,5 x 14 cm. 
 

ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORZAT CAVALLER. PARTINOBLES, 
COMPTE DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA. 

 NOVAMENT TRADUIDA DE LLENGUA CASTELLANA EN LA NOSTRA CATALANA.  
CORREGIT EN ESTA IMPRESSIÒ. 

VICH: PER JOAN DORCA, Y MORERA ESTAMP[ER] 
 

 
 

Enquadernació restaurada. Portada malmesa. Se segueixen els paratextos “La 
monarquia regint”, “Assi jauhen sepultats”, “Ves a buscar espinachs”. Variant oriental. 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

114 

 

EDICIÓ ca. 1780  
 
Exemplar (11-V-52 BC). 159 pàg., 14,5 cm. 
 
ASSI COMENÇA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORÇAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATALANA. 
GERONA: PER ANTONIO OLIVA ESTAMPER, Y LLIBRETER EN LO CARRER DE LAS 

BALLESTERIAS.  
SE VENEN EN LA MATEIXA CASA. 

 

 
 
Exemplar restaurat. L’exemplar està corcat i el full final està mutilat i restaurat sense 
escriptura, per la qual cosa sols es poden llegir paraules soltes. Enquadernació en 
pergamí. Taques d’òxid. Super-libris de Marià Aguiló. Etiqueta amb el lema “CUM 
SANGUINE MORES”. Variant oriental. 
 
Imprés a línia tirada. La coberta està restaurada en pergamí i presenta un Exlibris en què 
podem llegir: 

 
REMEBRA LO PASSAT. ORDONA LO PRESENT. PROVEHEIX AL ESDEVENIDOR. 

NO GUARDES A QUANTS PLAUS MAS A QUALS 
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EDICIÓ ca. 1788  
 
Exemplar (6-II.107 BC). 176 pàg., 14,5 cm. 
 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORÇAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 

DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA, EN LA NOSTRA CATHALANA, Y AL 

ULTIM VÀ ANYADIDA UNA DECIMA BURLESCA.  
TARRAGONA: PER MAGÌ CANALS ESTAMPER, Y LLIBRETÉR, AL CARRER MAJOR. 

 

 
 

Coberta restaurada. En obrir el llibre trobem un Exlibris i a continuació la portada que 
no es llig bé perquè en la restauració l’han apegada a la guarda com veiem en la imatge. 
Encara que no numera els capítols, els títols se’n corresponen amb els que apuntem en 
l’edició de 1750 i 1794. Exemplar mutilat, sols apareixen els primers 8 versos de la 
dècima burlesca del Rector de Vallfogona. 
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EDICIÓ DE 1796? Dos exemplars. 

a) Exemplar (Bon. 8-I-13 BC). 155 pàg., 14,5 cm. 
 

ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE 
DE BLES: Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  

NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA EN LA NOSTRA CATALANA.  
EN ESTA ULTIMA IMPRESSIÒ SE HA ANYADIT LA OBLIGACIÓ, QUE TENEN: LOS MARITS DE 

PROVEHIR DE LO NECESSARI À LLURS CASAS: Y AIXI MATEIX LA OBLIGACIO DE LAS 
MULLERS. 

AB LLICENCIA. 
GERONA: EN LA ESTAMPA DE ANTON OLIVA, ESTAMPER, Y LLIBRETER EN LAS 

BALLESTERIAS. 
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Imprés a línia tirada. La coberta està restaurada en pergamí i reforçada, tant al 
començament com al final, amb fulls de guarda reciclats que parlen d’oceanografia en 
castellà.  
 
En acabar el llibre efectivament s’afig el text que ens diu la portada i que és “Obligació 
que tenen los marits, y las mullers”, i s’hi afigen les redondilles: “La monarquia regint”, 
“Assí jahuen sepultats” i la “Lletra burlesca” que ja hem constatat en altres edicions. 
Variant oriental. 
 

Fulls de guarda. 
 
Santa Elena 
 

 
[SANTA ELENA. 

Síguese la isala de Santa Elena,, (hallada por Juan de la Nueva), en un sitio tan oportuno, y 
acomodado para los que desde la India buelven à Portugal, que no parece la puso Dios sino para 

Servicio de aquella navegacion, y reparo de los navegantes]. 
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 Oceano Etyopico 

 

 
 

[OCEANO ETYOPICO 
Estoy muy persuadido, que este Mar deve ser profundissimo, porque tiene menos Islas que los 

antecedentes, y aùn essas pequeñas. La primera que passado el Cabo de Buena Esperanza se halla es]. 
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San Lorenzo 
 
 
 

  
 

[SAN LORENZO 
Esta es, una de las mas ilustres del universo: en el [...] acercando (como haziendo un 

codo) à la Tierra].
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b) Exemplar (11-V-49 BC). 

 
Enquadernació en pergamí amb restes de tancadors i fulls de guarda amb notació musical. 
Taques d’òxid i d’humitat a l’enquadernat i la portada. 
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EDICIÓ DE 19..? (ca. 1796?)  
 
Exemplar (11-V-51 BC). 159 pàg., 14,5 cm. 
 
ASSI COMENSA LA GENERAL HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE DE BLES: 

Y APRES FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA. 
NOVAMENT TRADUHIDA DE LLENGUA CASTELLANA EN LA NOSTRA CATALANA.  

EN ESTA ULTIMA IMPRESSIÒ SE HA ANYADIT LA OBLIGACIÓ, QUE TENEN: LOS MARITS DE 
PROVEHIR DE LO NECESSARI À LLURS CASAS: Y AIXI MATEIX LA OBLIGACIO DE LAS MULLERS. 

AB LLICENCIA. 
VICH: PER JOAN DORCA Y MORERA ESTAMPER Y LLIBRETER EN LA PLASA DEL MARCADAL. 

 

 
 
Imprés a línia tirada. Encara que el catàleg de la BC assenyala que l’edició és de 19..?, 
nosaltres ens decantem per pensar que es tracta també d’una edició ca. 1796?, perquè és molt 
semblant a les dues anterior impreses a Girona: conserva el dialecte oriental, però es diferencia 
pel dibuix del primer capítol o per tenir tres fulls més. La major diferència és que a la portada 
se’ns diu que s’afegirà l’obligació dels marits i les mullers, que no hi és finalment, i que s’ha 
substituït per unes dècimes burlesques del Rector de Vallfogona. 
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EDICIÓ DE 1844. Quatre exemplars 

a) Exemplar (11-V-48 BC). 96 pàg., 13,5 cm. 
HISTORIA DEL ESFORÇÁT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE DE BLES Y EMPERADÓ DE 

CONSTANTINOBLA.  
ES TRADUHIDA DE LA LLENGUA CASTELLANA Á LA CATALANA: Y ESTÁ CORRETJIDA Y 

AUMENTADA AL ESTIL DE LA ORTOGRÁFIA, Y ARRECGLADA AB CAPITÓLS, PROLEC Y TAULE. Y ES 
ADORNADA AB UNA LAMINA. PER D.P.L. Y G. SEGONA EDICIÓ. 

BARCELONA. A LA LLIBRERIA DE P. MAIMÓ, CARRER DELS MERCADERS, OCTUBRE.— 1844. 
 

 
 

Coberta pergamí molt dura. Al llom llegim: Historia del esforçat cavaller Partinobles, 
Barcelona, 1844. A més hi ha una flor i una sanefa petiteta en la part superior. Les pàgines 
tenen un fil roig en la part superior. Dos fulls de guarda. Es tracta d’un volum perfectament 
conservat. 
En obrir el llibre veiem que darrere de la portada posa: “ES PROPIETAT DEL MATEIX IMPRESSÓ”. 
I tot seguit ve el pròleg que transcrivim: 
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[PROLECH 
 

Melior donsella que era y Emperatriz, del Imperi de Constantinobla. La cual aquesta donsella sabé per 

noticias sertas, que al castell de Bles, y habia un compte que descendia dels Reys Godos, y aquest s’anomenaba 

Partinobles, y era nebót del rey de Fransa. Axins Melior, s’embarcá per anar á Bles, y cuan fou á Bles 

s’combingué ab lo seu Oncle, perque sabia que era un minyó de 15 anys, y de gran hermosura y forsa. 

A lo endemá jugaba ab lo seu Oncle, y pasá un porc Singlá, y lo compte pujá á cavall per anarlo 

aconseguir, y s’embosca hasta que arribá abaix del Mar, com que veyé una barca qué no hi habia ningú y ell si 

embarca ab lo cavall, y ell s’adurmí y lo barco lo portá á Cabeçadoire, cuan fou allí pujá adal de la Torra, y allí li 

donaren menjá sens beure qui li donaba, y axins pasa mes de un any ab aqueixas penas y trevalls. 

Melior despres doná al compte un comboy de sent Camells, per anar argonissar un ejersit de espanyols. 

Haben de ausiliar lo rey son Oncle á Paris, y aqueix compte feu moltas hassanyas, essent tan jove que lo rey sen 

aturdí. Arruiná per dos vegadas als Moros, portá de deu á dotze mil moros pressoners á Paris. Se desefiá ab lo rey 

Sornaguer: lo comte de Mares feu traició á Partinobles que los moros lo prengueren, y despres feren las paus. 

Lo Papa embiá un Bisbe per distraurer lo compte de la Emperatriz, y lo Bisbe li doná una Llanterna que à 

la nit mires cuan dormis si era bestia ó persona: fou descuber y hagué de fugí sino la Emperatriz lo hauria fet mata. 

Lo compte arribà al castell de Tenedo per anar al Torneijt; y alli s’embarcá per remá un xich per ferse ben 

fort dels brazos, y lo ben sel n’dugué á Damasco, y alli lo ban agafá y lo rey, lo feu portá á la presó per ferlo matar, 

y la reyna Ansies; sen apiadá que deseguida lo aconsolá, lo armá per aná al torneitj. 

Lo compte arribá al camp del Torneitj. Hi allí va paleá ab los alemanys, y sicilians, ab los moros, y ab los 

cavallers del Soldá, y matá lo rey Hermán, y derrotá lo Soldá, á la segona vegada li prengué la llansa y la doná à la 

Emperatriz, á la tercera lo deixá al camp com mort, y si no lo aguessen tret, ell may se aguera mogút; y Partinobes 

estaba descuidát, veyen que sen portaban lo Soldá, ferí á tans com pogué, com que agueren de rossegá lo Soldá 

fins adintre del tapblado. Y axins aquest home es bon tornejadó, feulo Emperadó.]  

 
 A continuació d’aquest pròleg s’esdevé la taula del llibre. 

 
[TAULE DEL QUE CONTÉ AQUESTA HISTORIA 

 
La Emperatriz buscaba marit, per casarse............................................................Capitol 2 plana 5. 

Lo rey de Fransa y lo compte, caçàn un porc Singlá ell se perdé.....................................c. 3 p. 7 

Lo compte arribá à la bora del Mar, y veyé una barca y puja..........................................c. 4. p. 8 

Lo compte à Cabeçadoire, li donaren menja y no veye ningú.........................................c. 5. p. 10 

Lo compte ja era a Palacio.................................................................................................c. 6 p. 13 

La Melior no gosaba aná dormir.......................................................................................c. 7. p. 14 

Lo compte parlà ab la Emperatriz......................................................................................c. 8 p. 16 

Lo compte tot un any ha esta serbit..................................................................................c. 9. p. 17 

Melior digué: à Fransa y ha moros..................................................................................c. 10 p. 20 

Melior embià Partinobles a Fransa.................................................................................c. 11. P. 21 

Lo compte a Bles estaba ab lo tresor...............................................................................c. 12 p. 22 

Lo compte ana a Paris ab lo ejércit..................................................................................c. 13 p. 23 
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Partinobles prengué tot lo del camp................................................................................c. 14. p. 24 

Va a Paris lo compte ab pressoners.................................................................................c. 15 p. 24 

Lo compte desafia a Sornagué.........................................................................................c. 16 p. 26 

Partinobles ana al Torneijt...............................................................................................c. 17 p. 27 

Vingué Sornagué contra lo compte..................................................................................c. 18 p. 29 

Mares prengué a Partinobles.............................................................................................c. 19 p 33 

Lo rey de Fransa tenia sentimen......................................................................................c. 20 p. 33 

Los reys moros, mataren a Mares....................................................................................c. 21 p. 35 

Partinobles fou visitat per sa Mare.................................................................................c. 22. p. 36 

Lo compte nos volgué casar............................................................................................c. 23 p. 37 

Al compte sen ana à Fransa.............................................................................................c. 24 p. 38 

Lo compte visitá son Oncle a Paris..................................................................................c. 25 p. 39 

Ana un Bisbe a Paris........................................................................................................c. 26 p. 40 

Lo compte ja tenia la llanterna.........................................................................................c. 27 p. 42 

Urraca librá lo compte.....................................................................................................c. 28 p. 45 

Lo compte ana al castell de Bles......................................................................................c. 29 p. 46 

Sornagué embia son fill a Fransa.....................................................................................c. 30 p. 47 

Los reys visitaren la Emperatriz......................................................................................c. 31 p. 48 

Partinobles mira per fè penitencia..................................................................................c. 32. p. 49 

La Emperatriz demanaba Urraca.....................................................................................c. 33 p. 51 

Urraca fugui cap Ardenya................................................................................................c. 34 p. 52 

Urraca arribà a Cabeçadoire............................................................................................c. 35 p. 56 

Urraca ana al castell de Tenedo.......................................................................................c. 36 p. 58 

La Emperatriz veye lo compte.........................................................................................c. 37 p. 59 

Lo compte entra dins de una barca..................................................................................c. 38 p. 61 

Lo compte lo posaren a la presó......................................................................................c. 39 p. 63 

La Reyna Ansies rescata lo compte.................................................................................c. 40 p. 64 

Lo compte marxa de Damasco........................................................................................c. 41 p. 67 

Lo compte y Gaudin, marxaren.......................................................................................c. 42 p. 70 

Compte y Gaudin, ja eran al camp...................................................................................c. 43 p. 71 

Lo compte sigué al Torneijt.............................................................................................c. 44 p. 77 

Gaudin y compte feren la segona.....................................................................................c. 45 p. 84 

Gaudin y compte feren la tercera, y marxaren à Damasco..............................................c. 46 p. 90 

Gaudin y compte tornaren de la ciutat de Damasco........................................................c. 47 p. 91 

Acudi lo compte per la resolució.....................................................................................c. 48 p. 94 

Partinobles fou Emperadó.............................................................................................c. 49 p. 96.] 
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A continuació s’hi inclou una lamina en què podem llegir: 

 
 
 

PORT DE ARDENYA, AHONT SE EMBARCA PARTINOBLES. 
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I després trobem el capítol I en què hi ha un petit resum d’allò que s’hi esdevé i que és 

molt més entenedor que l’embolicada informació que es dóna a la Taula. No obstant 

això, els relligadors han fet desaparéixer els capítols IX al XVIII. Es guarda la correlació 

capitular des del XIX fins al XXXX però, a partir d’aquest es tornen a llegir els capítols 

XXXII al XXXX. I des d’ací fins al XXXXIX no hi ha cap altra errada: 
 
 
Capítol I: Tracta de la historia del noble, y esforçat cavaller Partinobles compte de Bles. Y 

després haben pasat moltas desventuras fou Emperadó de Constantinobla. 

Capítol II: La Emperatriz embiá Embaxadors per las cuatre parts del Mon, per cercar al mes 

hermos cavaller per casarse ab ella. 

Capitol III: Al rey y son Nebot lo compte anaren á caçá, y lo compte se perdé a la montanya 

seguint un porc Salvatge que devant li hisqué. 

Capitol IV: Anant perdut lo compte per la montanya caminant, trobá la bora del Mar una barca, 

y de burrit sen barca y fou portat al castell de Cabeçadoyre. 

Capitol V: Al compte entra en lo castell de Cabeçadoyre, alli estigue servit de menjar sens 

veurer qui li donaba. 

Capitol VI: La Emperatriz contà a sa germana Urraca qe habia portat al compte, y se ha ajegút al 

llit del Pare. 

Capitol VII: La Emperatriz ana á la sua cambra per descansa, y trobá al compte que dormia al llit 

del Emperadó. 

 Capitol VIII: Continuan lo compte está tota la nit al llit del Emperadó, y la Emperatriz en lo seu, 

pasaren ab grans proposicions que de aquella feta quedaren promesos. 

Capitol XIX: Al compte de Mares, prengué a Partinobles, y lo porta pres al camp dels mateixos 

reys Moros. 

Capitol XX: Pensan lo rey de Fransa que son Nebot era mort, de resultas se estaba retirat al 

Palacio fen certs plans. 

Capitol XXI: Los dos reys Moros, volgueren ser passats per consell de guerra per la mort de 

Mares, si eran traidors. 

Capitol XXII: Sabé la Mare de Partinobles quels Moros habian marxat de Fransa, y aná a fer una 

visita al rey y son fill. 

Capitol XXIII: Lo compte no volgué consentir ab lo casament, y sen torná al castell de 

Cabeçadoyre. 

Capitol XXIV: Al compte demanà llicencia a la Emperatriz per marxar a Fransa, per lo oblit de 

despedirse dels espanyols. 

Capitol XXV: Marxa lo compte y sa mare a Paris, a fer una visita al rey, hi li preguntaren si los 
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espanyols eran fora. 

Capitol XXVI: Embiá lo Papa un Bisbe a Paris, per distraurer lo compte de la senyora Emperatriz. 

Capitol XXVII: Lo compte tenia la llanterna que miraba la Emperatriz, y li caigue una gota de 

cera de la candela als pits. 

Capitol XXVIII: Urraca libra lo compte que nol matessin, y lo feu embarca per anar al castell de 

Bles. 

Capitol XXIX: Arriba lo compte al castell de Bles, no volgue quel regoneguesin per Senyó. 

Capitol XXX: Embia Sornaguer a son fill a Fransa, per aprendrer los costums que tenia 

Partinobles. 

Capitol XXXI: Los reys y cavallers de Constantinobla, anaren á la Emperatriz per beurer si habia 

trobát Marit. 

Capitol XXXII: Veyen lo compte que nos podia mori de fer penitencia a Bles, determiná anar a 

un bosc per mori mes abiat. 

Capitol XXXIII: Per segona vegada Melior embiá a sercar a Urraca, y ella feu al tonto de anari, 

que fugui per la Mar. 

Capitol XXXIV: Urraca continuaba fujuin per la Mar, que passan per las Serras de Ardenya, alli 

trobaren lo compte. 

Capitol XXXV: Urraca arribá al castell de Cabezadoire, y tota la gran Cort hisque a recebirla. 

Capitol XXXVI: Marxà Urraca a beurer al compte al castell de Tenedo; y lo troba esforçat per 

cual sevol cosa. 

Capitol XXXVII: La Emperatriz feu nobles als cavallers, y tambe ne feu a Partinobles; sens pensa 

que tambe fos alli 

Capitol XXXVIII: Lo compte de enfadat se fica a una barca de pescadó y lo bent sel n’porta 

adevan de la ciutat de Damasco, y los Moros lo prengueren. 

Capitol XXXIX: Al rey Herman, y al gran Soldá de Persia, marxaren al Torneijt y lo compte lo 

posaren a a Presó. 

Capitol XXXX: Estan lo compte ab gran llanto a la pressô, y la reyna Ansies, tingue pietat que lo 

arma per anar al torneijt. 

 

Ací es torna a llegir l’obra des del capítols XXXII 

 

Capitol XXXXI: Marxa lo compte de la ciutat de Damasco per anar al torneij, y per lo cami s’feu 

amic ab lo Moro Gaudin. 

Capitol XXXXII: Lo compte y lo seu company Gaudin, s’armaren lo dia de Pascua per anar al 

Torneijt. 

Capitol XXXXIII: Gaudin y lo compte estaban miran los cavallers com anaban benin al camp, y 
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s’comença al Torneijt. 

Capitol XXXXIV: Lo compte y son compan acabat lo Torneijt del primer dia, sen tornaren los 

dos a la sua tenda. 

Capitol XXXXV: Lo compte y son company acabat lo Torneijt del segon dia, sen tornaren los dos 

a la sua tenda.  

Capitol XXXXVI: Lo compte acabat lo Torneijt sen torna a Damasco, per cumplir lo que habia 

promes a la reyna Ansies. 

Capitol XXXXVII: Binguda del compte de Damasco, a Cabeçadoire.  

Capitol XXXXVIII: Los reys del Imperi manaren que lo compte y Soldá, presentarlos á la 

Emperatriz y ella tries qui volgués. 

Capitol XXXXIX: Partinobles fou elegit per Emperadó, y Gaudin s’feu Cristiá, y s’casa ab Urraca 

y tambe fou gran Senyor. 

 
 

b) Exemplar (11-V-24 BC). 96 pàg., 13,5 cm. 
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Coberta pergamí molt dura. Al llom llegim: Historia de Partinobles, 1844. Dos fulls de 
guarda. Es tracta d’un volum perfectament conservat. 
En obrir el llibre veiem que darrere de la coberta està el mateix escut: “CUM SANGUINE 
MORES” i també darrere de la portada posa “ES PROPIETAT DEL MATEIX IMPRESSÓ”. Tot 
seguit ve el pròleg. Es tracta d’un exemplar perfectament relligat en què l’orde dels 
capítol és correcte i no en manca cap. Així, doncs, suplim el buit de l’exemplar anterior 
de la següent manera: 
 
[Capitol IX: Lo compte estigué mes de un any al castell de Cabeçadoyre serbit de tot que 

necesitaba, y no veye ningú. 

Capitol X: La Emperatriz digué al compte que habian entrat á Fransa tres reys Moros, y que 

estavan en tot lo realme. 

Capitol XI: Embiá Leonor a Partinobles a Fransa, per ausiliar lo seu oncle rey, que estaba 

assitiát a Paris. 

Capitol XII: Se estigue lo compte ab lo tressôr fins ques fes dia, que lo castell era tancát, y fou 

ben rebût de la sua Mare. 

Capitol XIII: Marxá lo compte de Bles, ab tot lo ecjersit Espanyol; que habia arrecglat, per 

ajudar a son oncle a Paris. 

Capitol XIV: Partinobles persegui los Moros, y los prengué lo que habian pres, dexan al camp 

mols morts y pressones. 

Capitol XV: Lo compte tornà a Paris, portan 50 cavallers pressos y lo Rey son oncle hisque fora, 

a ferli los honors. 

Capitol XVI: Sornaguer estaba enfadat de veurer que li habian dat dos refregas, que desafiá lo 

rey de Fransa y son Nebót. 

Capitol XVII: De resultats de la proclama; suplica Partinibles al rey, que li acedis la Batalla, que 

demanaba lo rey Moro. 

Capitol XVIII: Acudi lo rey Sornaguer, per tenir la batalla y lo compte fou mol vencedor]. 
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c) Exemplar (TUS-8-3418 BC). 218 pàg., 12 cm.   
 
HISTORIA DEL ESFORÇAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE DE BLES. Y APRES 

FONCH EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  
ESCRITA EN LA NOSTRA LLENGUA CATALANA. 

BARCELONA: ESTAMPA DE MIQUEL BORRÁS, PLASSA DEL OLI. 1844. 
 

 
 
Enquadernació en mitja pell, òxid. Lluís Tusquets de Cabirol. Sense pròleg, sense taula, 
numeració dels capítols en números romans que hi contenen un resum d’informació. Al 
final conté «Índex dels capítols que conté aquesta historia» i, per acabar, segueix 
l’«Obligació que tenen els marits». 
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d) Exemplar (11-V-25 BC). 

 
Enquadernació en mitja pell amb contraplans i fulls de guarda marbrejats. Talls jaspiats 
i restes d’òxid. Etiqueta al contraplà: “CUM SANGUINE MORES”. 
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EDICIÓ DE 1846.  
 
Exemplar (VI-I-C3/22 BC). 104 pàg., 13,5 cm. 
 

HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE DE BLES Y EMPERADÓ DE 
CONSTANTINOBLA.  

ES TRADUHIDA DE LA LLENGUA CASTELLANA Á LA CATALAN CORRETJIDA Y AUMENTADA 
AL ESTIL DE LA ORTOGRAFIA, Y ARREGLADA AB CAPITOLS, PROLEC Y TAULE. ADORNADA 

AB UNA LÁMINA PER D.O.T. AB LA GUIA DE CAMINS PER ANAR Y VENIR DE LAS PARTS MES 
PRINCIPALS DE ESPANYA Y ROMA. 

BAÑOLAS. JACINTO SABATER, ROMANCISTA. 1846. 
 
 

 
 
Segueix l’edició de 1844. Quan obrim el llibret trobem «ES PROPIETAT DE J. SABATER. 
BARCELONA.— IMPRENTA DE J. ROGER».  

 
Continua una làmina i el pròleg que hem transcrit de l’edició de 1844. Manca la 

taula i al final, com resa la portada, s’afig la «GUIA DE CAMINS PER ANAR Y VENIR DE 

LAS PARTS MES PRINCIPALS DE ESPANYA Y ROMA». 
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                      Partinobles embarca a Ardenya camí de Tènedo 
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EDICIÓ DE 1866.  
 
Exemplar (6-II-108 BC). 249 pàg., 14 cm. 
 

HISTORIA DEL ESFORSAT CAVALLER PARTINOBLES, COMPTE DE BLES. Y APRES FOU 
EMPERADOR DE CONSTANTINOBLA.  

ESCRITA E NOSTRA LLENGUA CATALANA. 
FIGUERAS: IMP. DE JUAN HEREU, RAMBLA, 31. 1866. 

 

 
 
Sense pròleg, sense taula, numeració dels capítols en números aràbics i hi porten resum 
d’informació. Al final conté «Índex dels capítols que conté aquesta història» i, per 
acabar, segueix l’«Obligació que tenen els marits». 
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UNA CURIOSA IMPRESSIÓ CASTELLANA DE 1842 
 
 A més de les edicions catalanes, que fins les acaballes del segle XIX es van 

publicar i que són les que ocupen el nostre interés en aquest epígraf, hem volgut afegir 

les dades d’una curiosa edició del 1842 que explicita clarament en la portada que és 

traduïda del català al castellà, en contraposició amb les edicions catalanes que sempre 

marquen que han estat traduïdes del castellà. Però, a banda d’aquest fet sense 

importància per a la investigació, és engrescadora la tasca d’analitzar les paraules dels 

editors i, per això, hem decidit copiar tota la introducció. 

En aquest pròleg els editors expliquen que el llibre, com tots els de cavalleries és 

«rudo, frío, desaliñado, pobre de erudición y de elegancia, sin lujo de imaginación, 

tosco en las formas, desnudo de artificio, con una lengua indócil y pobre de palabras». 

Aleshores, per què imprimir-lo? És veritat que la narració és pobra quant a la 

connectivitat entre les idees i que no és un feixuc llibre de cavalleries ple d’erudició, 

però no podem negar que el Partinobles és una novel·la plena d’imaginació i justament 

per aquesta raó va gaudir d’una popularitat tan dilatada. Encara que es tracte d’una obra 

en què no hi ha un refinament literari desmesurat, és evident que va ser llegit i relllegit 

en català, que agradava la seua lectura i per la qual cosa, i malgrat els adjectius 

desfavorables que hi prodiguen els editors, l’impressor José Torné decideix publicar-lo 

en castellà perquè és «fantásticamente poético, es un sabroso pasatiempo y un placer su 

lectura». El Partinobles no té caducitat lectora perquè continua ara mateix sent «un 

tesoro de contento y una mina de pasatiempos». 
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EDICIÓ DE 1842. Quatre exemplars 
 
Exemplar (83-8-12732 BC).  
 

HISTORIA DEL ESFORÇADO CABALLERO PARTINOBLES CONDE DE BLES, Y DESPUÉS FUE 
EMPERADOR DE CONSTANTINOPLA. AHORA NUEVAMENTE TRADUCIDA DE LA LENGUA 

CATALANA EN LA NUESTRA CASTELLANA Y VA ADORNADA CON MUY GENTILES ESTAMPAS. 
EN BARCELONA: POR JOSÉ TORNER, CALLE DEL REGOMÍ, Nº 22. 1842 
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Los editores. 
 Nuestro objeto al publicar la presente obra, no ha sido otro que ofrecer un destello de la literatura 

caballeresca tan abandonada ahora cuanto codiciada en otro tiempo, y que como monumento histórico-

tradicional del arte filosóficamente considerado, como dato científico de los progresos de la lengua, y 

como fiel vestigio de las costumbres, usos y modo de existir de los antiguos pueblos, es tan acrehedora á 

la consideracion51 de todas las personas estudiosas. Desde que el espíritu de prosaísmo del ingenio mas 

grande que han producido los modernos tiempos, destruyó en sus cimientos el ya bamboleante edificio de 

la caballería, la literatura á que esta dio nacimiento ha permanecido olvidada, como si de mas en mas 

debiera consolidarse el triunfo de Cervantes sobre el coloso de la edad media, sobre el venerable 

monumento de diez siglos, sobre una religión, si asi puede decirse, adoptada y profesada por casi toda la 

Europa y profundamente arraigada en los corazones, en los sentimientos y en las ideas por la sucesión de 

los tiempos. Desvanecióse ante el menguado manchego tanto heróico paladin, la flor y nata de la andante 

caballería, y una humilde péñola acabó de un rasgo con el espíritu y la obra, las ideas y la literatura 

producto de las mismas. Ya no hubo Esplandianes ni Amadises, Artuses ni Florismartes; ya no hubo 

amparadores de doncellas y desvalidos, ni desfazedores de tuertos y desaguisados; ni aquel quebrar lanzas 

por la belleza de las damas; ni aquel crudo batallar con jayanes y endriagos; ni aquel florido razonar de 

tiernísimos amadores. No se vieron ya reyes caballeros ni caballeros reyes, que mano á mano y á la junta 

discurrían por el mundo buscando aventuras, y cuando menos, se topaban con un castillo ceñido de 

hondos fosos, donde un follón y mal nacido encantador guardaba dormida desde luengo siglos á una 

bellísima princesa, que andando el tiempo había de ser desencantada por el tal caballero según un muy 

sábio mago dejara escrito. 

 No se tilde de innovadores, ni se crea que una ridícula presunción nos lleva al estremo de poner 

osada y profana mano al sello de oprobio que el gran autor de D. Quijote echó sobre los delirios 

caballerscos y la literatura que tratamos de encarecer: nunca será bastante elogiado su celo en extirpar un 

abuso que iba ya degenerando en mania y que á buen seguro hubiese podido dar funestos resultados. Pero 

aunque los rápidos progresos del saber humano y la regeneración social que de Cervantes acá se ha 

operado, rechazen ya por imposibles tantos dislates, no podemos tampoco dejar de reconocer que las tales 

ideas pudieron ser provechosas cuando la barbarie de unos siglos mas incivilizados demandaban héroes 

que supiesen mantener la ley en la punta de sus espadas, y campeones que hicieran respetar la propiedad 

contra las usurpaciones del mas fuerte. El espíritu de la caballería mientras ella se mantuvo fiel á su 

origen, fue no solo útil pero aun necesario, y á buen seguro no contarían tantos héroes los primeros siglos 

de las sociedades modernas, si la tradición no tomara por su cuenta el ensalzar las prodigiosas hazañas de 

Carlomagno y los doce Pares, de Artús y la Tabla redonda, de Bernardo del Carpio y del Cid Campeador. 

La nobleza de su mismo origen, el espíritu de hidalguía que por do quier rebosa, el idealismo fantástico y 

oriental de sus ficciones, y en una palabra, aquella mezcla de idolatría cortesana hácia las damas, de 

ferviente y místico obsequio á la religión, y el severo y constante principio de humanidad, de 

confraternidad y cortesía que hallamos asi en las viejas crónicas como en los viejos romances, llenan y 

                                                
51 Com hem comentat al començament d’aquest apartat, hem considerat fer una transcripció paleogràfica 
d’aquests textos i per aquest deixem l’ortografia com hi apareix. 
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llenarán siempre de embeleso este primer período de la literatura caballeresca. 

 Con los siglos medios vinieron después las costumbres feudales. Un sistema tan nuevo, por 

fuerza había de producir una revolución en las ideas; por esto vemos cambiar enteramente el espíritu y las 

formas de la literatura que nos ocupa. En lugar de las pasadas creencias y de los antiguos hábitos, vemos 

germinar otros hábitos y otras creencias mas acomodadas á las bases de la edad de hierro que se iba 

formando, y que luego alambicadas por la metafísica sutil de los modernos griegos y modificadas por las 

reminiscencias mitológicas del paganismo, por las tradiciones germánicas que trajeron á Europa los 

bárbaros del Norte, por las ficciones orientales, que particularmente en España, el roce con los árabes 

comunicaba á unos pueblos ya de sí propensos á lo maravilloso; dieron por resultado una idealidad 

poética que fue la cuna de todas esas fábulas semi-históricas, semi-imaginarias, las cuales a pesar de sus 

extravagancias nos admiran aun por su espíritu, por sus formas y por su individualidad.  

 Todo esto sea dicho sin la mas remota intención de erigirnos en apoligistas de los libros 

caballerescos. Si esta literatura, cerniéndose en el apogeo de su gloria, hubiese sabido reducirse á los 

límites de su primitiva belleza sin invadir terrenos vedados, mejor fruto sacara de ella el arte y á buen 

seguro ocuparía ahora el eminente lugar que la destinaban los presiosos elementos que habían presidido á 

su creación. Mas la licencia que se introduce siempre en todo lo bueno no perdonó al género caballeresco, 

y las mismas propiedades que bien esplotadas hubiesen constituido su mérito, ofreciendo desde luego 

vasto campo á prosélitos poco felices, los cuales sacando partido de la voga que ella empezaba á obtener 

entre el vulgo siempre inclinado á lo que halaga la imaginación, las vertieron en provecho suyo, 

contaminándola de tal modo en su último período, que en vano se buscará una ligera chispa de ingenio en 

estas obras incongruas, desatinadas, inverosímiles, llenas de errores crasos en cronología, historia y 

geografía, que con sus hiperbólicas exageraciones y sus desvaríos llevados al mas alto punto de 

exaltación á que puede arrebatarse la razón humana, les han merecido con justicia los anatemas de la 

sensatez y del buen gusto. 

 En medio de tan embrollado laberinto, difícil era hacer una elección acertada para presentar una 

muestra de lo bueno que se contiene en tales libros, sin caer en los mismos inconvenientes que acabamos 

de censurar. Por casualidad llegó a nuestras manos el PARTINOBLES, y al examinarle desde luego le 

marcamos como el más apropósito para nuestro objeto. Este libro, uno de los más antiguos que cuenta en 

su género la literatura española, es como la mayor parte de los caballerescos, rudo, frío y desaliñado, 

pobre de erudición y de elegancia, sin lujo de imaginación y tosco en las formas, pero quizá más que otro 

alguno, fantásticamente poético, con aquella poesía mística y voluptuosa peculiar sólo del género literario 

a que pertenece. El candor y la ingenuidad que abundan en este libro forman su embeleso, y no se concibe 

cómo en una obra de tan corto volumen y tan desnuda de artificio, nos interesamos desde luego a favor de 

sus héroes, de los dos o tres personajes que campean en primer término rodeados de misteriosa vaguedad, 

como aquellas figuras que vemos en las antiguas tapicerías. Pero como todo elogio en boca interesada 

suele con razón graduarse de parcial, nos abstendremos de encarecer el Partinobles, libro por lo demás 

bastante conocido en nuestra provincia, y que no podrá menos que ser recibido favorablemente si al juicio 

nuestro corresponde el fallo del público. Diremos, sí, que la Historia del Conde Partinobles, puede ser 

útil así al lector curioso o indiferente que sólo busque en sus páginas un rato de sabroso pasatiempo, 

como al investigador, poeta o anticuario, quienes a vueltas del placer que encontrarán en su lectura, se 
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someterán gustosos a las trabas de un estilo incoordinado, y de una lengua forzosamente indócil y pobre 

de palabras para expresar debidamente lo conceptos.  

 La primera impresión que se hizo del Partinobles, según hallamos en una nota al excelente 

discurso del Sr. Moratín sobre los Orígenes del Teatro Español, fue en Alcalá de Henares, año 1515, con 

el título de Libro del esforzado caballero Partinobles que fue emperador de Constantinopla. Todas 

nuestras diligencias para hacernos con el original han sido igualmente infructuosas, de modo que esta 

publicación hemos debido ceñirnos a la traducción catalana que corre en dos distintas impresiones, una de 

Barcelona y otra de Tarragona, en donde para que se vea el mérito de ese libro, estaba adoptado por texto 

en la antigua escuela general allí establecida. Tenemos noticia de otra edición más antigua también 

catalana, que no nos ha sido dable ver por lo mucho que escasean los ejemplares, sin duda porque este 

libro sería muy perseguido de la inquisición como más que medianamente sensual y desenvuelto, sobre 

todo en aquella edición que conservaba toda su genuina candidez. 

 La traducción pues que ahora damos a luz, va con todas las faltas anejas al que emprende escribir 

en otra lengua que la suya, mas la consideración de que para ella nos hemos atenido estrictamente al 

estilo y construcción gramatical del libro catalán, que aunque escrito con excelente propiedad conserva un 

cierto resabio al lenguaje primitivo, muy favorable para quien se ha echado a cuestas la tarea de restituirle 

a él; un examen atinado y profundo sobre el genio del idioma castellano entonces en su infancia (*), y 

más que todo el pulso, esmero y escrupulosidad que hemos empleado en este trabajo, sólo para llamar la 

atención de los literatos hacia una literatura harto descuidada y por tantos títulos recomendable; nos hace 

esperar, quizá con sobrada confianza, en la indulgencia de un público siempre inclinado a favorecer todo 

cuanto directa o indirectamente redunda en utilidad de la patria. 

 
(*) En el tiempo que se compuso este libro era tal la decadencia del lenguaje nacional comparado por el Fuero Juzgo en castellano y 
las Partidas de D. Alfonso el Sabio, que parece imposible se levantara al punto que se levantó en los dos últimos tercios de aquel 
siglo y siguientes.  
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EDICIONS D’ALTRES BIBLIOTEQUES  

 Com assenyalàvem al començament d’aquest apartat, registrem ara les edicions 

que hem trobat consultant els catàlegs online que facilita el Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport52 i la consulta dels catàlegs de la British Library, el Trinity College, la 

University Library of Cambridge, la Biblioteca Bodleian de la Universitat d’Oxford i la 

London Library. 

1. Edició entre 1669 i 1752, Rafael Figuerò, Barcelona: un exemplar a la 

Biblioteca de Reserva CRAI de la Universitat de Barcelona (B-41/6/28); un 

exemplar a la Biblioteca Pública Lambert Mata de Ripoll (19 – 776); un exemplar 

a l’Arxiu Històric de Cervera (XVII Par). 

2. Edició ca. 1703, Jaume Bro: un exemplar a Biblioteca Pública de Girona  

(A/5110). 

3. Edició de ca. 1730, Joseph Giralt, Barcelona: un exemplar a Biblioteca Pública 

Episcopal del Seminario de Barcelona ( 92(Par) H15); un exemplar a la Biblioteca 

de la Universitat de Barcelona (07F.V.-111). 

4. Edició de 1758, Magí Canals, Tarragona: dos exemplars a l’Arxiu Provincial de 

les Escoles Pies de Barcelona (“18”-A-172) i (“18”-A-173); un exemplar a la 

Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (XVIII-288); un 

exemplar a la Biblioteca Pública Lambert Mata de Ripoll (19-777); un exemplar 

al Centre de Lectura de Reus (831.4”L”Par). 

5. Edició de 1761, Josep Bro, Girona: un exemplar a la Biblioteca de la 

Universitat d’Oviedo (CEA-441), un exemplar a la Biblioteca Pública de Girona 

(A/5888); dos exemplar a la Biblioteca Pública Lambert Mata de Ripoll (19 – 

775); un exemplar a la University Library of Cambridge (S745:6.e.7.2). 

6. Edició de 1770, Joan Dorca, Vich: un exemplar a la Biblioteca Pública 

                                                

52 http://www.mecd.gob.es/bpe/cargarFiltroBPE.do?&cache=init&layout=bpe&language=es 
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Provincial de Màlaga (21401). 

7. Edició de 1844, Barcelona, (Estampa de Miquel Borrás): dos exemplars a la 

Biblioteca Pública Lambert Mata de Ripoll (840-3 “12”—R-10280) i (840-3"12" 

His -- R. 1449); un exemplar a la Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears 

(Bartolomé March D78-6-18); un exemplar a l’Arxiu Històric Comarcal de Santa 

Coloma de Farnés (Fons Prat -- Reconversión); un exemplar a la Trinity College 

de Dublín. 

8. Edició de 1844, Figueras: un exemplar a la Biblioteca Pública Lambert Mata de 

Ripoll (840-392"12" His -- R. 1450). 

Adjuntem les dades bibliogràfiques de la British Library: 

1. Un exemplar datat el (1730?) a Tarragona i que no seria el de Magí Canals. 

Segurament aquesta data és errònia i vol fer referència al de 1758, ja que eñ 

1730 l'estampador és Josep Bro. 

 
2. Un exemplar datat el 1720? a Vich i que segurament serà el que nosaltres datem 

el 1770, ja que el 1720 està estampat a Barcelona per Rafel Figueró. 

 
3. Un exemplar datat el 1588 a Tarragona i que sabem, gràcies a la informació del 

professor Barry Taylor, que es tracta del facsímil editat per l’Associació de 

Bibliòfils de Tarragona el 1947. 

 
4. Un exemplar datat el (1765?) a Girona i que possiblement siga el que nosaltres 

datem el 1761. Existeix un altre exemplar d’aquesta edició a la Biblioteca 

Bodleian de la Universitat d’Oxford. (OC) 275 o.166. 

 
5. Un exemplar sense data de Joseph Giralt. 

 
6. Un altre facsímil de 1947. 

A més, existeix un exemplar de l’edició de 1780 a la London Library. 
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 Per concloure aquest apartat dedicat a la transmissió tipogràfica del Partinobles, 

volem afegir una curiosa carta que escrigué l’impressor Joseph Tastu al filòleg 

Françoise-Juste-Marie Reynouard el 1833 (Pagés 1888: 63-64): 
 
Senyor Raynouard, 
 Un pobre typografo, que, sols de nom, Voste per cas ha conegut, desconfiat per sempre dels 
embolichs, ques diuhen negocis d'aquest mon enganyador, lo pobret s'es fet vida d'hermitá y 
passals camins de la pensa o, per parlar com lo vulgar, los ratos d'una vida atormentada y 
amarga, tenint ell colloquis ab doctes, savis, erudits y grans fanals de la llengua romança, 
llengua antica ab la qual escrigueren los Montaner, los March, Carbonell y millanats d'altres 
illustrissims morts, reys, richs-homes, prohoms, cavallers y mes sovint notaris, metges frares 
y altres lletrats subjectes de la R. Corona d'Aragó. 
 Aquesta rica y bella llengua fon la primera quel escriva de la present parlá en les faldes de 
la seva dida y sab Voste que cosa mamada may fonch despreciada. 
 Voste tambe, Senyor Raynouard, nat provençal, ha xucat la llet llatina y per tal raho tambe 
ab los seus traballs d'erudició y de ingeni ha servit de guia á tots los demes que voldran 
reedificar las llenguas del mitg dia: nobles llenguas ques parlavan als mercats, pexunerias, 
com tambe en los pobles dels set serrats, atalayas de la gran ciutat de Roma, que parlavan, ho 
cal dir, aquells, mentres que Cicero y Hortensius pleydejaban al forum, que Lucretius y 
Catullus escrivian versos divis y que Cesar conquistaba, cremaba y posava á foch y á sang las 
terras Gallegas, lo malvat! 
 Y mentres que Voste haguera posat la primera pedra, sobtament l'edifici provençal pujaba 
als nubols, los erudits de las mias terras tot contristits deihen á paryt ells: Y que ha de ser del 
antich catalá? 
 Mes tart jo he pensat que d'aquesta anticalla s'en podia dar bonas noticias, y que no faltaba 
sino un architecta pera asentar no un palau maravellós, com lo de Voste, al menos un 
castellet amanit, ahont, ab traballs esforçats, he cregut que ab la voluntat sols, y á genollons 
als altars de Voste, savi historiador dels Trobadors, jom treuria de fena de modo á no ser 
burlat. 
 Y donch he buscat y vau buscant pel mon ahont son mss. o llibres catalans y catalogant yls 
replegant á centenats y millanats. 
 Jo he vist que podria compondre y treure á llum, si Deu m do pa y vida: 
 1º Una autographia y bibliographia catalana com sis deya d'Aragonesos, Valencians, 
Catalans, Majorquins, Rossellonesos, Serdanyols, Napolitans y Sicilians, escrita en llengua 
francesa; 
 2º Una biographia d'aquests y altres, ahont se trobaran mesclats pagesos y juglars y sants, 
donas de Deu y del mal esperit; 
 3º Un diccionari catalá y frances, com may fon fet y que falta en terras catalanas; 
4º La traducció d'una cronica de Catalans, escrita mentres que Carlos V tronaba pel mon; 
5º Un cançoner de obres enamorades del sigle XV; 
6º Una traducció del caballer esforçat Partinobles de Bles; 
7º Una nova edició de Ausias March ahont se juntarán los versos d'En Pere, d'En Jaume y 
Arnau March, sos pares; 
8º Y moltas cosetas tocant los fets y dits dels pobles catalans desde l'any 700 fins al de 1500. 
 Ja veu Voste, Sor, que jo he molt abrassat y ques pot no puguy estrenyrho; pero nom falta lo 
delit ni tampoch las horas, gracias a las miserias dels temps que m'han tot enroseguat, tot, 
sino la vida y la bona honra, cosa rarissima. 
 Si Voste, Sor Raynouard, em donaba confiança ym deya: Macte animo puer! Jom procuraria 
el favor insigne del visitar á Passy y li diria ab llicencia de Voste: Mestre, aqui esta un 
deixeble seu, molt humil; mane, Voste, lo que tinch de fer sista servit. 
      
      J. b. l. m. de Voste 
 Joseph Tastu 

 
 Sembla, però, que Déu no li donà ni pa ni vida per emprendre la tasca 

d'impressió del Partinobles, ja que no en tenim constància. 
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3.5. Aproximació a la llengua del text 
Hom té la impressió que de la fi del segle XV a 
mitjan segle XVI es produí un canvi molt ràpid de 
la llengua; molts trets medievals desapareixen o 
resten fossilitzats, i la fonètica, la morfologia i la 
sintaxi adquireixen un aspecte modern, que 
l’acosten extraordinàriament a la llengua culta 
actual (Antoni Ferrando i Miquel Nicolàs, 
Panorama d’història de la llengua). 

  
 
 En aquest apartat volem apropar les característiques més remarcables que 

presenta el text i, així, farem un estudi atenent els tres nivells de la llengua: el 

fonofonològic, el morfosintàctic i el lexicosemàntic. Centrem evidentment l’estudi en 

l’edició facsímil que estem acarant de 1588 i, després d’haver confrontat les publicades 

posteriorment, concloem que les de 1647 i 1729 segueixen el model de l’edició princeps, 

mentre que les editades a partir de 1730 (ca. 1750 i 1794 en realitat ) presenten una 

llengua més moderna i dialectalment inserida en el bloc oriental (plurals en –as, 

neutralitzacions, emmudiments finals, etc.). Els exemplars poden consultar-se online 

gràcies a la digitalització de la Biblioteca de Catalunya53.  

Sempre suposa un repte fer un estudi lingüístic d’una obra anterior a la reforma 

de Fabra per la gran vacil·lació ortogràfica que presenta, més si tenim en compte que en 

el context català els tractats d’ortografia són pràcticament inexistents fins al segle XVIII 

(Martí Mestre 1998: 101). Això no obstant, la preocupació per la llengua i els seus usos 

havia estat una constant dels hòmens del Quatre-cents i, de fet, posseir una Gramàtica i 

un Diccionari esdevindrà un dels objectius no sols del català, sinó també de la resta de 

llengües vulgars europees del període (Nadal & Prats 1996: 563). Entre els intel·lectuals 

del segle XVI aquesta necessitat de fixació ortogràfica i gramatical s’havia relaxat 

notablement perquè la unitat de la llengua medieval era la més forta de tot Europa. 

Encara que així, persistia una certa consciència d’aquesta inquietud lingüística i obres 

com la Brama dels llauradors de l’Horta de València de Jaume Gassull o les Regles de 

esquivar vocables o mots grossers o pagesívols de Bernat Fenollar estigueren ben 

presents a l’hora d’enllestir un reviscolament de la tradició ortogràfica i lèxica existent 

(Colón 2001; Ferrando 2003; Badia i Margarit 2005; 2006; Colón i Ferrando 2011).  

                                                
53 https://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=partinobles&sortdropdown=-&searchscope=13&searchscope2=13 
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Durant l’edat moderna sembla que la llengua va evolucionar en dos aspectes 

fonamentals: hi va haver canvis interns i externs que es concreten en: 

 
- Plurals en –as. 

- Desinències verbals en –as, –an, etc. 

- o/u àtones neutralitzaran en totes les situacions. 

- Emmudiment de la –r final. 

- –e de la primera persona del present d’indicatiu passa a –o. 

 

A més d’aquestes innovacions, entre els intel·lectuals es va incrementar el gust 

per fer estudis sobre la llengua (Ferrando & Nicolás 19972: 126-128). Aquests autors 

expliquen tot un seguit de canvis que afectaren l’idioma i que volem glossar, ja que és 

justament durant el segle XVI quan es produeix una acceleració en la fragmentació 

dialectal del català i el subdialecte central acusa les transformacions més notables. 

Encara que constatem un cert interés filològic durant l’edat moderna, com 

acabem d’apuntar, allò cert és que al segle XVIII les propostes ortogràfiques que trobem 

al voltant de la llengua, les de Carles Ros, Teodor Tomàs, Joan Baptista Escorigüela, o 

la rondalla de rondalles de Lluís Galiana (Pellicer 1986), escrites majoritàriament en 

castellà, no van contribuir a l’estabilitat de la llengua escrita per una manca de criteris 

unitaris per part dels estudiosos. Però al costat de les diferents polèmiques ortogràfiques 

és ben cert que durant el segle XVIII arreu del territori apareixen apologies i 

reivindicacions de l’idioma que fructificaran en el segle posterior en un interés per la 

fixació ortogràfica i la proliferació de gramàtiques i diccionaris (Ferrando & Nicolás 

19972: 150-151). 

Finalment, tots els esforços per dotar la llengua d’una normativització reberen la 

seua compensació al primer terç del segle XX gràcies a la tasca realitzada per l’IEC i al 

gran treball filològic que portarà a terme Pompeu Fabra. 

Així les coses, la Història de l’esforçat cavaller Partinobles s’emmarcaria, per 

ser obra del segle XVI, en un estadi de llengua en què hi ha un incipient influx de 

castellanismes al costat d’una fragmentació dialectal, que afecta alguns trets, però que, 

al mateix temps hi predomina una certa estabilitat ortogràfica hereva de la medieval 

(Segarra 1985: 32-38). Ja veurem, però, que no sempre aquestes generalitzacions 

s’adiuen al text que estem estudiant. 
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3.5.1. Nivell fonofonològic 
 
3.5.1.1. Vocalisme 

  

VOCALISME TÒNIC 

  Els aspectes més destacats relatius al vocalisme tònic són els següents:  
      

1. El diftong llatí AU, normalment monoftongat en o ( toro > TAURUS, or > AURUM, 

poc > PAUCUM ). 

 

2. El diftong llatí OE, normalment monoftonga en e (pena > POENA). 

 

 
VOCALISME ÀTON 
 

1. Un dels trets que més sorprèn del vocalisme és que coexisteixen les grafies 

que evidencien la neutralització de la e àtona en a al costat de les que no ho 

fan. Si acarem la nostra edició amb les que se’n feren després fins al segle 

XX, ens adonem que les de 1588, 1647 i 1729 conserven paraules que no han 

patit la neutralització (filles, passades, desaventures, persones, antorches) en 

un percentatge molt més alt (exactament el 73,25%) que el de paraules que 

han sofert aquest fenomen (26,73%), encara que aquest fet també hi conviu 

(montanyas, lletras, lleguas, velas, maneras, serras, horas, trompetas, 

contentas). A partir de la impressió de 1788 la neutralització és una realitat 

que s’estendrà a la resta de les estampades amb posterioritat i és que serà el 

català central el que comença a marcar aquestes divergències respecte de la 

resta de subdialectes i això es farà sentir en aquests plurals femenins acabats 

en –as i en algunes desinències verbals de subjuntiu.  

El fenomen s’hi dóna en posició pretònica i no solament afectant els plurals 

femenins (llibrater).   

De la mateixa manera, també assistim als canvis de [a] per [e] (devant, 

excepta, execar, eçò). 

En tots dos casos es tracta de fenòmens produïts per la fonètica que es 

veuran reflectits en l’ortografia i que no s’estabilitzaran fins al segle XX. 
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2. El grup llatí –ACT- soluciona en [e] sempre (fetes), sense que hi aparega en 

cap ocasió una doble solució (feytes/fetes), la qual cosa ens mostra que el text 

se n’allunya del català antic per presentar una manifestació més 

evolucionada pròpia de l’època en què va ser escrit. 

 

3. La semivocal /j/ dels diftongs decreixents generalment es registra amb la 

grafia y: may, aygua, ayrat, maytines, caygut, caygueren, donayre, ayr, 

remey, meytat, rey. 

 

4. Quant a la diftongació tan sols en un cas constatem la pervivència del diftong 

llatí –au (ausells, forma antiga d’ocell, provinent del llatí vulgar AUCELLU, i 

que sembla enregistrar-se per primera vegada el 1371 al Diccionari de rims 

de Jaume March54. 

 

5. Quant a les elisions ja sabem que l’apòstrof és un signe que indica la 

supressió́ d'alguna vocal. El seu ús no es generalitzà fins a la impremta, però̀ 

igualment, en documentació́ antiga, podem trobar l’elisió́ d'alguna vocal que 

hem marcat al text amb el punt volat. Les principals elisions que trobem són: 

 

a) La pèrdua d’una vocal en una aglutinació la representem amb un 

punt volat quan no es pot utilitzar l’apòstrof modern (bon·ora).  

b) En les aglutinacions de conjuncions amb pronoms, articles o 

determinants reduïm aquests segons (que·l, que·m, que·ns, que·ls, y·l).  

c) El verb, el pronom personal fort i l’adverbi els mantenim 

complets (qu·és, no·l, bé·s, axí·s, jo·l). 

 

 
                                                
 
54 http://cival.avl.gva.es/cival/buscador.jsp 
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3.5.1.2. Consonantisme 

 
 1. ELS SONS OCLUSIUS 

  

 Les oclusives bilabials (/p/, /b/) i les apicodentals (/t/, /d/) tant en posició inicial 

com interior de mot, no mostren cap irregularitat en l’ortografia a excepció de la –d– 

intervocàlica que pateix una vacil·lació en la paraula tutors/tudors. Però, normalment, 

sempre s’escriuen de la mateixa manera. En canvi, a final de mot trobem en moltes 

ocasions la seua pèrdua: den[t]s, mol[t], ana[t], deslibera[t], ajusta[t]s. 

 La dorsovelar sorda (/k/) apareix representada amb diverses grafies:  

 

a) –ch al final de paraula (fonch, cinch, duch, blanch, flach, porch, lloch, crech, 

escachs)55. Així mateix, la grafia –ch es manté en els prefixos archàngels > 

ARCHANGĔLUS i archebisbat > ARCHIEPISCŎPĀTU; i en la paraula Jesuchist > 

JESU CHRISTU i també en chistià > CHISTIĀNU que mantenen l’etimologia. La 

grafia –ch en posició final s'hi mantindrà fins a la reforma fabriana (Segarra 

1985: 288-382)56.  

b) /c/ + [a, o, u] (cavall, camp, continent, compte, companyó, cuytem, cunyada, 

escuder, executar). Sembla que a partir del segle XIV (Segarra 1985: 23) en 

posició interior de paraula la dorsovelar sorda també podia aparéixer escrita 

tant amb –c– com amb –ch–, no és el nostre cas, ja que sols apareix escrita 

en la forma –c–. 

c) qu+ a, e, i (qual, quant, que, aquell, aquesta, qui, quinze). 

  
 Quant al fonema dorsovelar sonor /g/ + [e, i] s’afegeix una “u” gràfica darrere de 

la consonant (agueren, Sornaguer, prengueren, seguir, Guillem, aconseguir). 

 Remarquem, però, que constatem dos casos en què l’apicodental sorda /t/ adopta 

la grafia etimològica /th/: cathòlica > CATHOLĬCUS i cathalana > ? (etimologia incerta) 

possiblement responga a una intenció de llatinitzar els vocables per acostar-los a la 

llengua culta.  
                                                
55 En parlar més avall de les fricatives i africades sibilants alveolars tornarem a parlar d’aquesta grafia 
que, en aquest apartat és comentada com a oclusiva. 
 
56 Consultem també el corpus fet a la UAB CICA, http://www.cica.cat/index.php 
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 2. LES FRICATIVES I AFRICADES 

 a) Fricatives i africades palatals sonores. La diferència entre les africades 

palatals sonores /tg/ /tj/ i les fricatives /g/ /j/ és ja quasi ferma:  

 

Africades palatals sonores Fricatives palatals sonores 

 

/tg/ 

 
missatgers, linatge, salvatge, 
patges, boscatge, avantatge, 
homenatge, lenguatge, jutges 
 

 

/g/ 

 
virginitats, girar, elegit, gent, 
agenollà, àngels, verger 

 

/tj/ 

 
mitja, trepitjar-lo, jo,  

 

/j/ 

 
Julià, ajustà, jornada, major, 
jugant, joch, menjat, dejús, 
jamés, blanquejat 
 

 

 Sols existeix un cas de vacil·lació ortogràfica en la paraula patges/patje, mentre 

que les formes del perfet de subjuntiu (haje fetes) i del present de subjuntiu (haje/hajen, 

vaja, vejen, menjeu, menje, enujeu) presenten les formes en /j/ en lloc de /g/. 

  

 b) Fricatives i africades palatals sordes.  

  

 Quant a la [ʃ] notem molt pocs exemples en què aparega el dígraf ix (mateix, 

cuixes, aqueixa, peix, deixàs, aqueix, despuix, deixassen, baixa) sent la forma més usual 

x (axí, dexem, congoxa, dexà, abaxave).  

 Volem anotar també que amb la grafia /ch/ en posició interior o final apareixen 

una sèrie de paraules de marcat caràcter castellà i que voldria representar el fonema 

africat palatal sord /tʃ/ i no l'oclusiu dorsovelar sord /k/: despachau, hacha, haches, 

relinchave.  
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 c) Fricatives i africades sibilants alveolars. 

 El català̀ medieval contemplava dues consonants sibilants /s/ i /z/. Segons sabem 

«el fet que el seu origen es trobi, respectivament, en la confusió́ de les africades /ʦ/ i 

/dz/ amb les fricatives /s/, /z/ en una època posterior al segle XII, va fer que, a l'hora 

d'escriure'ls, hi hagués freqüents confusions gràfiques en la representació́ de les 

consonants esmentades» (Pons Delacio 2013). No estem davant d’aquest fenomen en el 

nostre text, que ja sembla ben assentada la diferenciació de les grafies. 

 En el quadre que apareix a continuació registrem totes les formes que apareixen 

en el Partinobles: 

 

 

 

 

 
CONSONANT 

SORDA 
 

 
EXEMPLES 

 
CONSONANT 

SONORA 

 
EXEMPLES 

 
[s] 

 
França, esforçat, 
calçes, llançes, 

vençedors, llicència, 
açò, vençut 

 

 
[z] 

 
gentileza, donzella 

 
[ʃ] 

 
matexa, aquexa, 
congoxa, hixen, 

dexeu, exit, conexien, 
aquexos 

 

 
[ʒ] 

 
argent, germana, 

girar, elegit 

 
[ts] 

 
molts, parents, tots, 
secrets, aparellats 

 
[dz] 

 
dotze, Llàtzer (afegim 

la paraula 
ADZEMBLES que 

suposem es 
pronunciava [dz]) 

 
 

[tʃ] 
 

pitxer 
 

[dʒ] 
 

viatge, mitja 
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 3. LES LATERALS 

  Destaquem en primer lloc les variants que presenta la consonant palatal 

lateral /λ/ representat majoritàriament per la grafia ll– a començament de paraula (lligà, 

llibre, lletres, llavors); no obstant això, s’opta per la palatal lateral l– en comptades 

ocasions (luny, linatge). Hem de pensar que estem en el segle XVI i que encara que «la 

palatalització d’aquest fonema es constata ja al segle XIII, (BDLIC, VII, 53), (Moll 

20063), la l– inicial la seguirem trobant escrita per influència del llatí però, començarà a 

ser una grafia en clara davallada, la qual cosa no vol dir, però, que estiga en crisi, sinó 

que continuarà usant-se fins al segle XVIII (Martí Mestre 1998: 110). En posició final 

assistim al mateix fenomen que soluciona en –ll la major part dels mots (bell, castell, 

vulls) i alguna vacil·lació en –l (el). En posició interior de mot igualment trobem –ll– 

(bella, palla, tovallola). 

 Per tant, la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, encara que amb alguna 

inestabilitat puntual en aquest fonema, presenta uns usos lingüístics acords amb la seua 

època. El fenomen consonàntic de la palatalització d’aquest fonema, en qualsevol 

posició, s’ha assentat amb un èxit considerable a les acaballes del segle i l’estat de la 

llengua està molt lluny de la fortíssima vacil·lació ortogràfica que apareix, per exemple, 

al Llibre de l’ordre de cavalleria de Llull57. 

  

 4. LES NASALS 

 El dígraf /ny/ presenta una vacil·lació ortogràfica destacable, ja un 33,3% de les 

vegades apareix la grafia /ñ/ (Ardeña, señor, señà’s, señors, envergoñida, señora, ceñí) 

front al 66,7% de la /ny/ (companyó, senyora, pertanya, senyor, montanya, senyors, 

alemanys, senyoria, guanyat, acompanyaren, pertany, canyes, cunyada, any). 

 La conveniència o no de mantenir la grafia /ny/ es va mantenir durant els segles 

XVI i XVII, i, encara en ple segle XVIII, es continuava debatent, entre els ortògrafs 

valencians sobretot, si transigir o no amb la grafia castellana (Martí Mestre 1998: 117): 

«Quant a la relació́ amb el castellà̀, els ortògrafs valencians no van transigir amb 

                                                
57 La paraula cavalleria esdevé un cas modèlic d’oscil·lació ortogràfica ja que la trobem escrita 
cavaylaria, cavalaria o cavalleria. Aquest mot, juntament amb d’altres com batayla, veylesa, defaylia, 
ens assabenten que estem davant d’un text que presenta un estat molt primitiu de la llengua, perquè 
encara no s’ha estabilitzat la grafia del fonema palatal lateral –ll– en posició interior i Llull opta per la 
resolució –yl– per representar-lo. On no hi ha cap dubte és en la utilització de l– inicial sempre longament, 
libre reminiscència de la grafia llatina. 
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la grafia ñ, i proposaren sempre el dígraf ny, tret de Carles Ros, que admetia ñ en 
els mots coincidents formalment amb el castellà̀. Lorente es desmarcà respecte a 
la j castellana, inexistent en valencià̀, i Sanelo es queixava de la castellanització 
del valencià̀, i s’oposava a les propostes castellanitzants en lèxic i en ortografia. 
Amb tot, el pes del castellà estigué́ present, ni que fos com a punt de comparació́ i 
de referència. A més, la fonètica apitxada, en tant que coincident en alguns 
aspectes amb la castellana (betacisme, ensordiment de sibilants), en rebé́ també́ un 
reforçament».  

 Apareixen en el text dues paraules que conserven la n etimològica i no pensem, 

doncs, que siga influència castellana oracion, palafrén. 

 

 5. LES RÒTIQUES ALVEOLARS 

 En el text apareix el mot orde < ORDO-ORDINIS mantenint la forma etimològica 

que es manté en l'actualitat en els parlars valencians, nord-occidentals i baleàrics i que 

són preferibles a les formes amb segregació de r (Ferrando 2002: 55). 

 
 6. GRAFIES, GRUPS I GEMINACIONS LLATINES QUE ES MANTENEN EN LA LLENGUA 

DEL SEGLE XVI. 

 

 a) ESSA LÍQUIDA. Mots començats per s– líquida + oclusiva. Scrigué, sperits, 

sciència són els únics exemples que tenim de mots començats per s– líquida. En llatí 

vulgar ja s’usava. El fenomen, però, continua mantenint-se al llarg del segle XVI per 

influència llatina amb una vacil·lació ortogràfica puntual, ja que predominen les formes 

en e– sobre les s–: escrigué, apareix dues vegades, mentre que scrigué només ho fa una. 

De la mateixa manera, la forma esperits la registrem quatre vegades, mentre que del 

mot sperits sols en tenim una.  

 Veiem que el grup llatí SC– + E, I es manté en català en els cultisme. En el nostre 

text apareix mantinguda la grafia SC– en la paraula sciència segurament com a cultisme. 

 

 b) GEMINACIÓ CONSONÀNTICA. Tenim al text nou mots geminats, dos dels quals 

pertanyents al mateix camp semàntic, que dividim en tres grups: 

 

I. El grup majoritari remarca una geminació consonàntica etimològica. Així 

tenim: supplicació/supplich > SUPPLICĀRE; aparellats > APPARĀRE; peccats > 

PECCĀTUM; occasió > OCCASIŌNE; offensives > OFFENSĪVU; affectió > 

AFFĚCTĪONE. 
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II. En segon lloc comptem amb la geminació del mot attaviar que és un 

barbarisme, concretament un castellanisme, l’etimologia del qual és incerta 

segons el DCVB, però que el diccionari de la RAE ens l’acosta com un derivat 

del gòtic attaujan. Si és així, doncs, el nostre mot conservaria la duplicació 

etimològica de l’oclusiva dental sorda. 

 

III. El darrer mot que presenta geminació és ennuig. El DCVB contempla diferents 

variants ortogràfiques antigues: enug, enuyg, anuig, anuyg, enuix o enutx. No 

contempla, però, la nostra variant perquè pensem que no es tracta d’un tret 

habitual, sinó més aïna una errada de caixa, ja que en cap altra ocasió apareix 

aquesta paraula de manera geminada. 

 

 c) GRUP CONSONÀNTIC –CT–. Constatem la presència i manteniment del grup 

consonàntic –CT– de clara procedència llatina: affectió > AFFĔCTIŌNE; sanct/sancta > 

SANCTUM; benedictió > BĔNEDICTIŌNE; perfections > PERFECTIŌNE; electió > ELECTIŌNE. 

Aquesta grafia es manté per cultisme en aquest grup de paraules. 

  

 d) EL GRUP –MPT–. Registrem el grup –MPT– en tres ocasions: temptació > 

TEMPTATIŌNE; comptà (i d’altres formes verbals) > CŌMPŬTĀRE; compte > CŌMĬTE. 

Mentre que en els dos primers casos el grup és genuí quant a l’etimologia, el cas de 

compte es representa amb una grafia antietimològica que desvirtua completament 

l’evolució del mot. 

 

 e) EL GRUP –GN– es manté en les paraules regne > REGNUM; assignave (i 

d’altres formes verbals) > ASSĬGNĀRE; regna > REGINA; digne> DIGNUM. 

 

 f) EL GRUP –PT– no experimenta reducció producte de l’evolució etimològica. 

Així tenim: captives, captivà, captiveri > CAPTĪVĀRE; recapte, recaptàs > RECAPTĀRE; 

acceptava, acceptà > ACCEPTĀRE; excepta > EXCEPTO. Constatem, però, alguns casos en 

què no estem davant del grup –PT–, sinó davant un ensordiment fonètic que canvia el so 

[b] per [p]: dupte, duptant, duptave > DŬBITĀRE; soptave > SUBĬTĀRE; dissapte > DĬE 

SABBĂTI. 
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 g) ELS GRUPS –RT– i –NT–. Es mantenen a final de mot en adjectius i substantius: 

cort, part, fort, mort, cert, cobert, guart, covart; en 1a persona Present Indicatiu: aport; 

en gerundis: estant, mirant, veent, esperant; en adverbis: prestament, esforçadament, 

verdaderament, noblement i d’altres partícules numerals, preposicions, etc.,: tant, 

davant, quant, quart, vint.  

 

 h) B/V. De manera general la diferència fonètica entre b i v es manté en tot el 

text amb casos puntuals de vacil·lació com embià/ envià. Sembla que, en la cadena 

fònica, els dos fonemes es van mantenir ben diferenciats fins a la primera meitat del 

segle xv, però, a partir d’aquesta data, en la major part del territori es va imposar la 

fricatització de la b entre vocals (Gulsoy 1993). Això no implicava, però, que 

l’ortografia dels dos fonemes fóra confosa, sinó clarament diferenciada com mostra el 

nostre text. 

 

 i) ÚS DE LA H. En el text es manté molt viu l’ús de la /h/ etimològica (havie, 

herbes, hagué, hi, home) en contrast amb la presència abundosa de casos de /h/ 

antietimològica (hisqué, hoït) . 

 Sovinteja la grafia –h– intervocàlica emprada com a consonant antihiàtica 

(plaher, fehie, vehia), però en altres casos els hiats són representats sense aquesta 

consonant (plaer). 

 En general existeix una gran vacil·lació en l’escriptura d’aquesta grafia 

(hòmens/òmens; hoynt/oynt, etc.). 
 

3.5.2. Nivell morfosintàctic 
 
MORFOLOGIA NOMINAL  
 
PLURALS 
 En sis ocasions trobem el plural paroxíton amb manteniment de la –n– 

etimològica (hòmens). Així mateix, llegim dues vegades la forma (jóvens) en el text. En 

la major part del domini lingüístic la nasal alveolar dels mots paroxítons sol elidir-se en 

els singulars, però en els plurals trobem que aquesta nasal es manté en el valencià, en el 

nord-occidental, si llevem la zona de la Ribagorça, en l’eivissenc i en el Camp de 
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Tarragona. El fenomen no es presenta en la resta del català oriental i això ens ajuda a 

delimitar el text en una variant dialectal concreta com veurem en la conclusió d’aquest 

estudi lingüístic.  

 Plurals en –as. Aquest plural no sovinteja en el text del 1588, només hem trobat 

uns poc casos en què, fins i tot de vegades, es barreja el plural en –as amb el normatiu 

en –es (las cerras, las pots, las portave, passadas estas rahons, aquellas, las deu mil 

llances, lletras, lleguas, horas, velas, guerras malas, dias, moltes maneras de viandes, 

trompetas, aquellas montanyas, ellas). Contrasta aquest fet amb l’observat en la resta 

d’edicions que hem enregistrat més amunt en què, majoritàriament, es fa servir el plural 

en –as. En el cas de la publicació de 1588 creem que els poc exemples que s’hi apunten 

estarien condicionats per la fonètica del caixista que confondria sols de tant de tant 

alguna paraula i d’ací provindria l’errada. En els casos de les edicions posteriors creem 

que potser la major influència del castellà i una pèrdua dels usos cultes de la llengua 

provocarien aquests tipus pertorbacions que seran solucionades ja en ple segle XX. 
 

ARTICLE 
 L’article definit no presenta cap característica que l’allunye de les formes 

habituals de l’època. En el català de l’edat mitjana la morfologia de l’article era lo/l, que 

es feien servir indistintament davant noms masculins i adjectius neutres. Normalment 

prevalia la forma lo entre consonants i ‘l/l’ quan era precedit o seguit per vocal (Moll 

20063: 284). En el Partinobles ja no se segueix aquesta regla d’una manera acurada ja 

que al costat de l’Imperi trobem lo Imperi; lo emperador i l’emperador. En català nord-

occidental i valencià encara es conserva l’article definit lo.  

 Pel que fa a les formes femenines també hi ha certa vacil·lació quant a l’ús de 

l’article determinat i així trobem l’alba, l’altra, al costat de la emperatriu, la antorcha, 

la altra o la espasa.  

 Sols en un cas es registra un exemple d’article personal En Traÿdor, per referir-

se Melior a Partinobles en el moment més àlgid de l’enuig per haver comés la traïció 

amorosa. 
 

POSSESSIUS 
 Pel que fa als possessius hi conviuen diverses formes. D’una banda estan les 

formes tòniques antigues del femení i del masculí al costat de l’ús general dels 

possessius àtons. 
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Formes tòniques: 

 
POSSEÏDORS PERSONA MASCULÍ 

SINGULAR 
FEMENÍ 

SINGULAR 
MASCULÍ 
PLURAL 

FEMENÍ 
PLURAL 

UN  
 

PRIMERA 

 
lo meu cavall, lo 
meu llit, lo meu 
nom, lo meu 
cors, lo meu 
encantament  

 
la mia 
ventura, la 
mia 
cambra, la 
mia força, 
la mia 
senyora, la 
mia 
deshonra 
 

 
los meus 
cavallers, 
los meus 
escuders 

 
 
 

__ 

SEGONA __ __ __ __ 
 

 

 
 

TERCERA 

 
lo seu amat 
Partinobles, lo 
seu cavall, lo 
seu cor,  
lo seu 
manament,  
lo seu real 

 

 
la sua 
gent,  
la sua 

senyora,  
la sua fe 

 
los seus 
secrets,  
los seus 
peccats, 
los seus 

cavallers 
 

 
les sues 

florestes, 
les sues 
tristes 

paraules, 
les sues 

costumes 
 

MÉS D’UN PRIMERA  
nostre Senyor, 

nostre Déu, 
nostre pare 

 

 
nostra 

catalana, 
advocada 

nostra, 
nostra 

llengua, 
nostra 

fantasia 
 

__ __ 

SEGONA  
vostre 
palau, 
vostre 
plaher, 
vostre 

meréxer 

 
vostra 

senyoria, 
vostra 
amor, 
vostra 

majestat 
 

 
los vostres 
amors, tots 

vostres 
peccats, 

los vostres 
parents 

 
 

__ 

TERCERA  
llur poder, 

llur rey,  
llur senyor, 
llur capità 

 

 
Llur terra, 

llur 
determinació 

 
 

__ 

 
llurs 

virginitats, 
Llurs 
terres 
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Quadre dels possessius àtons: 
 

PERSONA MASCULÍ 
SINGULAR 

FEMENÍ 
SINGULAR 

MASCULÍ 
 PLURAL 

FEMENÍ 
 PLURAL 

 
 

PRIMERA 

 
mon oncle, 
mon plaher, 
mon palau, 
mon Imperi 

 

 
ma mare,  

ma voluntat, 
ma germana, 

ma terra 

__ __ 

SEGONA  
ton amo,  

ton senyor 
 

__ __ __ 

TERCERA   
son desig,  
son poder, 
son pare,  
son lloch 

 
sa muller,  
sa filla,  

sa voluntat, 
sa germana, 

sa mare,  
sa terra 

 

 
sos parents, 
sos tudors, 

sos cavallers, 
sos vassals, 

sos missatgers 

 
ses virginitats, 
Ses Altezes, 
ses cadires 

  

 Coromines (1981-1988: IV, 892 a, 19-26) ens assabenta que els possessius 

contractes i les formes sense article (vostre companyó) van conviure fins ben entrat el 

segle XIX. L’alternança de les formes contractes i de les plenes fins al segle XV va 

quedar demostrada per Coba Femenia (1999: 105-123) en la seua tesi doctoral Els 

adjectius possessius: teoria i problemes d’ús. A partir d’aquest segle, segons aquest 

estudiós, sembla que l’alternança comença a decantar-se per les formes contractes (ma, 

ta, sa, mon, ton, son) i així ho podem observar en el nostre text en què hi ha un 

predomini dels possessius àtons sobre els tònics. 

 A l’últim trobem la forma possessiva vòstron. Moll ( 20063: 178) ens indica que, 

a banda dels possessius de pluralitat nostre i vostre, existeixen les formes nòstron i 

vòstron que s’empren solament davant certs noms de parentiu. En el nostre text les 

paraules del lingüista no s’acompleixen exactament ja que, al costat de vòstron 

oncle/honcle, el possessiu acompanya a d’altres substantius que poc tenen a veure amb 

el parentiu (vòstron poder, vòstron viatge, vòstron plaher). Coromines pensa que 

aquestes formes comencen a gaudir de bastant freqüència a partir del segle XV i que el 

fenomen estaria relacionat amb la puixança al mateix temps de les formes contractes 
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(ma, ta, sa, mon, ton, son) que cobren força a partir d’aquest moment. El fet que els 

possessius nòstron, vòstron deixaren d’usar-se i se substituiren per les formes plenes (el 

nostre, el vostre) connectaria amb el fet que paral·lelament també les formes (ma, ta, sa, 

mon, ton, son) són substituïdes per les formes plenes (la meua, la teua, la seua, el meu, 

el teu, el seu). 

  

DEMOSTRATIUS 
  Els demostratius que apareixen en el nostre text són: 

  

Grau 
Díctic 

Masculí 
singular 

Masculí  
plural 

Femení  
singular 

Femení  
Plural 

Neutre8 Adverbi 
de lloc9 

 
Primer aquest1   aquestos2 

aquests 
est(a)3  
aquesta 

 

estes4 
aquestes 

açò ací 

Segon eix(e)5 
aqueix 

 

__ aquexa6 
aqueixa 

__ __ aquí 

Tercer aquell7 aquells aquella aquelles allò allí 
 

 

 1. En aquest dit temps, aquest pensament, aquest any, aquest sospir, aquest 

tresor, aquest mon nebot, aquest compte, aquest desliber, aquest endemig, aquest 

discurs, aquest món, aquest temps, aquest raonament, aquest negoci, aquest lleó, aquest 

port, aquest torneig, aquest cavaller, aquest orde, aquest plaher, aquest encontre, 

aquest parlament, aquest consell, aquest dupte.  

 

2. Aquests convits, aquestos deu mília, aquestos pensaments, aquestos dos nobles 

cavallers.  

 
Així mateix, els pronoms demostratius que registrem són: aquest (aquest és un vassall 

meu), aquests (Y aquests conquistaren tot lo realme), aquestos (tot quan aquestos han 

dit), aqueix (aqueix era lo compte), aquell (que aquell sie emperador). 

 

3. Aquesta filla, aquesta manera, aquesta nau, aquesta casa, aquesta mida, aquesta 

batalla, aquesta nova, aquesta traÿció, aquesta lletra, aquesta congoxa, aquesta escusa, 

aquesta divisió, aquesta electió, aquesta sanch, aquesta font, aquesta nit, aquesta 
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passada, aquesta presó, aquesta terra, aquesta espasa, aquesta hora, aquesta llança, 

aquesta donzella, aquesta resposta, aquesta perfídia, aquesta desliberació, aquesta 

concòrdia, aquesta miserable vida.  

De manera puntual hem trobat les formes simples: esta nit (dues vegades), estes rahons 

(dues vegades).  

 

4. Aquestes paraules, aquestes pregàries, aquestes, rahons, aquestes festes, aquestes 

lletres, aquestes occasions, aquestes serres, aquestes montanyes.   

Sols en dues ocasions s’apunten dos plurals femenins amb formes simples: estes 

perfections, estes tals paraules. 

 Els pronoms demostratius són: aquesta (Y aquesta és la veritat), aquexa (totes 

les errades sinó aquexa), aqueixa (totes coses vos perdonaré sinó aqueixa), aquella (la 

gran gentileza de aquella). No existeix la forma pronominal aquestes. 

 

5. El segon grau de proximitat masculí singular el trobem en els exemples: aqueix fet, 

aqueix cavaller, aqueix torneig. Sense rastre del plural ni simple ni reforçat. 

 

6. Les formes femenines singular mostren una vacil·lació ortogràfica que pot estar 

causada per un oblit del caixista o per adaptar la grafia a la fonètica del caixista: aquexa 

rahó, aquexa espasa, aqueixa tomba. No apareixen formes simples del singular i ni 

simples ni reforçades del plural. 

 

7. El tercer grau de proximitat es presenta en totes les formes i, per això, no creem 

adient enregistrar tots els exemples: aquell cavaller, aquella llança, aquells cavallers, 

aquelles tendes. 

 

8. Quant al neutre hem constatat les formes açò (Y en açò lo compte anà envers lo 

cadafal), allò (que li amostràs què ere allò), i la locució ço és (lo que jo us diré, ço és, 

que fins). Les locucions prepositives que contenene aquest adverbi les tractarem en 

l’apartat de preposicions i conjuncions. No hi ha presència del neutre això en tot el text. 

 

 Si comparem amb el quadre actualitzat que ens acosta la Gramàtica de 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, obtenim l’evolució dels demostratius durant el 
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període que estem tractant. 

 

Grau 
Díctic 

Masculí 
singular 

Masculí  
plural 

Femení  
singular 

Femení  
Plural 

Neutre Adverbi 
de lloc 

 
Primer est(e)  

aquest   
estos 

aquests 
est(a)  

aquesta 
 

estes 
aquestes 

açò ací 

Segon eix(e) 
aqueix 

 

eixos 
aqueixos 

eix(a) 
aqueixa 

eixes  
aqueixes 

això aquí 

Tercer aquell aquells aquella aquelles allò allí 
 

 

 
9. Adverbi de lloc 
 
 Modernament els graus de dixi dels adverbis demostratius de lloc són els 

següents: 

 
Graus de dixi Adverbis demostratius 

primer   ací 

segon  ahí 

tercer   allà 

 En la llengua antiga, però, la distribució era ben diferent com veurem en la 

graella que adjuntem:  

 
Graus de dixi 

 
Adverbis demostratius 

 
primer 

 

 
ací 

 
segon 

 

 
aquí 

 
tercer 

 

 
allí, allà 
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 Segons la Gramàtica normativa valenciana «estes distincions s’han mantingut 

fins a l’actualitat en els registres formals». 

 Anotem els següents registres:  

a) L’adverb ací apareix en 40 ocasions, front a aquí que sols n’apareix una. 

b) Sovinteja la forma allí en contraposició amb els escassos 17 cops que sorgeix 

allà. 

c) No s’hi constata cap vegada l’adverbi demostratiu de lloc ahí, que començarà a 

generalitzar-se a partir del segle XVII. 

 

INDEFINITS 
 Hi trobem les formes un, una, uns, unes; altre, altra, altres; algun, alguna, 

alguns (sense forma del femení plural); tot, tota, tots, totes; cert, certs (sense els 

femenins); matexa, mateixa (sense els masculins); tals; qualsevol i l’arcaic qualsevulla; 

cada; tots dos; ninguna, ningunes; cascun.  

 En funció de pronom trobem: cada un, cada una; ningú; ninguns; tothom; res; 

altre, altra, altres; en tal. 

 

PRONOMS FEBLES  
SINGULAR DE 1A PERSONA. Trobem la forma plena i la forma reduïda, però en cap cas 

s’hi registren ni les reforçades ni les elidides: me enuja, me maneu, me pensau, me 

coman, me n’aniré; portau-lo’m, volrie’m. 

 

SINGULAR DE 2A PERSONA. Només tenim les dues formes plenes te sia donada i te guart. 

 

SINGULAR DE 3A PERSONA:  

 

a) PRONOM ES. S’hi usen totes les formes a excepció de les reforçades: 

plena en posició proclítica (se aparellà, se assegueren, se hanomena, 

se perdé, se trobà, se senyave, etc.) i en posición enclítica (anat-se’n, 

damnificar-se, acostan-se); elidida (s’eren alçats, s’espantà, 

s’oblidàs, s’ere desexit, etc.); reduïda (meté’s, llevà’s, despertà’s, 
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maravellà’s, etc.). 

 

b) PRONOM EL. Presenta les formes elidides (l’aportàs, l’aconsolàs, 

l’avia cansat, l’he trobat, l’esperava, etc.) i les reduïdes (suplicà’l, 

desenfrenà’l, pendre’l, veure’l, etc.). 

 

c) PRONOM LA. Presenta una única forma elidida, l’haurie [a 

l’emperadriu], mentre que trobem alguns casos de formes reduïdes 

(descubrir-la, tenir-la, presntà-la-y, apartà-la, tenint-la, etc.). Allò 

usual és la forma plena (la féu ataviar, la y posà, la descubrís, la 

prengué, la posà, la havia oÿda, la seguí, etc.). 

 

d) PRONOM LI. El trobem en les dues porsicions: davant verb (li 

demanà, li dix, li anà, li hagueren fet, etc.) i darrere verb (féu-li, 

demanà-li, cercar-li, etc.). 

 

PLURAL DE 1A PERSONA. La forma elidida –nos només apareix en tres ocasions, anem-

nos-ne (dues vegades) i faran-nos, mentre que la forma reduïda ‘ns tan sols apareix un 

cop, aportar-lo-se’ns. 

 

PLURAL DE 2A PERSONA. La forma reduïda –us sols es presenta en dues ocasions, mentre 

que la reduïda –vos és la que sovinteja en el text. 

 
 

US 
 

VOS 
 

 
-US 

 
-VOS 

 
Us amostraré 

Us ho diré 
Us suplich 
Us guiaré 

 

 
Vos faré morir 
Vos he promés 
Vos perdonaré 

Vos he aparellada 

 
Metre-us 
Manca-us 

 
Llevau-vos 

Fer-vos 
Prech-vos 

Recordar-vos 
Donar-vos 
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PLURAL DE 3A PERSONA. Sols les formes masculines, tant en posición proclítica (els 

havien dexada, els assegueren), com enclítica (digué’ls, enterrogà’ls). 

 

 PRONOM HI. Gran vacil·lació ortogràfica que ens el mostra davant del verb amb les 

grafies hi, y (hi anà, hi trobarie, y haurie, lo y donave), i de la mateixa manera darrere 

del verb (posà-lo-y, besà-la-y, donar-hi). 

 

PRONOM EN. Davant del verb començat per consonant el trobem escrit de la següent 

manera (ne fonch) i de la mateixa davant verb començat per vocal (ne estigué, ne hagué) 

que contrasta amb les formes aprostrofades (n’anaren, n’anà, n’entrà, n’hisqué). Per 

darrere del verb ens el trobem amb les formes tornà-se’n, aportà-sse’n, o per davant del 

verb en la combinació se’n tornà. 

 

PRONOM HO: El fenomen del tancament de la [o] en [u] i viceversa el trobem sobretot en 

l’ortografia del pronom feble ho en diferents posicions. Així registrem que en posició 

preverbal apareix 24 vegades, és a dir el 68,58%, la forma ho (ho hagueren cregut, us 

ho diré), mentre que la forma u tan sols hi apareix 11 vegades, és a dir, el 31,42% (que 

u haveu fet, no u farie, no u sabé, no u volgué comportar). En posició postverbal la 

forma –ho apareix 9 cops, el 88,88%, mentre que –u tan sols ho fa 1 volta, l’11,12% 

(posà-u). Aquest fenomen s’estén per tot el domini lingüístic com ens assabenta a 

principis de segle XX Mossén Alcover (1917: 23-24) .   

 

RELATIUS  
 Normalment l’ús dels pronoms relatius que apareixen en el text és el mateix que 

prescriu la normativa actual. 

 Allò habitual és trobar l’estructura: Article + qual, quals provinents de la forma 

llatina *ILLU QUALE (Moll 2006: 183) la qual és emperatriu, los quals, vehent que 

aquells dos cavallers se aparellaven.  

 En raríssimes ocasions apareix el relatiu possessiu com a resultat de la traducció 

llatina *QUORUM o CUIUS. Així l’estructura del qual sols la registrem dos cops (ni lo seu 

cavall, del qual tenie major pietat; ab lo compte del qual ella [...]), mentre que de la 

qual sols tenim notícia una única vegada (Com lo rey y lo compte vingueren a la batalla, 

de la qual fonch vencedor lo compte) igual que el relatiu masculí plural dels quals (e de 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 

163 

 

altres dos reys, dels quals [...]). 

 Tres vegades llegim el pronom relatiu qui amb funció de subjecte. En català 

antic es podia emprar com a subjecte àton o com a règim preposicional accentuat amb 

antecedent de persona (Moll 2006: 183). En el text fa la funció de subjecte àton referit a 

persones i animals:  

 
- de los dos reys qui s’eren alçats contra ella 

- de la sella del seu cavall, qui era mort 

- de l’emperador mort, qui ere lo pare de Melior 

 El relatiu àton més usual, però, és que (l’hem escrit accentuat respectant la 

normativa actual, quan va acompanyat de preposició). El cas més usual és el de 

l’estructura de circumstancial en què (la bossa en què aportave lo foguer y la esca; ja 

no us recorda de les presses en què nos trobàrem vuy de matí per venir ací).  

 

PREPOSICIONS I CONJUNCIONS 

 

1. La conjunció copulativa i es representa normalment amb la grafia y, encara 

que hi ha casos en què també constatem e. Fins a la fi del segle XV hi ha una 

vacil·lació entre les solucions et/e/i. Creem que és fonamental citar l’edició 

que féu Joan Veny (1971: 108-109) del Regiment de preservació de 

pestilència quan estudia aquesta grafia. Veny diu que la grafia més habitual 

de la conjunció copulativa en aquesta obra és la e i que seguida d’un element 

vocàlic fóra normal que es tancarà en i, però a nosaltres ens interessa l’apunt 

que hi fa a continuació:  

En l’obra de Pero Martínez, escriptor quatrecentista, que no 
figura a la llista de Coromines, s’escolen forces grafies y, àdhuc 
quan aquesta no té el veïnatge d’una vocal, [...] indici d’una forta 
tendència a generalitzar la grafia fonètica. 

  

És a dir, que la grafia ja es documenta al segle XV i, per tant, creem que 

queda descartada la idea de considerar-la una influència del castellà. Fabra 

normalitzarà l’ús de la conjunció i tot considerant que és una solució 

arbitrària però vàlida. 
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2. Com hem avançat més amunt, localitzem al text una sèrie de locucions 

prepositives: per ço (Y per ço yo us he elegit a vós), i una única vegada per ço 

que (y per ço que se estiguessen en la sala davant la cambra). També localitzem 

la locució prepositiva al cap de (al cap de dos dies arribà al port). 

 

3. Apareixen en el text les preposicions per/ per a, fins/ fins a, com/ com a amb els 

següents valors:   

  per/ per a 

  - Quan complementa un sintagma nominal la preposició per a introdueix 

el complement final i designa qui rep el benefici de l’acció verbal (seria mayor 

vergonya per a mi lo que vós me demanau). En canvi la preposició per pot 

designar el complement agent (jo só estat enganyat per ma mare y per mon 

honcle) o també el complement de causa que no trobem exemplificat al text. 

 

 - Davant d’una oració d’infinitiu la preposició per indica causa (Urraca 

 estave  tant alegre per haver trobat son cunyat), també pot indicar mancança que 

 nosaltres no hem registrat en el text que ens ocupa i, a l’últim, indica finalitat 

 (per cercar lo més gentil cavaller per casar-se ab ella) que alterna amb la 

 preposició per a com mostra la següent frase (eren entrats en lo bosc per matar 

 algun animal salvatge per a menjar). 

 

  com/ com a 

 - Com significa igual que (que eran tant rossos com si fossen d’or), en 

 canvi com a ve a significar en qualitat de, és a dir, contempla un valor 

 comparatiu (Feu com a bon cavaller; tenien los peus com a llebres) que, en 

 algunes ocasions es veu reduïda a com amb el mateix valor (que anave a quatre 

 cames, axí com un animal). 

 

 fins/ fins a 

 - La preposició fins a apareix en aquells casos en què el complement 

 espacial o temporal que segueix va precedit per la preposició (a fins a la fi tot lo 

 que havia passat; fins a París, fins a l’alba); mentre que la preposició fins 
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 acompanya complements que no necessiten de la preposició a i que igualment 

 aporten la noció d’espai i temps (y la barca lo aportà fins en terra; fins allí). 

  

  Preposició a amb complement directe 

  - Aquesta preposició és usual trobar-la al text introduint el complement 

 directe (Ara dexem a la mora y a la Infanta). 

   

  a/en amb complement de lloc 

- Trobem l’ús de la preposició a per a indicar destinació d’un moviment 

(Y anà a la cort dels dits reys). 

 

- Per a indicar la localització en el text apareixen les següents formes: 

davat de topònims trobem la preposició en (que ara és vengut en França; fonch 

perdut en les serres de Ardenya), mentre que no es registra la preposició a; 

davant l’article definit hi ha un predomini de la preposició en front a la a (per 

estar ab mi a la finestra; restà en la presó; perquè la té en la mà); davant 

indefinits únicament constatem la presència de la preposició en (en un lloch; en 

una riquíssima cadira; en algun boscatge); igualment sols trobem en davant 

demostratius (en aquest món; en aquesta presó; en aquestes serres), només en 

també davant relatius (una casa en què estigau). 

 

MORFOLOGIA VERBAL  
 Bàsicament el Partinobles és un text narrat en el passat i les mostres de temps en 

present les trobem únicament en les parts dialogades. 

 Segons Àlex Alsina (1988-89: 89) un dels punts febles de la morfologia històrica 

catalana ha estat explicar per què al llarg del domini lingüístic la desinència de la 

primera persona del singular del present d’indicatiu presenta formes tan diverses. 

Segons Coromines (1971) a les acaballes de l’edat mitjana s’havia produït un canvi en 

aquesta desinència i la terminació en –e ja era majoritària als dialectes del territori més 

al nord de la corona d’Aragó i, per descomptat, al Regne de València. No és d’estranyar, 

doncs, que un text del segle XVI com el nostre reculla formes com: somnie, ame, guie al 

costat d’altres amb desinència -Ø com coman, prec.  

 Per al present d’indicatiu és habitual l’ús de la desinència –am per a la primera 
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persona del plural (pugam, partiam, deslliberam, vejam, seguiam) al costat de la 

desinència –em (crehem, tornem, estarem, anem). 

 La terminació –am també es localitza en alguna forma d’imperatiu (digam, 

fasam) i amb alguna forma de present de subjuntiu (siam). En el present de subjuntiu no 

trobem formes velaritzades, sinó unes poques en què encara no s’ha produït el fenomen: 

siam, sia, plàcia. 

 Quant al pretèrit imperfet d’indicatiu volem assenyalar un fenomen sistemàtic i 

relacionat amb la fonètica que consisteix a escriure la grafia –e, en lloc de la grafia –a 

corresponent amb la desinència de tercera persona llatina d’alguns temps verbals. Veny 

(1993) situa aquest fenomen a Lleida durant el segle XIV i és la forma més estesa al 

nord-occidental. El tret afecta al pretèrit imperfet: semblave, regalave, estave, ere, 

trobave, semblave, etc., que contrasta amb la menor utilització de la desinència –ava. El 

pretèrit imperfet d’indicatiu dels verb de la segona conjugació presenta alguna 

vacil·lació però poc ressenyable: creya, crehia. 

 Per la seua banda, l’imperfet de subjuntiu presenta únicament les formes 

clàssiques en essa: miràs, posàs, recordàs, sabés. 

 Respecte al pretèrit indefinit, plusquamperfet d’indicatiu, plusquamperfet de 

subjuntiu i pretèrit perfet de subjuntiu hem d’assenyalar que en l’edició es fa concordar 

el participi amb el complement directe: has oïdes les paraules que aquell cavaller ha 

dites a la emperatriu quan li ha donada la llança; ha presentada la llança; havem 

sabudes noves; havien aparellada una llança; la traÿció que havie feta; havie llevada la 

llança; havie presa (la llança); haguera llançada la llança; qualsevulla cosa que 

haguésseu feta; haja feta. 

  El pretèrit perfet no presenta vacil·lació en cap de les seues formes i sols hem 

d’apuntar que com és usual en aquesta època no trobem cap forma de pretèrit perfet 

perifràstic d’aparició molt més tardana (Vallduví 1987). 

   El verb ser o ésser funciona com a auxiliar en verbs que expressen moviment 

(ere anat, era entrat), o bé en construccions de passiva (fou entrat) i també en els temps 

compostos (era vingut). 

 Registrem la perífrasi verbal <tenir de + INF> (jo tinc de veure’l). Aquesta es 

generalitza a partir del segle xv. «El verb tenir, doncs, segueix el procés de 

gramaticalització que ja havia desenvolupat haver i es conforma en perífrasi […]. Tot i 

que la normativa l'ha rebutjada (Sanchis Guarner 1993 [1950], Salvador 1978 [1951], 
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Fabra 1956, Ruaix 1998), és una perífrasi totalment genuïna i viva arreu del domini 

lingüístic (DECat: s.v. tenir)» (Sentí i Pons 2013: 16).  

 

 SINTAXI  
 Quant a l’apartat sintàctic ressenyem la constant utilització de la repetició del 

nexe subordinant substantiu en frases com: 
 

digueren-li que, puix sabie donar tan bon recapte en son Imperi, que ells se’n 
descarregaven y que·s regís discretament. 
 
que, pus los dos dies haveu tant noblament haguda la victòria de la batalla, que demà 
fassau 

 
 Encara que la construcció que acabem d’anotar és usada com a fórmula 

sintàctica recurrent, el tipus d’oració que predomina és la coordinada copulativa. La 

utilització de la subordinació implica un nivell de llengua més elaborat i el Partinobles 

s’acosta més a un model en què el tipus d’escriptura és més simple i popular segurament 

amb l’objectiu que tothom poguera entendre el fil argumentatiu de la narració. 

 
 
3.5.3. Nivell lexicosemàntic 
 

 El Partinobles presenta una sèrie d’expressions i paraules cridaneres que passem 

a comentar a mena de glossari.  

 

1. «ABALDAR, EMBALDAR» 
 Dins el lèxic cavalleresc s’apunta aquest verb que significa ‘tancar l’elm de 

forma segura per tal que no s’òbriga durant la batalla’ i que, òbviament ja no té vigència. 

 

2. «AL LLAVANT DE TAULA» 
 En el capítol V veiem que Partinobles rep moltes fruites i confitures «al llavant 

de taula» expressió que significa «acte d'aixecar-se de la taula en acabar un àpat» i que 

hui per hui ja no s’utilitza. 
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3. «ANAR A CAÇA» 
  En el primer capítol trobem l’expressió «anaren a caça» que l’Enciclopèdia 

Catalana defineix com: 
 

Anar a caça (d’alguna cosa): Cercar-la, sol·licitar-la, posar tots els mitjans per a 
aconseguir-la. 
 

 Circumscriu l’ús de l’expressió al camp de l’Etnografia i la Cinegètica. En 

l’actualitat l’expressió ha passat a ser «anar de caça, anar a caçar», per tant, amb el pas 

del temps s’ha donat un ús prepositiu divergent en una expressió que continua 

significant el mateix. 

 

4. «CAPÚS» 

 Segons el DCVB es tracta d’una vesta llarguera, a manera de capa amb capulla 

(peça de roba de forma cònica, que va adherida a un hàbit o a una peça d'abric i serveix 

per cobrir el cap), que es duia en els segles XV i XVI, principalment quan les persones 

anaven vestides de dol. Alcover documenta la paraula el 1489.  

 

5. «CONTINENT» 
 En els capítols dedicats al torneig hom comenta que Partinobles i Gaudín entren 

i ixen del camp de combat amb bons continents.  

 Segons el DCVB el continent és: 

    
Aire i actitud del cos; i per ext., disposició de la voluntat cap a una manera 
determinada d'obrar. 

 
 Per tant és la gràcia que tenen i mostren aquests cavallers fora i dins de la 

batalla. 

  

6. «DONA» 

 Una única vegada s’utilitza aquest terme en l’edició. La trobem en el capítol 38 

referida a «dona Urraca» i és com es denominava antigament a la senyora, a la dueña 

castellana. 
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7. «DONATIVES» 

 En el primer capítol també registrem l’expressió «donant-li molts donatives». 

No trobem documentada aquesta forma femenina plural i l’edició castellana tampoc no 

ens aporta llum ja que diu: «Y despedióse el emperador de la donzella mora y 

encomendándola a Dios y fuesse para su tierra». Hem considerat com a únic cas una 

referència que apareix a l’Amadís: 
 

 «—Doncel del Mar, allí fuera está una doncella extraña que os trae donas y 
os quiere ver. [...] 
 —Doncel del Mar, quedad y entre la doncella y veremos las donas. [...] 

 
Él tomó las donas y puso el anillo y la cera en su regazo, y comenzó a 
desenvolver de la espada un paño de lino que la cubría, maravillándose cómo 
no traía vaina, y en tanto Oriana tomó la cera, que no creía que ahí otra cosa 
hobiese, y díjole: 
 —Esto quiero yo destas donas» (Amadís, p. 92-93). 

 

 La RAE ens dóna la següent entrada: 

dona1. 

(Del lat. DONA, pl. de DŌNUM, don). 

1. f. desus. don (ǁ‖ dádiva, regalo). 

2. f. desus. don (ǁ‖ bien natural o sobrenatural). 

3. f. pl. Regalos de boda que el novio hace a la novia. 

  

 És posible que el nostre femení estiguera també en desús, però ens inclinem a 

pensar que es tracta d’una errada de caixista ja que el determinant que l’acompanya està 

en masculí. 

 

8. «EMPEGUIR» 

 En l’actualitat el verb s’ha pronominalitzat empeguir-se, vol dir «avergonyir-se». 

 

9. «ENTORCHA» 

 En principi havíem contemplat la inclusió d’aquesta paraula dins del vocalisme 

àton i com a possible influència del castella, però Coromines (19923, VIII: 638-639) 

documenta: 
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TORXA: la variant ANTORXA més corrent, que no és castellanisme, ni hi ha 
raons serioses per creure que ens vagi venir per via cast., resulta 
probablement d’un encreuament de torxa amb l’oc. ant. entorta, cat. i oc. 
antics torta, del mateix significat, i derivats de TÒRCER, i del ll. 
INTORQUERE ‘retòrcer’. 1a doc.: torxa, mj. s. XV; entorxa, molt freqüent des 
del segle XIV; torta, molt freqüent des de c., 1270; antorta o entorta, s. XIV. 
Torxa fóu poc freqüent en català antic, on apareix en el Curial [...]. 
Entorxa, en canvi, és força més freqüent, ja apareix en l’E. Mj. [...]. 
Torcha apareix ja en els comptes gascons dels germans Bonís, s. XIV.  
Entorcha es documenta ja c. 1370. 

 

 Aquesta entorcha seria l’encreuament del català amb l’etimologia francesa 

torche i suposa que «Des de França es va propagar, a part de Cat. i Provença, no sols al 

castellà antorcha, sinó també al port. torcha, [...]. És segur que d’allí vingué també l’it. 

torcia».  

 

10. «ENTRAR-SE’N» 

 En el capítol XL tenim «que semblave que la presó se n’entràs», la locució 

entrar-se’n continua vigent en l’actualitat amb el significat d’enfonsar-se’n o ensorrar-

se’n alguna cosa. Corominas documenta la forma a partir de 1428. 

 

11. «ESTIMAR UNA CIUTAT» o «VALDRE MÉS QUE UNA GRAN CIUTAT»  
 En el capítol V trobem la frase «estimave una ciutat» referida a la taula que troba 

Partinobles en entrar al palau de Cabeçadoyre. Un poc més avall l’autor comenta que el 

llit de Melior «valie més que una gran ciutat». Estem davant d’unes hipèrboles que 

mostren la gran sumptuositat i riquesa de la taula, del castell i de tot allò que el 

protagonista troba al seu pas. 

 

12. «ESTRENAR» 

 En el capítol segon Melior mana «que fossen ben estrenats los missatgers». Dins 

les entrades que del verb Estrenar dóna el DCVB trobem:  
 
1. Donar estrenes; gratificar en moneda o en espècie; cast. estrenar, dar 
propina, dar aguinaldo. Aquí consagra lo seu cors per strenarlos de aquella 
joya impreciable, Villena Vita Chr., c. 270. Vullau pregar | vostra fill tan car | 
que nos vulla stranar | tantost ara el Ninou, Canç. Nad. 151. Ultra la dita paga 
lo havien de strenar, com és costum de una tan gran obra, doc. a. 1535 (Est. 
Univ. xiii, 471). Se conegué la gana que tanian los parrochians de fer iglésia, 
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pus acostumant de estrenar al mestre de la fàbrica en semblants ocasions, no li 
donaren res, doc. a. 1631 (arx. parr. de Bellprat). Ell me ha estrenat de un 
parell de guants, Lacavalleria Gazoph. 

 

 En l’actualitat l’ús queda restringit als diners que els compares donen als fillols 

pel nadal. 

 

13. «ESTRET/-A» 

 En el capítol XVII trobem que el rei Sornaguer no ere estat «en batalla tan 

estreta». La setena entrada d’estret/-a en el Diccionari català-valencià-balear ens diu 

que figurativament significa «perillós, difícil; que posa en mala situació». Modernament 

existeix l’expressió ‘passar-la estreta’ com a sinònim de passar dificultats econòmiques, 

privacions i necessitat. 

 

14. «FER PASSAR AMB RAONS» 

 El capítol VII ens sorprén amb la frase que Melior diu a Partinobles: «Com ab 

rahons me pensau passar!». Fer passar amb raons significa: «Ajornar la solució d'un 

problema i tenir aquesta persona entretinguda parlant, sobretot amb excuses i 

subterfugis» i forma part de les frases fetes, locucions i refranys de caràcter popular. 

 

15. «MARAVELLATS, MARAVELLA» 

 Igual que en el cas d’entorcha, també havíem considerat la possibilitat que 

aquesta paraula fóra un castellanisme, però Coromines (19923, V: 701-702) ens diu que 

la paraula es documenta ja al segle XIII amb Ramon Llull. En els parlars occidentals 

predomina la forma –mar sobre –mer i, per tant, aquesta característica ajudaria a situar 

el text dins el bloc occidental de la llengua i descarta qualsevol possibilitat de fixar-la 

com un castellanisme. 

 

16. «MISSATGE/MISSATGER» 

 Es produeix una vacil·lació ortogràfica, que no semàntica, en les paraules 

«missatge/missatger» que s’empren per significar aquella persona encarregada de portar 

una notícia, una comissió, d’anar a un lloc en compliment d’un encàrrec. Per tant, el 

missatge no recull només la comunicació escrita o oral, sinó que conté la idea del mosso 
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o criat que atansa el Diccionari Normatiu. 

 És el mateix cas de metonímia que s’estableix amb la paraula trompeta que 

designa tant la persona que toca aquest instrument, com l’instrument pròpiament dit. 

 

17. «NOURE» 

 A les serres d’Ardenya el mariner-mag diu a Urraca: 
 Y perquè los animals verinosos no us puguen fer mal, jo·ls conjuraré de manera 
 que, encara que us toquen, no us nouran. 

  
 El verb prové del llatí nocēre que vol dir «fer mal».  

 

18. «NOVIS» 

 Ens sobta l’expressió que diu Partinobles al rei Sornaguer al capítol XVIII: «Jo 

crech que vós pensau que nosaltres som venguts ací per ésser novis». Partinobles està 

recriminant al seu adversari que fa estona que han parat de batallar i ell vol reprendre la 

lluita. Allò que el protagonista vol fer arribar al rei és que ells no són novells cavallers 

per aturar i repondre forces, sinó que són aguerrits cavallers que poden combatre durant 

un període més llarg. 

 Coromines parla de l’etimologia de novi però tots els exemples que hi dóna són 

referits a nuvis (promesos). 

 

19. «REAL» 

     És el conjunt de tendes on s’allotja l’exercit segons el DCVB. Es tracta d’una 

paraula provinent de l’àrab (jardí) i en aquest diccionari se’ns explica que el «fet 

d'haver-se convertit el lloc del campament de València en una residència del rei explica 

que el real de procedència aràbiga es confongués amb el real o reial procedent de rei, i 

que s'escrivís sovint reyal, i que dins la ment dels parlants esdevingués real sinònim de 

‘palau reial’». 

 

20. «REGIR-SE» 

 Cap a la fi d’aquest capítol ens trobem amb el verb «regir-se» i concretament els 

tutors de l’emperadriu li demanen «que·s regís discretament». El Diccionari català-

valencià-balear ens documenta el verb amb el sentit de ‘comportar-se’: 
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 b) refl. Comportar-se, obrar segons unes directrius. Dóna consell que 
nosaltres que'ns regescam segons los manaments, Sermons SVF, ii, 246. 
Altrament se deguera esser regida que no ha fet, Tirant, c. 226. Regir-se d'algú 
o d'alguna cosa: (ant.) comportar-se amb ell o amb allò, defensar-se'n, obrar 
per sortir-ne bé. Com me deig regir de totes fustes de Genoueses, doc. a. 1435 
(BSAL, viii, 362). E no sabia com se'n regís, Curial, i, 39. 
 
 

 En l’actualitat aquest sentit ha perdut vigència i el Diccionari Normatiu 

Valencià ja especifica les següents entrades: 
 
  regir [reʤíɾ] 
 

1. v. tr. Dirigir, governar o manar amb autoritat. Regir un establiment, 
una comunitat, una institució. 

2. v. tr. Guiar o regular. Les normes que regixen el funcionament d'una 
institució. 

3. v. intr. Estar vigent o tindre validesa, una norma o una llei. Unes 
clàusules administratives que ja no regixen. 

4. v. intr. Estar en plenes facultats mentals. El seu avi darrerament ja no 
regia. 

5. v. intr. NÀUT. Obeir, una embarcació, els moviments comunicats pel 
timó. 

6. v. intr. TECNOL. Funcionar bé, un mecanisme o un dispositiu. 
7. v. tr. LING. Sotmetre un element sintàctic (a un altre), de manera que 

este  
últim depenga gramaticalment del primer. El verb 'incidir' regix les 
preposicions 'en' i 'sobre'. 

 

21. «SAYO» 

 Alcover dóna la paraula com a castellanisme i la documenta en català a partir de 

1515. Fa referència a una peça d’indumentària que cobria el cos des del coll fins a la 

cintura i no portava botons. 

  

22. «SENTIMENT» 

 Trobem en els capítols VIII, XXXII, XXXVI, XLIV la paraula sentiment inserida en 

la frase «que ell no n’hagué ningun sentiment» que vol significar ‘adonar-se d’alguna 

cosa’ que actualment ja no recull el Diccionari Normatiu. 

 

23. «SER DE BAIXA MÀ» 

 Ser d’extracció social baixa. 
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24. «SOPTAR»= SOBTAR 

 En el capítol XVIII Partinobles «soptave tant [al rei Sornaguer] que ere pietat». 

Sobtar significa atacar a algú amb cops o amb mots ofensius i, ara per ara, ja no existeix. 

 

25. «SURGIR» 

 Partinobles al capítol IV es troba amb «una bella nau surgida». Les referències 

que dóna el DCVB ens són profitoses, ja que documenta el verb sorgir com a sinònim 

d’ancorar: 
1. intr. Ancorar; cast. anclar, fondear. Quant les galeres... foren entrades dins la punta 
del port de Malta, sorgiren totes e meseren-se en scala, Desclot Cròn., c. 113. Si lo 
senyor de la nau vol surgir en costera o en port, Consolat, c. 109. Tan prest com l'estol 
de Tirant fon dins lo port, que hagueren surgit, lo rey de Sicília entrà dins la nau de 
Tirant, Tirant, c. 393. Com lo virtuós Tirant fon al port e la galera fon surta, eren dues 
hores de la nit, Tirant, c. 419. Devant cala Santanyí han surgides sinch fustes, doc. a. 
1494 (BSAL, x, 127). Trabucà tres lenys qui estaven surts en terra sobre lo scar, Rúbr. 
Bruniquer, v, 25. a) usat com a tr.: Fer ancorar o fondejar. Los genovesos surgiren per 
popa totes les llurs galeres, Pere IV, Cròn. 307. Una nostra galiota auie pres a si al 
port una barca de jenouesos e auien-la surta en lo port, doc. a. 1436 (Miret Templers 
436). 

 
 I el Diccionari Normatiu Valencià arreplega el mot amb aquest mateix significat.  

 

 

3.5.4. Consideracions finals 
 

 En fer esment de l’ús de les oracions subordinades hem comentat que el nostre 

text opta per una sintaxi senzilla, i pel que fa al lèxic funciona de la mateixa manera. No 

considerem que el Partinobles presente un vocabulari complex si tenim en compte el 

receptor de l’obra: no estem davant un públic culte, sinó davant una literatura de 

consum l’objectiu de la qual és arribar a la major quantitat de lectors possible per 

assegurar als seus editors uns també majors guanys. No hi ha, per tant, un lèxic 

alambinat, sinó que en consonància amb una morfologia i una sintaxi també planeres 

que permetran afegir, unes quantes edicions posteriors, textos tan populars, coneguts i 

escatològics com els del rector de Vallfogona. 

 Com hem apuntat al principi d’aquest epígraf, creem que la Història de 

l’esforçat cavaller Partinobles presenta un estadi lingüístic en què la llengua ha deixat 

de pertànyer a la codificada sistematització medieval imposada per la Cancelleria Reial. 

Ara comença a endevinar-se un incipient influx del castellà en grafies tan alienes al geni 
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de la llengua com eren la ñ. La fragmentació dialectal en el registre literari està en els 

seus inicis i així es demostra en una vacil·lació ortogràfica que afecta els plurals en –as 

o les formes verbals, però que encara no s’ha regularitzat com ja és freqüent en les 

edicions posteriors. No podem assegurar que el text pertanya a un bloc dialectal concret 

de la llengua però hem decidit inserir-lo en l'occidental atenent a diversos factors: 

l’aparició del plural paroxíton, la poca freqüència en què apareixen els plurals en –as, la 

pervivència de la desinència –e en verbs de la 1a conjugació, la desinència –ave del 

imperfet d’indicatiu en verbs de la 1a conjugació i el predomini de la forma –mar sobre 

la –mer pròpia dels parlars occidentals segons Veny. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 

176 

 

4. La nostra edició 
 L’edició que nosaltres hem preparat de la Història de l’esforçat cavaller 

Partinobles l’hem enllestida a través d’una còpia facsímil que es féu el 1947 sobre 

l’edició de 1588 que és la més antiga que es coneix i que resta extraviada. 

 Per realitzar la nostra transcripció hem treballat amb la còpia digitalitzada del 

repositori Memòria Digital de Catalunya, però vam haver de visitar la Biblioteca de 

Catalunya on consultàrem els topogràfics Ber-8_6647, 3-II-90, 4-II-60 corresponents al 

facsímil tarragoní i, així, ens asseguràrem que no mancava cap foli o no havia cap 

errada en el procés de digitalització que interrompera la nostra tasca.   

 Aquesta edició té 95 folis més el de la portada i per al facsímil es van utilitzar 24 

plecs de paper que es registren de la següent manera: 

 

 PLECH 1) Aci    PLECH 13) vosaltres 
  2) Llavors    14) en lo 
  3) y apres    15) ratriu pensa 
  4) tra ab    16) torre 
  5) li dix    17) que anas 
  6) tantost    18) fitures que 
  7) Sornaguer    19) en aquestes 
  8) seria    20) aparellades 
  9) traure    21) anas molt 
  10) dona uv    22) y lo escuder 
  11) y lo    23) tiren per 
  12) hauie feta    24) y volie 
  

 El format del llibret és en 8º i no sabem què mesurava l’edició original d’ample i 

de llarg però sí constatem que el facsímil té una caixa d’escriptura de 120 x 75 mm., que, 

de manera regular conté 27 línies, llevat dels folis en què apareixen els títols dels 

capítols amb una lletra més gran que fa fluctuar el nombre de línies. Hi ha caplletres que, 

per descomptat, no estan il·luminades per tractar-se d’una edició d’ús popular.  

En l’edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles hem optat 

pels següents criteris: 

 

1. Regularitzem l’ús de les grafies u/v (lleuem/llevem). 

 

2. Canviem ll per l·l en els casos de mots vigents modernament amb aquesta 
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segona grafia (col·lació, il·lustríssims, il·lustre, col·locat). Així mateix, hem 

mantingut l’ús de les grafies dobles que apareixen en interior de paraula, ff 

(affectió, offensives), cc (occasió, peccats), tt (attaviat), etc.  

 

3. La puntuació, la separació de paraules, la resolució de les aglutinacions 

AL i DEL, l’ús de les majúscules i les minúscules, del guionet, de l’accent i de la 

dièresi, els fem seguint els criteris actuals amb les excepcions següents: 

a) En el cas de la dièresi emprem aquest signe damunt la y en termes 

com traduÿda, traÿció, destruÿts. Prescindim de la dièresi en els 

casos de paraules amb h intercalada com obehiren. 

b) Quant a l’apòstrof seguim criteris moderns a excepció dels casos en 

què apareguen al text exemples sense aglutinar com de encantaments, 

de armes, de aquella. 

 

4. L’accentuació adoptada es correspon amb el timbre vocàlic propi de la 

pronúncia catalana occidental per les raons que s’especifiquen en l’aproximació a 

la llengua del text i que ràpidament resumim: l’aparició del plural paroxíton, la 

poca freqüència en què apareixen els plurals en –as, la pervivència de la 

desinència –e en verbs de la 1a conjugació, la desinència –ave del imperfet 

d’indicatiu en verbs de la 1a conjugació i el predomini de la forma –mar sobre la 

–mer pròpia dels parlars occidentals. Hem optat per aquesta accentuació encara 

que al text apareixen terminacions i resolucions fòniques pròpies de l’oriental com 

llebrés per llebrers, marinés per mariners, etc. 

 

5. No reconstruïm el text quan falta una lletra (misatgers, vasalls) a 

excepció d’aquells casos en què puga haver-hi confusió o per tal de fer el text més 

entenedor (sego[n]s, pre[n]ga, [i], ajusta[t]s).  

 

6. La pèrdua d’una vocal en una aglutinació la representem amb un punt 

volat quan no es pot utilitzar l’apòstrof modern (bon·ora). Altres casos específics: 

a) En les aglutinacions de conjuncions amb pronoms, articles o 

determinants reduïm aquests segons (que·l, que·m, que·ns, que·ls, y·l). 

b) El verb, el pronom personal fort i l’adverbi els mantenim 
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complets (qu·és, no·l, bé·s, axí·s, jo·l). 

 

7. Hem usat accent en mots com só= sóc. 

 

8. Les abreviatures no les resolem en cursiva. Hem desenvolupat 

l’abreviatura de la nasal m o n segons l’ús actual. 

 

9. Les errades de caixa les corregim en el text i les anotem en l’aparat crític. 

 

10. Numerem els capítols per aconseguir un millor orde en la lectura. 

 

11. Usem els signes convencionals següents: 

- [ ] per indicar les reconstruccions, el canvi de foli o per afegir alguns elements 

que ajuden a la lectura del text, com ara la numeració de capítols. 

- ( ) per elidir algun element de l’original no esmenat: (a) agenollà.  
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5. Conclusions 
 

 En el repertori català de textos antics hi ha tot un seguit de petites obres, quant a 

extensió, que van rebre l’atenció de Ramon Miquel i Planas a principis del segle XX. De 

tots és ben sabuda la tasca bibliòfila i filològica d’aquest autor a qui devem, entre 

d’altres coses, les transcripcions paleogràfiques que s’insereixen en la col·lecció 

Llegendes de l’Altra Vida, entre les quals es troba la Història de l’esforçat cavaller 

Partinobles, text que ens ocupa. Vam creure convenient dedicar-nos a aquesta obra de 

l’edat moderna per intentar afegir una peça més al panorama cavalleresc de la literatura 

catalana i decidírem, doncs, fer el seu estudi i edició en una tesi doctoral que entronca 

amb una de les línies de treball del grup de medievalistes del Departament de Filologia 

Catalana de la Universitat d’Alacant i que no és altra que l’edició de textos antics. Així, 

el nostre treball s’acostaria a les tesis defensades en aquest Departament almenys des de 

1993. En aquest any el doctor Vicent Martines feia l’estudi i edició de la versió catalana 

de la Queste del San Grasal. Uns anys després, el 1997, la doctora Marinela Garcia 

defensava La Istòria de la Passió de Bernat Fenollar i Pere Martines i la Contemplació 

a Jesús crucificat de Bernat Fenollar i Joan Escrivà. El 1999 es llegien en aquesta 

Universitat dues tesis, la primera feta per Mª Àngels Diéguez que portava a cap l’edició 

i estudi del Llibre de Cort de Justícia de València i uns mesos després el doctor Josep 

Lluís Martos feia també l’estudi i edició de Les proses mitològiques de Corella. 

Recentment, el 2012, es realitzava l’edició i estudi de La vida de la sacratíssima verge 

Maria de Miquel Peres a càrrec de la doctora Carme Arronis i, el 2013, el doctor Hèctor 

Càmara ens acostava l’edició crítica del Flos sanctorum romançat. En projecte tenim 

també la tesi del professor Joan Perujo dedicada a l’edició i estudi de la versió catalana 

de Jaume Conesa de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne. 

La nostra no ha estat una tasca fàcil perquè ens aproximem a un camp magre en 

bibliografia en què hi ha poca llum sobre el text català i, a més a més, tampoc no hi ha 

massa estudis sobre les versions castellanes. El nostre objectiu és inserir el text en una 

tradició lectora i oïdora cavalleresca i fer-lo més entenedor per als lectors actuals, ja que 

l’única actualització de l’obra és la feta per Jordi Tiñena (1991) la finalitat de la qual és 

apropar el text al nivell educatiu de secundària i no persegueix cap interés filològic. 

 La Història de l’esforçat cavaller Partinobles està conformada per una sèrie de 

característiques i de motius que la inclouen dins dels gènere «narrativa cavalleresca 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 

180 

 

breu» segons la classificació que estableixen Nieves Baranda i Víctor Infantes. En 

primer lloc, la incloem dins d’aquest gènere per ser una novel·la geminada, és a dir, des 

del començament de l’acció tenim dos personatges, els enamorats, que enceten una 

apassionada relació amorosa en la calma ideal de Cabeçadoyre, ço és, en un locus 

amoenus agradós i confortable que impregna de seguretat els amors de Melior i 

Partinobles. Aquesta estabilitat resultarà insexpugnable, ja que ni tan sols el matrimoni 

il·legal del cavaller amb una altra donzella, Elisena, aconsegueix trencar-la. 

 En la primera part del llibre, que s’estén fins al capítol XXVI, la protagonista 

absoluta és Melior. Ella és qui regeix l’esfera màgica, un món feèric en què 

l’emperadriu de Constantinoble encanta tota la seua cort perquè no puguen veure 

Partinobles i així aparençar que compleix amb l’exigència feta pels seus tutors: ha 

d’esperar dos anys per casar-se amb un marit de la mateixa condició social. Perquè 

aquest món màgic no es trenque, Melior sols imposa un requisit al comte de Bles i és 

que durant aquests dos anys no la podrà veure. És en aquest fragment que la novel·la 

connecta amb el mite d’Eros i Psique, que sempre està en la base, però que no només es 

construeix sobre aquesta bastida, sinó que insereix motius del món celta, dels lais o de 

la novel·la grega o bizantina.  

 A partir del capítol XXVII el plasent microcosmos en què viuen els jóvens amants 

s’ensorra perquè Partinobles trenca el tabú i veu la princesa. Melior perd tota la seua 

saviesa màgica, tots els seus coneixements i tot allò que la caracteritza com a fada per 

esdevenir una dona normal i corrent. La novel·la es fractura ací i el protagonista absolut 

passa a ser el cavaller. Fóra ja de l’univers meravellós de Cabeçadoyre i en una realitat 

contextualitzada en la guerra contra els moros i en un ambient en què la presa de 

Constantinoble pels turcs és immediata, els amants no tornaran a estar junts i les seues 

vides correran paral·leles fins al retrobament final. El trencament del tabú ha comportat 

que el món màgic, matriarcal, feèric i ancestral esdevinga real, patriarcal i cristià. Els 

nous dominis passaran a estar governats per la cavalleria. 

 La segona característica que emmarca l’obra dins la narrativa cavalleresca breu 

és el fet que perviu en altres gèneres literaris. De fet, la traducció castellana continua el 

seu bagatge reconvertida en obra teatral, la comèdia El conde Partinuplés escrita per 

Ana Caro el 1653 en què sembla que allò important no era la trama, ni els personatges, 

ni l’acció, sinó l’espectacular escenografia que calia per representar-la. És ben cert que 

la nostra versió no persisteix com un altre gènere pròpiament, sinó com a traducció. El 
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1842 l’impressor José Torner decideix fer una versió castellana de la història a partir 

d’alguna edició catalana que corria en l’època i la fa per la validesa de la seua trama, pel 

divertiment que provoca. La reconversió en altres gèneres o en continuar fent-se 

traduccions només posa de manifest el rotund èxit de mercat que tingué l’obra i la 

demanda constant per part del públic. 

 Un altre dels trets caracteritzadors d’aquest tipus de novel·les és la incorporació 

de motius i espais propis. Si prenem com a referència la font de la nostra versió, el 

roman francés del segle XII Partonopeo de Blois, comprovem que hi ha unes diferències 

substancials. Per exemple, Partinobles lluita contra l’exèrcit moro per tal que França no 

caiga en les seues mans, mentre que Partonopeo lluita contra un exèrcit comandat per un 

rei sarraí però que reuneix hòmens provinents de Groenlàndia, les illes Òrcades o 

Dinamarca. S’incorporen en l’edició catalana els ports de Cadis i Marsella, mentre que 

en el roman la nau màgica ancora en el riu Loira. Durant el torneig, Partinobles s’alia 

amb els combatents espanyols i castellans i lluita contra els aragonesos i sicilians, 

mentre que Patonopeo lluita al costat de normands, bretons i anglesos en contra 

d’alemanys, frisons, romans i grecs. Totes aquestes diferències serveixen per acostar la 

narració a un públic que reconeix com a propis topònims, antropònims i tot els elements 

d’aquesta mena que l’envolten, que la doten d’una major versemblança i que 

l’aproximen al públic de la corona d’Aragó del moment. 

 La incorporació de components màgics i fantàstics és una altra característica 

d’aquests relats breus de cavalleries i no podem obviar-los ja que, en la majoria 

d’ocasions, formen part del llegat de tòpics que ens han pervingut. Així, la protagonista 

és capaç de traslladar-se des de Constantinoble a França dins un núvol, la qual cosa li 

permet, consegüentment, ser invisible. Des d’aquest núvol manipula la naturalesa 

perquè el comte es perda en una forest aterridora i acabe trobant una nau màgica que el 

conduirà al palau de la fada. L’embarcació guiada per una tripulació que Partinobles no 

veu, l’arribada a un castell en què hi ha parada una taula meravellosa, en el qual el 

cavaller és servit per criats que tampoc no veu, el llit en què dormirà amb una dona que 

no és una serp, conformen una atmosfera sobrenatural que hauria de fer les delícies del 

públic del segle XVI. Aquests elements són els que forneixen la novel·la dels ingredients 

necessaris perquè gaudira del triomf editorial d’un best-sellers. 

 Un poc més amunt hem parlat de les diferències que Partinobles té respecte de 

la seua font quant a la toponímia o als exèrcits. Ara bé, les dissemblances arriben a 
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conformar un estil propi caracteritzat per la brevetat, l’hibridisme i la redundància que 

l’allunya encara més. La brevetat es materialitza en l’absència de pròleg, mentre que el 

roman s’obre amb un pròleg que abasta 498 versos i que presenta dos parts: en la 

primera l’autor dóna gràcies a Déu per la salut, riquesa i la generositat que ha tingut 

amb ell i exposa la seua voluntat d’escriure aquesta història malgrat els inconvenients 

que hom veu. En la segona part del pròleg es descriu al detall tota la nissaga de què 

prové Partonopeo i així relacionem el personatge amb la història de Troia i amb una 

nissaga d’herois de l’antiguitat clàssica que el conformen com un ésser extraordinari. 

Tanmateix la nostra història comença a Constantinoble amb el naixement d’Urraca i 

Melior, mentre que el poema francés s’enceta a França. La versió catalana presenta una 

major versemblança que el roman, perquè els personatges es dediquen a realitzar 

tasques quotidianes com que Urraca haja de preparar les robes de Partinobles, que el 

comte s’exercite en la mar bogant o que senta por, fam i d’altres necessitats 

fisiològiques. La brevetat implica també la falta de descripcions que afecta fins i tot a 

Melior, ja que hi manca la seua. No sabem com és Cabeçadoyre, ni tampoc el bosc 

d’Ardenya. Ignorem com és la nau i com és el palau. No tenim notícia de la mare de 

l’emperadriu, ni sabem com són els soldats. I és que tot sobra, perquè l’acció és ràpida i 

la novel·la breu, tot ha de quedar contat en un espai reduït en què no hi ha lloc per a 

deteniments ni explicacions literàries.  

 Aquest mínim espai condiciona també la presència d’altres personatges que 

s’han vist reduïts en la versió catalana. En el roman apareixen individualitzat set jutges 

en el torneig, mentre que nosaltres sols conservem dos, Corsol i Clausa. Igualment 

Sornegur és assessorat per quatre reis que s’han vist reduïts a dos en la nostra novel·la. 

Totes aquestes diferències conformen un relat que se separa en alguns episodis de la 

font per fer-los més lleugers davant un públic que ja no està avesat en nissagues 

antigues ni volen descripcions llargues i tedioses de grans esdeveniments. 

 Com a requisits fonamentals per formar part d’aquest petit corpus de novel·les 

es contempla que han de ser anònimes, que han de tenir una llarguíssima vida editorial i 

que el seu èxit es deu a l’aparició de la impremta. El Partinobles gaudeix d’aquestes 

tres característiques perquè, a banda de ser anònim i saber que triomfa gràcies a la 

impremta, les constants impressions el van fer sobreviure fins l’any 1866, data en què 

Juan Hereu va imprimir a Figueres la darrera estampa que coneixem. A partir d’aquesta 

data comptem únicament amb l’edició paleogràfica que Miquel i Planas féu el 1912, el 
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facsímil que editen el 1947 l’Associació de Bibliòfils de Tarragona i l’edició escolar 

que publica el 1991 Jordi Tiñena. 

 A banda de la caracterització que hem desenvolupat fins ací, la narrativa 

cavalleresca breu encara ha d’acomplir amb d’altres formalitats i el nostre Partinobles 

se’n fa ressò perquè, en primer lloc, entra dins dels textos que es van imprimir en el 

segle XVI sense arribar a 1600. Si només tenim en compte la data de la que s’ha pres 

com a edició princeps de l’obra tindríem que es va editar el 1588 i podríem pensar que 

va anar per poc que no entrara en aquest grup de relats. La realitat, però, és una altra. 

L’edició que hem treballat és ben tardana i això ens va fer sospitar que de segur hi 

hauria alguna altra anterior, atesos que les edicions castellanes eren més primerenques. 

Així, seguint les indagacions de Susana Requena, la conclusió és que existiren almenys 

dues edicions anteriors: després d’estudiar l’inventari de béns trobats a la llibreria de 

Bartomeua Riera i constatar que hi ha una entrada en què es llig «6 Lo comte 

Partinobles en cathalà» establim que es va imprimir una edició ca. 1524. D’una altra 

banda, el 1551 tenim el llistat dels llibres del llibreter Jeroni Pi de Barcelona en què es 

registren 17 raimes del Partinobles, per tant, apuntem aquest any com a data ca. d’una 

altra estampació anterior a la de 1588. En segon lloc, Partinobles té com a origen un 

text medieval francés com ja hem comentat i, a l’últim, a partir del segle XX ja no 

compta amb l’interés d’èpoques passades.  

 Aquest conjunt d’obres va obtenir un enorme èxit amb l’adveniment de la 

impremta i van resultar ser un triomf editorial per mèrits propis. Comença en aquests 

moments una concepció de la literatura diferent, perquè açò que es demanarà, allò amb 

què haurà de lluitar l’església en segles posteriors, és una literatura de consum i 

divertiment que poc tindrà a veure ja amb la de caire didàctic i moral d’etapes anteriors. 

I la fórmula, a més, era ben simple, perquè la novetat consistia a oferir unes lectures que, 

sobre la base d’un text francés medieval, suprimien tot allò superflu, es feien 

considerablement més breus i se centraven en una acció ràpida i vibrant en què l’estil o 

les desconnexions textuals importaven ben poc. S’allunyaven, així, de les grans 

descripcions i narracions de les cavalleries a l’ús. El suport en què estan estampades i la 

poca qualitat de les impressions fan que siguen unes obres de butxaca, fetes de pressa i 

aptes per a un consum i un oblit veloç. 

 Tenim al davant una novel·la de difícil classificació i per la qual la crítica mai 

no havia mostrat gaire interés. Però malgrat aquesta perspectiva, i gràcies als 
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estructurats i clarificadors treballs de Nieves Baranda i Víctor Infantes, que acabem de 

comentar, el Partinobles català s’emmarca, com el seu company castellà Partinuplés, 

dins d’aquestes novel·les cavalleresques breus entre les quals s’inclouen també el Paris 

e Viana i la Història del noble i esforçat cavaller Pierres de Provença, que manquen 

encara d’una edició en català. Ens agradaria recuperar aquesta novel·la curiosa d’arrel 

medieval, que en un moment donat va fer les delícies del públic d’un instant i d’un espai 

precisos: el segle XVI i l’antiga corona d’Aragó. 

 La tesi que ara presentem té com a objectius l’estudi i edició comentada de 

l’obra Història de l’esforçat cavaller Partinobles i voldríem reflexionar sobre les 

possibles aportacions en el camp de treball de les cavalleries, així com també proposar 

futures vies d’investigació.  

 La principal aportació d’aquest treball ha estat sens dubte la fixació textual de la 

novel·la. El Partinobles, per ser una obra impresa, a priori no és excessivament 

dificultosa a l’hora de puntuar alguns passatges, però, hem trobat d’altres entrebancs per 

les constants repeticions de la conjunció i, algunes construccions sintàctiques que eren 

obscures o lèxic que no estava clar. Tot això ha requerit un major deteniment bé perquè 

sintàcticament no s’entenia el període, bé perquè semànticament mancava de significat. 

La idea sempre ha estat fer una edició comentada amb la intenció d’analitzar vells 

tòpics hereus de la tradició literària europea de l’antiguitat que es troben vigents en una 

novel·la tan tardana. Vam descartar la idea de fer una edició crítica perquè el text base, 

el de 1588, resta perdut i de les edicions ca. 1524 i ca. 1551 només sabem que existiren 

però no ens han pervingut ni tan sols en edició facsímil. Per tant, fer l’edició crítica, 

com expliquem en la introducció, no ha estat mai una possibilitat de treball. Editar el 

text sí ha constituït la base de l’estudi ja que la literatura catalana comptava únicament 

amb la versió paleogràfica que Miquel i Planas en va fer i que no resulta del tot 

abellidora a l’hora de llegir-la. Val a dir que la nostra tampoc ho és, per la simple raó 

que no hem volgut intervenir ni manipular el text que ens ha arribat i, si ho hem fet, ha 

estat en comptades ocasions per restituir una lletra o connectar dos períodes sintàctics 

que romanien inconnexos. Sabem que la constant repetició de la conjunció y o la 

reiteració d’accions no fan atractiu el relat, però hem volgut respectar sempre el text que 

va eixir de la impremta el 1588. 

 Sobre l’exemplar facsímil de 1947 hem anotat la nostra edició i hem fet els 

comentaris que apareixen a la fi d’aquesta tesi i que tenen com a finalitat aclarir buits 
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d’informació que el lector puga tenir, alhora que acostar un món cavalleresc farcit de 

tòpics i de referències de vegades desconeguts. Creem que d’aquesta manera 

s’embelleix un relat que, per la brevetat, no es desenvolupa amb el suficient detallisme. 

Així doncs, pensem que els dos grans objectius que ens vam fixar s’han aconseguit i els 

resultats obtinguts provenen de la consulta de bibliografia específica i de la relació 

establerta amb d’altres investigadors. No obstant això, i malgrat la fiabilitat de la còpia 

facsímil, aquesta investigació manca d’allò més important: no sabem si l’exemplar de 

1588 continua existint i, per tant, ens quedem amb el desig de poder-lo consultar i saber 

si la nostra edició és del tot correcta. A pesar d’aquests dubtes esperem que l’edició del 

Partinobles que presentem amplie el camp de treball de les cavalleries i acoste una obra 

fàcil de llegir i plena de diversió. 

 El punt més obscur de la investigació, i sobre el qual Susana Requena tampoc no 

aporta dades, és establir la dependència traductològica de les edicions peninsulars. La 

versió catalana es dóna com a traduïda de la castellana en totes les edicions, ja que s’até 

a les paraules que apareixen en la portada novament traduÿda. Nosaltres, però, ens fem 

eco dels estudis de Rubió i Balaguer i estem d’acord quan el crític diu que novament vol 

dir ‘de nou’ o ‘recentment’. No dubtem a dir que l’edició catalana de 1588 no prové de 

cap edició castellana per la diferència d’antropònims, de topònims, de les variants 

d’amplificació, d’omissió o d’alteració en la presentació dels fets que manifesta. Susana 

Requena fa un estudi detallat de totes aquestes variants i, per això, no hem aprofundit en 

aquest camp. Sí considerem interessant, però, obrir aquesta àrea d’investigació i acarar 

totes les edicions catalanes per veure el grau de dependència que entre elles s’estableix. 

 En aquest sentit, en les edicions catalanes conservades s’ha produït alguna 

errada de datació que nosaltres hem anotat i comunicat a la Biblioteca Nacional. Per 

exemple, l’edició de 1703 té la data equivocada, ja que l’impressor Jaume Bro comença 

a imprimir el 1708 i l’última notícia que en tenim és de 1766. Per tant, l’exemplar l’hem 

de datar entre aquests anys i no abans. Igualment està equivocada la data de l’edició de 

1730 que nosaltres acotem ca. 1750-1794, ja que hi ha un paper notarial en què es 

registra que Jaume Bro comença a estampar en el carrer de les Ballesteries a partir de 

1750. Aquestes aportacions ajudaran a establir el recorregut de les edicions posteriors a 

1588 i obren una nova via d’estudi. 

 Així mateix, una futura investigació que tenim prevista és descriure totes les 

divergències que s’estableixen entre l’edició catalana respecte del roman, ja que Susana 
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Requena ja ha treballat les diferències entre les edicions peninsulars.  

 Per tot el que hem vingut comentant fins ací acabem aquestes conclusions 

recordant que estem davant d’un relat geminat en què cada protagonista senyoreja una 

part de l’acció, ben cert és, però, que Partinobles no estarà sols en el fragment que li 

pertoca, ja que Urraca, l’alter ego de Melior, tindra cura d’ell perquè acabe triomfant 

l’amor. El relat, a més, aproxima la realitat social del segle XVI en què encara continuen 

celebrant-se tornejos i justes per commemorar els grans esdeveniment. Una obra de 

consum que deixa escenes inacabades producte de la brevetat i de la prestesa i que en 

conjunt acaba sent rara avis dins el conjunt d’obres que integren la narrativa 

cavalleresca breu.  

 Hem volgut fer arribar una petita novel·la, insignificant si es vol, però plena 

d’aventures i de fantasia. I ara després de treballar amb el text estic segura que en el 

segle XVI aquells nous i esquifits llibrets, enquadernats amb cobertes molles i amb un 

paper que distava ja molt del preuat pergamí medieval, es van enfrontar als gruixuts i 

venerables llibres o novel·les de cavalleries que tants mals moments van fer viure al 

gremi de llibreters i editors per les excessives despeses que implicaven. Els principiants 

cavallers, menys importants que els Tirants, Curials, Amadisos o Felixmartes van saber 

agafar el pèl d’Ocasió i, a mossegades, es van obrir un ample i fructífer camí que els 

conduí fins a les acaballes del segle XIX saltant per damunt de tot allò que criticava 

Cervantes. 
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7. Edició comentada 
7.1. Guia de lectura  
 En la nostra edició hi ha seccions que apareixen numerades entre claudàtors i 

que no s’han de confondre amb la numeració del canvi de full recto i verso també entre 

claudàtors. Per diferenciar-les, anotem les seccions amb una grossària major i indiquen 

que hem considerat interessant fer algun comentari. Aleshores, el lector haurà de 

recórrer al volum 2 d’aquest treball, buscar el capítol, la secció i fer la lectura de la 

glossa. Per exemple, en el capítol 1 apareixen numerats els fragments [1], [2], [3], [4] 

i [5] vol dir que en el volum 2 de la tesi buscarem aquest capítol i llegirem les nostres 

interpretacions. És possible que en els comentaris trobem dues vegades el mateix 

número i és perquè la porció de text té més d’una cosa a interpretar.  

 Hi ha alguns capítols en què no hem fet cap numeració perquè ens estimem més 

fer la glossa del capítol complet sense fragmentar-lo. Es tracta dels capítols 7, 8, 11, 13, 

19, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 39, 49. 
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7.2. Edició 
 

Ací comença la general Història de l’esforçat cavaller Partinobles, 

compte de Bles, y aprés fonch emperador de Constantinoble, 

novament traduÿda de llengua castellana en la nostra cathalana. 

Estampat en Tarragona per Felip Robert, estamper, any 1588, a 

costa de Llàtzer Salom, llibrater. 5 

 

[1r] En nom de nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la gloriosa Verge 

Maria, mare sua, advocada nostra y del gloriós cavaller sanct 

Jordi, comença la gentil Història del noble y esforçat cavaller 

Partinobles, compte de Bles, lo qual, aprés de haver passades 

moltes desaventures, fonch emperador de Constantinoble. 10 

Traduÿda de llengua castellana en nostra llengua cathalana per 

molt gentil estil. 
  

[1] Era un emperador en lo Imperi de Constantinoble lo qual havie nom Julià, y 

aquest no podia en ninguna manera haver fills ni filles de la virtuosa y molt amada sa 

muller. Esdevingué un dia que vingué al dit emperador una mora encantadora la qual 15 

sabie moltes maneres de encantaments y dix a l’emperador que si ell prometia de no 

descubrir-la, que ella ab la sua sciència faria de manera que ell hauria fill o filla de la 

senyora sa muller. 

[2] Y oynt açò l’emperador, ell ne fonch molt alegre de aquella nova y prometé-

li tot lo que li demanà. Llavors dix la mora:  20 

―Anau a les flores[1v]tes del rey Herman, que són en la frontera de l’Imperi, y 

allí haureu una filla en una donzella mora que jo us amostraré, y aprés, quant vingau, 

sens dupte haureu fill o filla de la senyora vostra muller.  

Y sabent açò l’emperador, ell embià sos missatgers a la terra del rey Herman 

dient-li que ell volie anar a deportar-se en les sues florestes, si ell ne era content, perquè 25 
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li havien dit que eren gentils y que havie molta caça.Y lo rey Herman, quant sabé la 

voluntad de l’emperador, fonch molt alegre, encara que fossen enemichs, perquè pensà 

que de aquella manera auria pau ab ell, que no·l destruyria axí com havia acostumat. Per 

açò ell rebé los misatgers molt alegrament y féu-los molta honra. Y axí, agut son consell, 

féu donar resposta a l’emperador dient que ell era content de tot lo que li demanave, que 30 

vingués en bon·ora. 

[3] Y quant l’emperador hoý la resposta, fonch molt alegre y tantost ordenà la 

partida; y lo rey Clausa y lo rey Corsol y alguns altres seus vasalls anaren ab ells, y la 

mora encantadora anà ab ell. Y axí arribaren a la gran ciutat de Damasco, en la qual era 

lo rey Herman, lo qual, sabent la vinguda de l’emperador, se apa[2r]rellà molt 35 

honradament y ab ell alguns dels més principals del seu regne. Y axí ab molt gran honra 

hisqué rebre a l’emperador. Y aprés tots ensemps anaren per la ciutat, y lo rey Herman 

féu donar posada a tots y tot lo que hagueren menester. 

Y l’altre dia de matí l’emperador y lo rey Herman anaren a caça, y la mora 

encantadora restà en la ciutat y anà cercant la més gentil donzella que pogués trobar per 40 

tenir-la aparellada per a l’emperador quant y vingués. Y axí ella véu en la finestra una 

gentil donzella, y la mora encantadora la saludà y li dix que li fes tanta gràcia de anar ab 

ella per mostrar-li la ciutat, y la donzella fonch contenta. Y axí se n’anaren les dues fins 

al palau del rey Herman y estigueren allí mirant les nobleses de aquell y parlant de 

moltes coses fins que fonch vespre. 45 

Deixem ara la mora, que estava en lo palau ab la donzella, y digam de 

l’emperador y del rey Herman que al vespre vingueren de caça. Y lo sopar fonch 

aparellat y l’emperador y los altres cavallers y nobles se assegueren a sopar, y lo rey y 

los seus vassalls serviren a l’[2v]emperador y tots los altres del que hagueren menester 

ab molta orde. 50 

Y en açò la mora treballà tant ab la donzella que ella fonch contenta de dormir 

ab lo emperador. Y quant lo dit emperador hagué molt ben sopat y les cambres foren 

aparellades per a ell y per a tots los altres, tantost l’emperador se n’anà a dormir y la 

donzella ensemps ab ell, la qual al sendemà restà prenyada de l’emperador. Y l’altre dia 

de matí lo rey Herman vingué a visitar a l’emperador y suplicà’l molt que li fos plasent 55 

de restar allí alguns dies. Y l’emperador li respòs que no podie restar per certs negocis 

que tenie en son Imperi, sinó que li regraciave molt la cortesia que ell li havia feta y 

que·l pregave molt que tingués per recomanada aquella mora. Y lo rey li prometé que 
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tant com ella58 volgués estar en son regne, que se li faria tota la cortesia que pogués. Y 

axí l’emperador pres comiat de la donzella donant-li molts donatives, [i] tornà-se’n en 60 

son Imperi. 

[4] Y restà la mora encantadora ab la donzella prenyada, la qual, passat lo 

termini acostumat, parí una filla a la qual posaren nom Urraca[3r]. Y aprés que la mora 

hagué donat bon recapte a la donzella, y molt secretament perquè no fos disfamada, ella 

se’n tornà en lo Imperi y aportà-sse’n la Infanta filla de l’emperador y presentà-la-y, y 65 

ell ne fonch molt alegre. 

[5] Ara dexem a la mora y a la Infanta y digam de l’emperador que, quant fonch 

tornat, emprenyà la emperatriu, la qual parí una filla que hagué nom Melior. Y aquesta 

filla fonch tam bé59 nodrida y ensenyada de totes coses que, quant fonch de edad de deu 

anys, sabia fer tots los encantaments que volie, car feye devallar un núvol del cel y 70 

metie’s en ell, y feya lo que volie. Y l’emperador, veent-se molt vell, desliberà de 

coronar sa filla y axí ajustà corts, y volgué que tots sos vassalls li besassen la mà com a 

senyora, y que li donassen marit, y donà-li per tudors lo rey Corsol y lo rey Clausa. Y 

fet açò, l’emperador morí, y ells estigueren axí un any que no tenien emperador, y la 

donzella Melior sabia tant que ningú li podie fer traÿció que a ella no li fos descubert y 75 

manifest. 

Y estant axí, dos reys de son Imperi no volgueren ésser obedients a dita senyora, 

pus no te[3v]nien emperador. Y quant ella sabé la intenció dels dits reys, encontinent 

partí de son castell y meté’s en un núvol, com avie acostumat, y anà als regnes dels dits 

reys y, arribant allí, ella devallà del núvol y cavalcà en un palafrén. Y anà a la cort dels 80 

dits reys dient-los que hisquessen defora ab tot llur poder de gent de armes, que ella los 

esperava en una montanya prop de allí. Y sabent los reys tot açò, encontinent se 

aparellaren y anaren a dita montanya y, quant ella los veé venir, que estava sola, 

encontinent encantà totes les herbes y arbres de dita montanya de manera que semblave 

fos tot gent d’armes. Y, arribant dits reys y veent tan gran poder, estigueren espantats 85 

dient que ab tal poder de gent com havie en la montanya tots serien destruÿts y, axí, 
                                                
58 En l’original diu ‘ella’ i així transcrivim, perquè entenem que s’està fent referència a la mora 
encantadora. Per a nosaltres Miquel i Planas confon el subjecte i transcriu ‘ell’ en lloc d‘ella’, perquè 
segurament pensava que aquest ‘ell’ hi feia referència al rei Herman. 
 
59 En l’original hi ha una clara intenció d’escriure ‘també’, però hem optat per no respectar aquesta 
fórmula, ja que considerem que es tracta d’una comparació ‘tam bé nodrida y ensenyada de totes coses 
que quant fonch de edad’[...]. 
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desliberaren de demanar-li perdó. Y fet açò, prometeren-li que tostemps li serian lleals. 

Y sabent-ho lo rey Corsol y lo rey Clausa que ella era fora del castell, estigueren-ne 

molt espantats y maravellats.  

Emperò, passat un mes, ella tornà en son castell y los reys vingueren a parlar ab 90 

ella demanant-li de hon venie, y ella los recità com venie de los dos reys[4r] qui s’eren 

alçats contra ella, y digué’ls com li havien demanat perdó y li avien promès de ésser 

leals a l’Imperi. Y quant ells saberen tot açò, digueren-li que, puix sabie donar tan bon 

recapte en son Imperi, que ells se’n descarregaven y que·s regís discretament. Y fet açò, 

feren ajustar corts y aplegaren-se tots los altres cinch reys, y los duchs y comptes y 95 

grans senyors de tot lo Imperi y, esent ajusta[t]s, desliberaren que ella prengués marit. 

Emperò, perquè sobre açò havie entre ells gran divisió, acordaren que lo rey Clausa y lo 

rey Corsol anasen a la emperatriu y li diguessen que ella miràs ab qui volie casar que 

fos a sa voluntat, que per açò li donaven de temps dos anys y que, si ella en aquest dit 

temps no havie desliberat ab qui·s volie casar, que li donarien aquell que los parria que 100 

fos ygual ab ella, si posible era. 

 

[C. II.] COM LA EMPERATRIU EMBIÀ MISSATGERS PER TOTES LES PARTS DEL MÓN 

PER CERCAR LO MÉS GENTIL CAVALLER PER CASAR-SE AB ELLA 

 

[1] [4v]Llavors ella féu escriure lletres les quals envià per totes les partides del 

món. Y envià cada lletra ab son missatger y que miràs qual era lo més gentil cavaller y 105 

de més gentils costums, encara que no tingués tant com ella. Y manà que per a un dia 

assignat vinguessen tots al castell de Cabeçadoyre y, per a la jornada assignada, tots 

vingueren allí axí com ere estat manat. Y tantost començà a dir lo missatger que ere anat 

en lo Imperi de Alemanya, y aprés tots los altres; y allí digueren moltes noblezes de 

molts prínceps, duchs, comptes y cavallers que per lo món havian vists y axí lloaren-li 110 

molt cada hu per sí. 

Emperò los missatgers que foren tramesos al realme de França no volgueren 

parlar fins que tots los altres agueren parlat. Y llavors ells digueren axí:  

―Tot quant aquestos han dit, noble senyora, és molt poch en respecte del que 

nosaltres direm a vostra alta senyoria, car havem trobat en lo realme de França un nebot 115 

del rey lo qual és cavaller, y ningú bastaria a comptar les nobleses que són en ell, car és 

del linatge de los Godos y és de edad de quinze anys y té molta disposició y molta 
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força[5r]. E és molt liberal y bell cavalcador, e té la cara bella e plasenta, car en ell no 

habita ninguna manera de enuig sinó plaher y alegria.  

[2] E llavors la emperatriu manà que fossen ben estrenats los missatgers e 120 

enterrogà’ls en quina part de França habitave. Y ells respongueren:  

—Senyora, certament ell no té senyoria, sinó un castell que se hanomena Bles. 

[3] E quant ella sabé lo lloch hon ell estave, encontinent manà aparellar una nau, 

la major y més gentil que fos en son Imperi, e tantost la féu ataviar lo millor que pogué, 

y aprés ella muntà en la nau ab los marinés y tot lo que ere de la nau. E de aquesta 125 

manera anà fins que arribà davant les serres de Ardeña, y allí dexà la nau encantada e 

féu prestament devallar un núvol e meté’s en aquell y anà-se’n al dit castell de Bles. E 

açò era la vigília de Sancta Creu. 

[4] Y arribant sobre lo dit castell, féu alçar lo núvol y véu lo compte jugant als 

escachs ab son oncle lo rey de França. E llavors lo mirà a son plaher y, veent la gran 130 

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.  

Y axí, ab sos encan[5v]taments que fehie, féu que al rey vingués encontinent 

gran desig de anar a caçar un porch salvatge. Y axí, quant agueren acabat lo joch que 

entre les mans tenien, dix lo rey aquestes paraules. 135 

 

[C. III.] COM LO REY E SON NEBOT LO COMPTE ANAREN A CAÇA Y LO COMPTE SE 

PERDÉ EN LA MONTANYA SEGUINT UN PORCH SALVATGE QUE DEVANT LI HISQUÉ 

 

[1] Estant lo rey ab tal desig de anar a caça, dix a son nebot lo dit compte, al 

qual tenie com a fill:  

―Digau-me, fill, voleu que anem a caçar un porch salvatge? 140 

 Lo qual respòs:  

—Senyor, jo só molt content.  

Y axí lo rey féu venir los seus monteros ab los alans y llebrés. Y lo compte se 

aparellà de lo que havie menester y vestí’s una roba de cuyro, la qual ere folrada de 

esquirols, y açò ere perquè en la montanya no gastàs los altres vestits. Y meté’s al coll 145 

una corneta de or y prengué una bossa en la qual tenie un esquer y esca ab sos lluquets. 

Y tot açò acostumave de portar quant anave a caça. 
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[2] Y axí cavalcaren[6r] ell y lo rey y molts gentils hòmens ab los caçadors, y 

anaren a las cerras de Ardeña, y allí mataren un bell porc y, havent-lo mort, lo rey manà 

que se ajustassen tots y fesen col·lació. Y aprés de aver refrescat, ell manà que 150 

cavalcasen y que se’n tornassen. Y quant la emperatriu oý açò, la qual estave en lo 

núvol que ells no veyen, fonch molt enujada, car estave tan enamorada del compte que 

no·s podia fartar de mirar-lo. Y axí féu ella per encantament devallar un núvol davant 

ells que·ls semblave que tota la montanya fos cuberta de neu, y aprés féu exir un porch 

encantat devant ells, y lo compte, veent-lo, hagué molta cobdícia de matar-lo y no curà 155 

sinó de seguir-lo per la montanya. Lo rey, veent açò, seguí lo compte cridant-lo que 

tornàs y que dexàs anar lo porch, que no·s perdés per la montanya en la qual havie 

molts animals verinosos. Emperò lo compte no curava sinó de anar darrera lo porch y, 

quant veé que no·l podie matar, volgué-se’n tornar a son oncle, emperò ab la neu no 

sabie a hon se anave, sinó que restà perdut per la montanya. Y tot açò fehie la 160 

emperatriu per portar-se’n lo compte a hon[6v] volie, y axí se n’anà perdut per tota 

aquella montanya. 

[3] Ara tornem al rey lo qual, veent que lo compte son nebot no tornave, estave 

en la mayor congoxa y enuig que may se trobàs, considerant que los animals salvatges 

lo aurien menjat. Y de allí se’n tornà ab molta tristícia y dolor. 165 

 

[C. IV.] COM, ANANT PERDUT LO COMPTE PER LA MONTANYA, TROBÀ A LA VORA 

DE LA MAR UNA NAU EN LA QUAL ENTRÀ, Y AB AQUELLA FONCH APORTAT AL CASTELL DE 

CABEÇADOYRE 

 

Ara dexem al rey, que fehie molt grandíssim dol y plant, y digam del compte 

que, anant perdut per aquella montanya, ni sabia quina via prengués, estant ab gran 170 

perill dels animals verinosos que eren. Y estant axí dolorit y desconsolat, ell muntà 

sobre una montanya per mirar si veurie alguna població de gent o algun castell. Emperò 

ell no véu res del que cercave, sinó que sentí baix un riu y ell desliberà de anar per lo riu 

avall, considerant que allí trobarie alguna població. Emperò no trobà res del que cercave, 

car seguint[7r] la vora del riu arribà a la mar.  175 

Y anant axí perdut, com a persona desesperada, trobà una bella nau surgida y, 

veent-la, fonch molt alegre pensant que allí haurie gent; y aquella era la nau que la 

emperatriu havie dexada encantada. Y axí començà a cridar:  
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―Ho de la nau! 

Y ningú no li responia. Y veent açò ell començà de pensar què podie ésser de la 180 

gent de aquesta nau. Emperò, veent la escala en terra, considerà que eren entrats en lo 

bosc per matar algun animal salvatge per a menjar, y axí desliberà de entrar en la nau. Y 

axí descavalcà y pres son cavall per la regna y muntà alt, car estave tant flach que no 

s’espantà gens. Y quant fonch dedins, ell lo lligà y començà de cercar la nau per veure 

si hi trobarie algú ab qui pogués parlar. Y vehent que no trobave ningú, començà llevar 185 

la escala perquè algun animal salvatge no pujàs en la nau. Y estant axí mirant la nau, se 

assegué en un banch y allí se adormí. 

[1] Y quant fonch adormit, la emperatriu féu alçar les veles molt gentilment 

perquè no se despertàs. Y axí ella guià la nau envers lo castell de Cabeçadoyre, y lo 

compte estigué axí tota aquella nit que no se despertà. Y quant vingué l’endemà[7v] de 190 

matí, que lo sol li tocave la cara, ell se despertà molt espantat y començà’s de senyar 

mirant a totes parts, y no véu sinó cel y aygua. Y llavors fonc molt més trist que quant 

ere entrat, car no vehia qui havie alçades les veles ni governave la nau, sinó lo seu 

cavall, lo qual per sobra de molta fam rosegave las posts de la nau. Y axí ell començà a 

plorar dient:  195 

—Nostre Señor Déu per la sua clemència vulle socorre a tu y a ton amo.  

Y suplicave a Déu que li amostràs què ere allò, si estave encantat o si ere 

temptació de mals esperits. Y ab aquestes pregàries y lamentacions estigué lo compte 

tres dies y tres nits sense menjar ni beure, ni lo seu cavall, del qual tenie major pietat 

que de sí mateix quant li veya rosegar les posts de fam y no tenia palla ni civada que li 200 

donàs. 

Y anant axí per la mar, lo compte alçà los ulls dient:  

―O, Senyor, si yo fos en terra cercaria remey per anar a les terres del rey mon 

oncle, enperò no veig sinó cel y aygua! 

 Y axí estave desconsolat lo dit compte y ab moltes llàgrimes que dels seus ulls 205 

destilave, que no és persona en lo món que oynt les sues tristes paraules no ploràs. 

Emperò, a[8r]quell que és consolació dels desconsolats, per la sua infinida pietat lo 

volgué socórrer en tal manera que, passats los tres dies, estave mirant de la popa de la 

nau suplicant ab molta affectió a la humil Verge Maria, que allí volgués despertar 

alguna cosa ab que·s pogués aconsolar. Y estant ab tal supplicació, veé blanquejar un 210 

castell luny, lo qual, per ésser tan luny, li parie un colom. Y quant lo compte veé aquell 
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castell tant luny, se agenollà suplicant nostre Senyor Déu que l’aportàs allà, car tres dies 

havia que no trobave res que l’aconsolàs, sinó les nobleses dels paraments de la nau, 

que eren de or y de seda. 

Y quant fonch hora de tèrcia, se trobà al port del castell de Cabeçadoyre y, 215 

arribant allí, tantost la escala de la nau fonch posada en terra sens veure qui la y posà. Y 

llavors prengué lo seu cavall per la regne e hisqué en terra y muntà a cavall, emperò lo 

seu cavall no podie caminar, car estave mort de fam, sinó que abaxave lo cap per a 

pasturar y tirave coces que, per molt que lo compte lo picàs ab sos esperons, no·s volie 

moure. Y lo compte, veent que tenia rahó, descavalcà molt prest y desenfrenà’l perquè 220 

menjàs a son plaer[8v]. Y aprés, essent prop del cavall, mirave de una part y altra y no 

veye ningú ab qui pogués parlar, ni veye bestiars ni pastors, ni ausells, ni sentia cantar 

galls ni sonar campanes, ni cosa ninguna. Y llavors se començà de senyar plorant y 

dient:  

—O Verge Maria, mare de consolació, ajudau-me. Y què pot ésser açò? Jo crech 225 

que jo somnie. Emperò no·s pot ser, car jo veig ací lo meu cavall prop de mi.  

Aprés mirà envers lo castell y veé entorn de aquell una ciutat tan gran que estave 

tot espantat, que no sabie si ere mort o viu, ni en ninguna manera no podie pensar què 

ere allò. Y estant axí mirant envers lo dit castell, veé exir fum de una ximineya, y en açò 

pensà que pus y havie fum que també y haurie foch. Y axí se n’anà envers lo dit castell. 230 

 

[C. V.] COM LO COMPTE ENTRÀ EN LO CASTELL ANOMENAT CABEÇADOYRE Y ALLÍ 

FONCH SERVIT DE MENJAR Y BEURE SENS VEURE QUI LO Y DONAVE 

 

[1] E axí, dexat lo seu cavall per a pasturar, ell anà-se’n a la ciutat y, entrant per 

lo portal del castell, no veé ningú ab qui po[9r]gués parlar. Y ell se acostà al foch y, 

quant se fonch bé escalfat, veé una gentil taula la qual la emperatriu havia feta aparellar 235 

ab pa, vi y moltes viandes, perquè si tenie fam que menjàs. Y axí se acostà, y prengué 

un pa de la taula y olorà·l y senyà·l, pensant que ere alguna cosa que los mals esperits 

havien feta. Emperò, veent que ere tant gentil y no vehie ningú ab qui parlar, ell estava 

espantat y volie menjar del pa, emperò no gosave. Y alçà los ulls y veé la torre alta y, 

mirant, véu exir fum de una cambra y dix axí:  240 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 

222 

 

―Certament, més ame pujar a la torre perquè, si a morir tinch, més ame morir 

alt que baix60. 

Emperò, no veye ningú ab qui pogués parlar per demanar què ere allò. Y axí 

començà de pujar a la torre y mirà a la muralla si veuria lo seu cavall a hon lo havia 

deixat, y no·l veé. Y axí començà de sospirar dient:  245 

—Pus és perdut lo meu cavall, Déu sia aquell que·l guie. 

[2] Y axí anà-sse’n per lo palau avant fins que arribà en una gentil sala y allí 

trobà una estrada que ere molt gran, la qual estrada era de argent y ere esmaltada de 

moltes gentilezes. Y no vehie ningú per allí entorn ab qui pogués parlar, y ell se n’anà a 

seure[9v] en la estrada, la qual tenie los peus d’or. Y aprés, veé un bell foch y anà-se’n a 250 

escalfar, car tenie molt gran fret. Y aprés que fonch calent, ell mirà per la sala. Veé una 

bella taula y al seu costat una molt rica cadira, la qual era estada de l’emperador, que era 

de argent sobredaurada ab moltes pedres precioses y crestall, que feye clarejar la sala 

tant com si fos de dia y que segons la sua bellesa le estimave una ciutat. 

Y estant axí, pensà en lo seu cavall, y la fam lo començà de enujar y ell dix:  255 

―Per cert, o visca o muyra, jo me n’aniré a seure en aquella cadira tan rica, y 

menjaré de aquell pa, que la fam me enuja. Si és cas que jo muyra en aquesta casa tan 

rica, per cert no·m dolrie la vida.  

Y axí ell se començà de senyar y llevà’s molt esforçadament y anà envers la 

taula y assegué’s en la cadira; y tantost véu venir un bací de argent y un bell pitxer ab 260 

una tovallola brodada; y ell ja tenia un pa en la mà ab intenció de menjar, emperò, veent 

açò, no dexà de pendre ayguamans y no veye qui la y donave. Y aprés, tornà a pendre lo 

pa y señà’s, y començà de menjar. Mes gran paor tenie que tot allò no fos de mals 

sperits y, per açò, tostems[10r] se senyave. Y estant ab aquest pensament, veé venir un 

plat ab tres perdius rostides y, com lo veé, maravellà’s molt perquè no veye qui las 265 

portave ni les avie tallades. E llavors dix ab sí mateix:  
                                                
60 Aquesta expressió sols s’entén si tenim en compte el roman francés en què se’ns diu: 
 

«Ha entrado en un palacio y se ha detenido en el umbral de la puerta y en medio de 
su angustia un pensamiento noble le asalta. Discurre que, si tiene que ser engañado, 
mejor serlo en el palacio más importante de toda la ciudad, el construido en el lugar 
más alto, el principal y más señorial» (Partonopeo, p. 131). 

 
La versió castellana tampoc no aportava cap llum al passatge: 
 

«—A la mi fe, más quiero yo ir al alcáçar, porque si morir oviesse, más quiero morir 
en alto que en baxo» (Partinuplés, p. 325) 
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—Pus he començat de menjar, certament jo menjaré a mon plaher. 

 E estant axí, veé venir una copa de argent, la qual tenie en lo peu una pedra 

preciosa que valie una ciutat. Y el prengué la copa y begué y, mentre que bevie, 

llevaren-li la vianda de davant, y quant begué li llevaren lo plat. Ell cuytà ab la mà 270 

esquerra per pendre una perdiu que hi havie, pensant que no li donarien més, y, quant 

aquell plat fonch llevat, prestament li’n fonch aportat altre plat de vianda, y, quant ne 

hagué menjat un poch, li fonch donat a beure ab la matexa copa. Y axí fonch servit de 

diverses viandes sens jamés veure qui les aportave. E quant ne hagué prou menjat, veé 

venir lo bací y pitxer y la tovallola, y prengué ayguamans. Aprés li aportaren moltes y 275 

diverses maneres de confitures y fruytes per a menjar al llavant de taula.  

[3] Y quant ne hagué menjat a son plaher, pensà a hon poguera dormir y, no 

veent altre lloch, desliberà de dormir en la cadira, no sabent que hi[10v] hagués llit. Y 

axí pensant se adormí, y quant hagué dormit un poch, despertà’s mort de fret, e axí se 

acostà al foch y assegué’s en lo estrado. Y, estant-se escalfant, pensà que millor seria 280 

dormir y, dormint-se, somnià que una gran multitud de mals esperits li estaven darrera, 

que·l volien llançar en lo foch y açò ere del gran temor que tenie. Y axí se llevà tot 

espantat y començà de senyar-se, y meté la mà a la espasa per defensar-se. Y, mirant per 

la sala, no véu ningú per la sala que li pogués fer mal. Y estant axí mirant per totes parts, 

véu en un cantó de la sala una gran entorcha encesa, y ell ne estigué maravellat y dix 285 

entre sí mateix:  

―Per cert, moltes coses he vistes esta nit que jo may ho haguere cregut. Emperò, 

no dexaré de veure a hon va la antorcha, e veure qui la té.  

E quant fonch prop de la antorxa, véu que la antorcha se allunyave, y ell seguí. E 

axí anant, se n’entrà en una cambra en la qual no havie sinó argent e pedres precioses e 290 

tots los paraments eren de or e seda. E allí trobà un llit, lo qual ere molt riquíssim, que 

valie més que una gran ciutat, car ere tot cubert de or y de draps de brocat. Y havie 

enmig de la cuber[11r]ta un escut molt gran y guarnit entorn de pedres precioses, y 

entorn del llit havie moltes figures de emperadors, reys, comptes, cavallers y grans 

señors, los quals eren tan grans com lo bras de un home y totes de or. 295 

Veent aquella noblesa, estigué espantat com no y havie alguna persona ab qui 

pogués parlar, ni veye qui tenie la antorcha que li feya llum. Y llavors pensà que pus 

nostre Senyor li havie donat bon sopar, que axí mateix li donarie bon llit per a dormir. Y 

axí se despullà lo manto de cuyro, que acostumave de portar quant anave a caça, y tota 
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la sua roba y la bossa en què aportave lo foguer y la esca, y posà-u tot en una cadira 300 

prop del llit, y meté’s al llit, y posà al capsal la sua camisa y lo gipó. 

 

[C. VI.] COM LA EMPERATRIU COMPTÀ A SA GERMANA URRACA COM HAVIE 

PORTAT LO COMPTE Y QUE·L TENIE EN SON LLIT 

 

[1] Estant lo compte en lo llit, la emperatriu estave ab sa germana Urraca 

comptant-li lo que li ere esdevingut ab lo compte Partinobles, e com[11v] lo havie 305 

portat. Y deye-li les gentilezes que en ell eren, y com ere molt gentil de cors, y que 

estave en lo llit, y que la pregave molt que l’altre dia de matí li aportàs draps de lli que 

fossen tals com ell merexia.  

Urraca li dix que ere contenta y demanà-li de gràcia que lo y volgués amostrar. 

Y la emperatriu li respòs que al present no lo y podie mostrar perquè, si lo y mostrave, 310 

tot son encantament serie desfet y ella restarie envergoñida, per quant los reys que eren 

tudors y tot lo Imperi li avie donat dos anys de temps perquè prengués marit, y que ella 

sí ere cuytada de pendre’l abans de tres mesos, mes que quant fossen complits los dos 

anys que ella lo y mostrarie. Urraca respòs: 

—Siau certa, señora, que molt me seran llarchs los dos anys sego[n]s lo desig 315 

que jo tinc de veure’l per les grans nobleses que d’ell me avien comptades. Emperò, 

señora germana, amostrau-me algun altre home que sie de la grandesa y proporció 

perquè jo li pugue aportar los draps de lli que vós me manau perquè vinguen bé.  

Y ella respòs: 

―Llevau-vos de matí, abans que hisca lo sol, y jo us ho diré, y aprés de aquesta 320 

mida vós li aportareu los altres.  

Y ella fonch contenta y llevà’s a la hora que li havia manat. 

 

[C. VII.] [12r]COM LA EMPERATRIU ANÀ A LA CAMBRA A HONT DORMIE LO COMPTE 

Y MOLT PREST SE METÉ EN LO MATEIX LLIT A HONT ERA LO COMPTE 

 

Passadas estas rahons, la emperatriu desliberà de anar a la cambra hont lo 325 

compte dormie. Y axí ella vingué a la cambra sola y sens llum y, a l’entrar de dita 

cambra, féu remor caminant de manera que lo compte se despertà ab molta paor. 

Emperò, en la cambra no havie llum ni ell no podia veure qui ere. Y la emperatriu se 
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despullà y meté’s en lo llit, y lo compte estave molt espantat y pensava què podia ésser, 

emperò no gosave dir res. E quant fonch en lo llit, perquè lo compte no pensàs que fos 330 

mal esperit, ella tragué lo bras dret y senyà’s dient:  

—A Déu me coman y a la gloriosa Verge Maria y a tots los àngels y archàngels 

de la cort celestial.  

E dites aquestes paraules, ella se meté dejús la roba. 

Y lo compte, oynt-li nomenar a Déu y a la Verge Maria, prengué molt esforç y 335 

axí la emperatriu se començà a girar per lo llit [i], estenent les cames, encon[12v]trà ab 

lo compte y dix:  

―Sancta Maria! Qui és aquest qu·és en lo meu llit?  

Y per descubrir al compte qui era li dix:  

—Jo só emperatriu y tinch tostemp set reys a mon manament y molts altres 340 

duchs y comptes y grans senyors, y jamés ningú fonc gosat de entrar dins les portes de 

mon palau sinó vós. Donchs, digau-me qui sou.  

Llavors lo compte li respòs dient:  

―Senyora, plàcia a vostra senyoria hoyr la mia ventura, com só arribat açí, pus 

vós me haveu comptat la vostra senyoria.  345 

Y axí ell li comptà del començament fins a la fi tot lo que havia passat. Y quant 

li hagué dita la veritat, ella li dix:  

—Y per açò havíeu de tenir tal atreviment de metre-us en lo meu llit? 

 Respòs ell:  

―Senyora, per lo deute que teniu a virtut jo us suplich que pre[n]gau paciència 350 

fins a de matí, car jo seré molt content de anar-me’n. Emperò, que·m fasau cercar lo 

meu cavall que he dexat defora del castell.  

E ella respòs:  

—Com ab rahons me pensau passar! Llevau-vos y exiu per allà hont fou entrat, 

si no cridaré los meus cavallers y fer-vos he matar en lo llit.  355 

Y lo compte li dix:  

―Noble senyora, lo vostre palau és[13r] tan gran que a mi és impossible exir-ne 

sense llum a tal hora.  

Y ella li dix:  

—Donau-me la mà que jo us guiaré fins al portal.  360 

Veent lo compte que ella porfidiave tant li dix:  
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―Senyora, per cert jo estich tant fatigat que no porie caminar al present.  

Y hoynt açò la emperatriu, ella se començà de llevar y dix:  

—Pus voleu estar tant descortés, jo cridaré los meus escuders y fer-vos he donar 

la paga que merexeu, —demostrant que estave molt fellona. 365 

Y, quant lo compte oÿa aquestes rahons, agué molta paor y començà de plorar 

dient:  

―Senyora, suplich a vostra senyoria que haje pietat de mi. No vullau que jo 

muyra ab tanta deshonra.  

E quant la emperatriu hoý que lo compte plorave, lo seu cor no lo y pogué més 370 

comportar y callà y tornà’s al llit. Y quant hagué passat una estona, veent lo compte que 

ella no deya res, pensà que era adormida. Y axí ell se acostà a ella molt gentilment 

perquè no·s despertàs, y volie veure què era, car encara estave duptant que no fos mal 

esperit. Quant ell fonch prop, li posà la mà sobre los pits y ella, molt furiosament, li 

prengué la mà y apartà-la dels pits, emperò no dix res.  375 

Veent açò lo compte, pensà que encara[13v] no dormie. Estigué una estona 

esperant que ella dormís y tornà a posar la mà allí mateix. Y llavors ella no dix res, y ell 

se acostà a ella y posà-li l’altra mà sobre lo cap per mirar si tenie los cabels molt 

llarch[s]. Y aprés, li tocà lo front, y los vulls, y lo nas, y la boca, y lo coll, y los braços, 

y lo ventre; y pensà en sí mateix que miràs si era home o dona, y meté-li la mà entre les 380 

cuixes y trobà que era dona. Y aprés, li palpà les cames y los peus, y comptà los dits 

dels peus y de les mans, car ell tenie paor que no fos de les fantasmes que eren en aquell 

temps, les quals, de la cinta amunt eren com dones y de la cinta avall com a lleons y 

tenien los peus com a llebres. Y ella tostemps callà, ja sabie per què ho feya. Y quant ell 

la hagué palpada a son plaer, ell conegué, segons lo toc, que era de les més belles dames 385 

del món. Y, estant en sí mateix pensant què farie, ella li començà a parlar y dix ab molta 

amor:  

—Ara, pus que me aveu a vostre plaher palpada, jo us vull traure de sospita y 

prech-vos que perdau tota manera de temor, car sapiau per cert que jo só la emperatriu 

de Constantinoble, y só senyora de set reys, los quals són en mon Im[14r]peri. Emperò, 390 

si vós voleu, vós sereu senyor de mi y de ells y, si vós me prometeu de servar lo que jo 

us diré, ço és, que fins que sien passats dos anys vós no·m descubriau per ninguna via, 

car sapiau que los tutors que mon pare me dexà quant morí, ensemps ab tot lo Imperi, 

me han donats dos anys de temps, que jo elegís ab qui·m volie casar dins lo dit termini. 
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Y per ço yo us he elegit a vós per lo vostre meréxer, y siau cert que si vós me descubriu, 395 

vos faré morir cruelment. Emperò, jo fie de vostra virtud.  

Oynt lo compte tant dolces paraules, fonch molt alegre y prometé-li tot lo que 

demanave. 

 

[C. VIII.] COM ESTANT LO COMPTE Y LA EMPERATRIU EN LO LLIT PERDEREN LLURS 

VIRGINITATS 400 

  

Quant lo compte li hagué promés lo que ella volia, començaren de jugar en tal 

manera que tots dos perderen ses virginitats. Y quant fonch fet, ella li dix:  

―Ara, senyor, vós bé pensau que per haver[14v] fet de mi a vostra voluntat, que 

per axò me teniu subjugada. No penseu que m’i don res, que jo tinch sobre vós la 

senyoria aprés de Déu, car pensen los hòmens que pus han obtengut de les dones lo que 405 

volen, que les tenen captivas. Car si vós no servau lo que m’haveu promés, teniu per 

cert que jo us faré morir en tal manera com vos he promés, car jo no tinch temor a 

ningun home del món, sinó a nostre Déu que és en lo cel. Emperò, bé us podeu lloar que 

teniu una noble enamorada, la qual ha nom Melior. Mes emperò, no procureu de 

descubrir-me lo cors per ninguna via. 410 

Y axí, jugant y burlant, estigueren tota aquella nit. Mes nunca ella dexave de dir 

que no la descubrís per res, y que quant volgués demanàs mentre eren en lo llit, y no en 

altra manera, que tot li seria donat. Y que si volia cavalls, que·n demanàs, que ella li’n 

farie venir de continent; y que no tingués ànsia del seu cavall, car sa germana Urraca lo 

tenie molt ben guardat, la qual tenia gran desig de veure’l, emperò no era possible fins 415 

que los dos anys fossen passats. 

Y passades estes rahons, fonch hora de llevar, y ella se[15r] llevà prenent comiat 

d’ell. Y anà-sse’n a la cambra de Urraca abans que lo sol hisqués y dix-li:  

—Germana, llevau-vos y anau a la mia cambra y preneu los vestits del cavaller, 

que són al capsal del llit y aportau-li’n dels nets.  420 

Y ella de continent hi anà, que ell no n’hagué ningun sentiment. Y aportà-li lo 

sayo y gipó de seda, y calçes, y un capús d’escarlata, y una camisa molt gentil.Y posà-

lo-y tot en lo estrado prop del llit, y mirà si·l podria veure. Emperò, Melior los havia 

encantats los dos de tal manera que la hu no podie veure a l’altre. E d’açò fonch enujada 

Urraca per no haver vist al compte. Y, tornant-se’n, comptà a Melior lo que havie fet. 425 
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[C. IX.] COM LO COMPTE ESTIGUÉ EN LO CASTELL DE CABEÇADOYRE MÉS DE UN 

ANY Y SERVIT DE TOT LO QUE HAVIE MENESTER SENS JAMÉS VEURE PERSONA ALGUNA 

 

Ara tornem a parlar del compte, lo qual estava en lo llit pensant en la gran 

ventura que havia trobada. Y estant axí, véu lo sol que entrava en la cambra y ell se 

essegué sobre lo llit. Volent-se vestir, mirà en lo lloch hon lo havia dexat, emperò[15v] 430 

no lo y véu, mes trobà altres vestits que eren molt millors que los seus. Y el se llevà 

prestament y vestí’s aquells que trobà. Y ell prengué ayguamans y, aprés, un bellíssim 

pentinador y una pinta, y ell ho aprés y pentinà’s y dexà’l a hont ho havia trobat. 

[1] E axí hisqué a la sala y trobà una xemenea en la qual havie un bell foch y, 

axí, ell se escalfà. E quant ell se fonch escalfat, ell se n’hisqué de fora lo castell per 435 

cercar si porie veure lo seu cavall, emperò no·l pogué trobar, car Urraca lo tenie molt 

ben guardat. Y allí se passejava molt a son plaer mirant les hortes y altres belleses que 

trobave entorn de la ciutat.  

[2] E quant veé que ja era hora de dinar, ell se’n tornà en lo castell y, entrant en 

la sala, trobà la taula aparellada y assegué’s. Y tantost véu venir lo bací y lo pitxer ab la 440 

tovallola, y prengué ayguamans, emperò, jamés pogué veure qui la y donava. Aprés 

tantost vingueren diverses viandes molt ben aparellades y, quant hagué menjat de cada 

una de aquellas a son plaher, vingueren de moltes maneres de fruytes y altres confitures 

per a llevant de taula. Y quant el hagué dinat, pren[16r]gué ayguamans, com havie 

acostumat, y tantost la taula fonch plegada. Y ell se anà a pasejar per lo castell fins que 445 

fonch hora de sopar, y lo qual trobà molt ben aparellat. Y tantost com hagué sopat, les 

antorxes vingueren y meteren-se devant lo compte, y ell se llevà en peus y seguí-les fins 

que fonch dins la cambra de la emperatriu. Allí les antorxes se aturaren e, veent-se prop 

del llit, assegué’s en lo estrado. E tantost sentí que·l descalçaven molt delicadament, 

emperò no veya qui·l descalçava. Ell se despullà axí com solia, dient tostem[p]s 450 

oracions, y meté’s en lo llit. E tantost les antorxes se n’anaren, y ell ho tenia ja avesat, 

car no tenia ninguna temor.  

[3] Y estant en lo llit, sentí los passos acostumats de la emperatriu que venia, la 

qual molt amava. Y quant fonch despullada, ella se meté en lo llit y ell la prengué en los 
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braços, besant-la ab molta amor. La posà al seu costat y, axí, estant axí ab molta alegria 455 

jugant, ella li dix: 

―Digau-me, senyor, la veritat del que us demanaré. 

 Y ell li respòs:  

—Senyora, tingau per cert que jo la y diré, encara que·n degués pendre la mort. 

Y ela fonch molt contenta de la resposta y[16v] li dix:  460 

―Prech-vos que·m digau vostre nom.  

Respòs lo compte:  

—Senyora, lo meu nom és Partinobles.  

E la emperatriu li dix:  

―Sobre totes coses vos prech, senyor Partinobles, que vós no·m descobriau lo 465 

meu cors per ninguna via ni manera fins que sien passats los dos anys, car sapiau que 

totes coses vos perdonaré sinó aqueixa.  

E lo compte li respòs:  

—Senyora, abans que no faria res contra vostra voluntat me dexaria matar.  

Y la emperatriu fonch molt contenta de la sua bona resposta y dix:  470 

―Prech-vos, senyor, que si voleu anar a caça de astors o de falcons, que me 

aviseu. Emperò, perquè prengau deport, vos he aparellada per a demà una gentil caça de 

animals salvatges; per ço, de matí trobareu a la porta del castell un cavall gris molt ben 

ataviat y un llebrer, lo qual se metrà primer y vós seguiu-lo, car ell vos amenarà en lloch 

hont haureu plaer. 475 

[4] Y en açò fonch hora de llevar y la emperatriu se llevà, y lo compte se alçà 

sobre lo llit y vestí’s molt lleugerament. Y, essent vestit, anà a la porta del castell y 

trobà lo cavall y lo ca, axí com li havia dit la emperatriu. Y ell cavalcà y tantost li 

donaren una[17r] llança en la mà, y lo llebrer se meté primer y ell lo seguí fins que 

arribaren en una arboreda molt plasent. Y, arribant allí, ell sentí sonar una corneta y ell 480 

anà envers allà a hon la havia oÿda, y trobà una gran multitut de cans, ço és, alans y 

llebrés. Y ell, mirant-los, véu exir de una espessura un bellíssim porch senglar, y ell lo 

seguí y lo matà. Y quant lo porch fonch mort, ell sentí tan gran remor de cornetes y de 

caçadors, y que li semblave a ell que havie mil persones en aquella arboreda, segons la 

remor que sentia. Y mirave a totes parts si poguera veure algú. Emperò, no podia veure 485 

los altres, ni los altres a ell. Y estant lo compte mirant lo porch, perquè jamés no n’havia 

vist ningun altre tan gran, véu venir una azembla molt bella, y estigué marevellat, car no 
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veye qui la amenave. Y quant la azembla fonch prop del porch, ella se aturà y véu que 

prenien lo porch y·l carregaven damunt la azembla. 

[5] Y estant en eçò, ell sentí gran remor de cavalls y crits de cavallers. Oynt açò 490 

pensà que li estaven darrera, y abaxà la llança y girà’s a totes parts e no véu sinó la dita 

azembla que se n’ana[17v]ve, y axí la seguí. Y anant, oý sonar una corneta molt 

delicadament, axí com havie hoït quant allí arribà. Y ell la seguí envers lo lloch a hont 

la havia oÿda sonar. Y axí anant, arribà al castell. Y quant fonch hont havia trobat lo 

cavall que aportava, sentí que li descalsaven los esperons, y llevors descavalcà y dexà lo 495 

cavall allí mateix y la llança també. Y tornà-se’n al palau y trobà la taula aparellada y, 

axí, se assegué a sopar. Y tantost fonch allí lo pitxer y lo bací, de la manera acostumada. 

E quant fonch rentat, tantost hagué sobre la taula gran abundància de moltes viandes 

molt ben aparellades. Y quant hagué sopat y presa ayguamans, se n’entrà dins de la 

cambra y asseguè’s en lo estrado davant lo llit. Y tantost sentí dins la cambra tan gentil 500 

música de cantar y sonar com jamés hagués oÿda. Y estant axí escoltant, li vingué gana 

de dormir y axí se despullà encontinent, e mès en lo llit.  

[6] Tantost sentí venir a passos secrets una persona envers lo llit, y tantost 

conegué que era la emperatriu, la qual aprés de ésser despullada, se meté en lo llit al 

costat del compte. Y lo compte tantost la prengué en los braços y començà de jugar[18r] 505 

ab ella. Y estant axí jugant y burlant, ella li demanà què li parie de la caça, y lo compte 

li respòs que molt gran plaher hi avie pres. Y llavors, la emperatriu li comptà com 

tostemps ella lo havie mirat, y com aquella remor que sentí eran los dos reys, que eran 

sos tutors, y que ells se pensaven haver mort lo porch, perquè ella los tenia encantats de 

tal manera que ni los reys podien veure lo compte, ni lo compte als reys. Y aprés, la 510 

emperatriu pregà lo compte que si tenia desig de anar a caça de astors, que lo y digués, 

que ella lo y aparellarie de manera que·n seria content. E lo compte respòs que no tan 

prest. Emperò, ab aquestes rahons jamés no dexaven de jugar ab totes les maneres que 

en lo llit se acostuma. E la emperatriu jamés se cansave de fer-li recordant que per 

ninguna via no la descobrís fins que los dos anys fossen complits, y que aprés ella era 515 

contenta de tot lo que volgués. 
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[C. X.] COM LA EMPERATRIU DIX AL COMPTE QUE TOT LO REALME DE FRANÇA 

ESTAVE EN PERDICIÓ Y AÇÒ PER CAUSA DE TRES REYS MOROS QUE EREN EN DIT REALME 

 

[1] [18v]Y de aquesta manera estigueren lo compte y la emperatriu un any 

complidament. Y en aquest any fonch conquistat lo realme de França per un rey moro 520 

anomenat Sornaguer, lo qual era senyor de altres dos reys, dels quals la hu havie nom 

Ansion y l’altre Cansion. Y aquests conquistaren tot lo realme de França fins a París, y 

allí estave lo rey assetiat molt estretament. E tot açò sabia la emperatriu, emperò no ho 

volie dir al compte perquè no hagués occasió de partir-se d’ensemps, car lo amave molt.  

E estant un dia lo compte en una torre molt alta mirant la mar y les verdures dels 525 

camps, y ell se recordà de França y de son honcle y de sa mare. Y estant en aquest 

pensament, llançà un gran sospir, y aprés, en la nit, estant en lo llit, tornà a sospirar. E 

oynt la noble emperatriu que sospirave, dix-li:  

—Per què sospirau, senyor? Manca-us alguna cosa?  

Respòs lo compte:  530 

―Certament, no. Emperò, si jo era cert que no us enujàsseu, jo vos diria la 

veritat.  

Y ella respòs:  

—Siau cert que no m’enujareu del que vós voldreu.  

Llavors li dix:  535 

―Certament, senyora, del gran desig que tinch de veure la[19r] senyora ma 

mare y mon honcle, me és vingut aquest sospir.  

Respòs la emperatriu:  

—Senyor, teniu molta de rahó y no·m maravell si la sanch vos requer y vos 

mana, car sapiau que lo realme de França està en molta congoxa, e açò per causa que lo 540 

rey Sornaguer y altres dos reys, anomenats Ansion y Cansion, són en dit regne y tenen 

lo rey, vòstron oncle, assetiat en la ciutat de París. Per ço és menester que vós aneu a 

socórrer-lo y fareu com a noble cavaller. Y treballau de guanyar honrra, perquè jo hague 

bones noves de vós. Y jo vos donaré una espasa, la qual és menester que guardeu molt 

bé, e cada vegada que la pendreu en la mà recordar-vos heu de mi. Y donar-vos he cent 545 

camells carregats de or y d’argent y pedres precioses, y trameteu aquest tresor en 

Espanya y donareu sou a deu mília hòmens de a cavall espanyols, car són prou amichs 

dels francesos. Y donar-vos he un home vell que vaje en vostra companya per donar 
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recapte als camells, los quals aportaran més càrrega que cinch-centes azembles y vós 

que fassau tot lo que vos dirà sens falta. Y per ço, de matí[19v] anau a la porta del 550 

castell y allí trobareu lo que us he dit, e no cureu sinó de anar per hon ell vos dirà, car 

ell vos aportarà dretrament al castell de Bles y, arribant allí, no detingau gens lo vell ni 

li donàsseu a menjar en ninguna part.  

[2] Y quant lo compte oý açò, fonch molt alegre pus anave en França, car sí 

desijave molt veure sa mare. Emperò, la emperatriu no cessave de fer-li recordant que 555 

no la descobrís per res fins que fos passat lo temps, y que·s recordàs d’ella, que tornàs 

lo més prest que pogués. Y ell lo y prometé, car ab molta dolor se partiren los dos que 

tant se amaven. 

 

[C. XI.] COM LA EMPERATRIU EMBIÀ LO COMPTE EN FRANÇA PER SOCÓRRER LO 

REY, QUE ESTAVE ASSETIAT 560 

 

Quant fonch la mitja nit, la emperatriu se llevà per aparellar lo que avia promés 

al compte, y ell restà en lo llit fins a l’alba. Y llevà’s y anà a la porta del dit castell. Allí 

trobà l’ome que la emperatriu li havia dit, ab los camells carregats y un cavall per a[20r] 

ell. Y ell cavalcà y partiren-se. 

Y anant per lo camí, ell mirava aquell home si li poguera veure la cara. Emperò, 565 

jamés la y pogué veure, car estave tot cubert de cabells. E anant axí, arribaren al castell 

de Bles. Y lo vell dix al compte que no s’oblidàs del que havia promés a la emperatriu, 

y ell dix que no li oblidaria jamés. Y arribant al dit castell, descarregaren los camells, 

que ningú no·ls sentí, car ere de nit. Y aprés lo vell prengué comiat del compte y tornà-

se’n. Y lo compte li dix que l’encomanàs molt a la senyora emperatriu e li digués que 570 

molt prest se’n tornaria. 

 

[C. XII.] COM FONCH REBUT LO COMPTE EN LO CASTELL DE BLES AB MOLTA 

HONRA DE SA MARE Y DELS CAVALLERS 

 

[1] Estant lo compte devant lo castell, desliberà de cridar que li obrissen. Y 

quant fonch dins, demanaren-li los del castell qui eren. Y sabent que era lo compte, tots 575 

foren molt alegres y digueren-ho a la senyora, la qual ne fonch molt alegre, car ella 

pensava que fos mort. Y hisqué de la cambra y, veent-lo, ella lo abraçà y besà, y[20v] 
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tantost trameté per tots los seus barons, los quals hagueren gran plaer de la sua venguda 

y feren moltes festes y gales per amor d’ell. Y en açò lo compte no s’oblidà de fer metre 

en lo castell lo tresor que havie portat. 580 

[2] Y estant en aquestes festes y gales, ell féu cridar tots los principals barons y 

cavallers de sa terra y los demanà en quina manera porie haver del Regne de Espanya 

deu mília òmens d’armes que havie menester. Y ells li digueren que prengués la meytat 

de aquel tresor que havia portat y que·l metés en dues naus y que las enviàs en Espanya: 

la una al port de Càliz, l’altra al port de Sevilla, y que allí fessen cridar que, cavaller que 585 

volgués guanyar sou per anar al castell de Bles, que vinguessen allí. Y axí fonch fet, que 

quant les naus foren en Espanya, ells donaren sou a tots los que volgueren passar en 

França, y de aquesta manera, ell hagué las deu mil llances que havie menester. Y tots 

hòmens jóvens y molt dispo[s]ts y tals que eran per donar bona rahó de totes coses en 

qualsevol part. Y quant foren arribats al castel de Bles y veren que lo compte era noble 590 

cavaller, ells foren molt alegres y[21r] tots prometeren al compte de morir per la sua 

honra. Y lo compte los féu aposentar molt honradament dins lo castell. E de aquesta 

manera estigueren tot aquell dia fins a l’endemà, que lo compte ordenà capitans aquells 

que li plagueren a ell, y trompetas, y estandarts.  

 

[C. XIII.] COM LO COMPTE PARTÍ DEL CASTELL DE BLES AB TOTA LA SUA GENT Y 595 

ANAREN A LA CIUTAT DE PARÍS, EN LA QUAL ESTAVE ASSETIAT LO REY 

 

Y de aquesta manera partí Partinobles lo dia següent, aprés de dinar, per anar a 

la ciutat de París. Y quant foren davant la ciutat, lo compte manà sonar les trompetes y 

alçaren les banderes. Y quant los de la ciutat veren tan gran armada, estigueren tan 

maravellats y espantats que pensaven que ere lo rey Sornaguer, y començaren de repicar 600 

les campanes y tots los de la ciutat se armaren. E quant lo compte véu açò, trameté al 

rey un missatger dient que aquell ere son nebot Partinobles, que venie per socórrer-lo, y 

lo rey dix:  

―Molt me maravell jo que sie aquest mon nebot, car jo crech que és mort, que 

ha[21v] més de un any que se perdé en les serres de Ardenya.  605 

Y llavors li dix lo missatge:  

—Senyor, obriu les portes y dexau-lo entrar, y veureu la veritat.  

Respòs lo rey:  



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 

234 

 

―Jo só content. Digau-li que vingue.  

Y lo missatge se’n tornà ab la resposta que lo rey li dix, y lo compte cavalcà 610 

molt prestament y vingué a la ciutat.  

Y lo rey manà obrir les portes de la ciutat e dexà’l entrar. Y quant lo véu, 

encontinent lo conegué y anà abraçar-lo. Y lo compte besà-li la mà y suplicà’l que 

manàs aposentar bé la sua gent. Y tots hagueren molt gran alegria del gran socors que·ls 

era vengut. Y los cavallés y hòmens d’armes foren molt bé aposentats, que no·ls faltà 615 

res del que hagueren menester. E lo compte y lo rey se n’anaren al palau y allí trobaren 

lo sopar ben aparellat. Y soparen molt a plaher, y casi tota aquella nit estigueren contant 

les coses que·ls eren esdevingudes aprés que no se eren vists. 

 

[C. XIV.] COM LO COMPTE ANÀ DARRERA LOS CAVALLERS DEL REY SORNAGUER 

Y·LS LLEVÀ TOT LO QUE HAVIEN PRES, Y CAPTIVÀ MOLTS DE AQUELLS 620 

 

[1] [22r]Quant vingué l’endemà, a hora de tèrcia oÿren repicar les campanes. Lo 

compte se llevà encontinent del llit, cridant que li donassen les armes. Y lo rey li dix 

que no hisqués defora perquè no fos del rey Sornaguer. Y lo compte dix que·l dexàs 

anar a veure si eren contraris. Y axí estigueren los dos perfidiejant una gran estona, y en 

açò vingueren los guardes, dient que los cavallés del rey Sornaguer se’n portaven quatre 625 

mília vaques. E quant lo compte oý açò, fonch molt enujat y prestament cavalcà y 

prengué quatre mília cavallers dels seus que li parien millors, y hisqué defora la ciutat 

seguint los moros que se n’aportaven la presa. 

Emperò, la pols era tanta en lo camí que no·ls podia veure, ni ells tampoch no·s 

vehien los uns als altres. Y lo compte anà tostemps entre ells esforçant-los en tanta 630 

manera que li digueren:  

—Axí com fareu, farem nosaltres.  

[2] Y donaren de esperons als cavalls y feriren de tal manera entre los moros, 

que de deu mília que eren no n’escaparen dos mília, açò és de a cavall. Y entre morts y 

presos restaren més de vuyt mília. Y quant los moros que fugien arribaren al real del 635 

rey[22v] Sornaguer, li digueren que en quantes batalles se eran trobats, jamés havien 

vists cavallers tan esforçats ni tan animosos, y que estaven molt espantats de un cavaller 

que anave entre aquells, lo qual semblave que fos un lleó, segons los encontres que 

donave tan terribles, que judicaven que aquell tot sol valie deu de altres. 
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[C. XV.] COM LO COMPTE TORNÀ A LA CIUTAT DE PARÍS E LO REY LO HISQUÉ A 640 

REBRE AB MOLTA HONRA, AL QUAL LO COMPTE PRESENTÀ CINQUANTA CAVALLERS 

  

 [1] Quant lo rey sabé que son nebot havie haguda victòria de sos enemichs, 

fonch tant alegre que més no podie, dix en sí mateix:  

―Val Déu, què cosa tan maravellosa és estada de aquest compte Partinobles, car 

per ésser jove y no ésser-se vist jamés en batalla, haje fetes coses maravelloses! 645 

 Y hisqué defora de la ciutat per a rebre’l. 

Y quant lo compte lo véu venir, encontinent descavalcà y besà la mà a son 

honcle, y lo rey lo besà en la boca dient:  

—La benedictió de nostre[23r] Senyor Déu te sia donada.  

[2] Y aprés de haver-li recitat lo que ere estat, lo compte li presentà cinquanta 650 

cavallers, tots dels esperons daurats, molt disposts y valents, los quals havie presos en 

aquell dia. Y quant lo rey los véu, fonch-ne molt content y féu gràcies a nostre Senyor 

Déu, y aprés a son nebot y als altres de la gran victòria que havien obtenguda dels 

enemichs de la sancta fe cathòlica. Y axí entraren dins la ciutat ab molta honra, aportant 

tota la presa primera, ço és, de peons, y cavallers, y azembles y armes. 655 

 [3] Y quant foren dins, lo rey manà donar bon recapte als nafrats, y anà-se’n al 

palau ab son nebot. Y allí feren grans aparells de sopar, ab grans trompetes, ab molta 

alegria entre ells, y soparen molt alegrament, y parlaren de les coses que havien fetes. E 

com agueren sopat, lo rey dix a son nebot que anàs a dormir, car devie ésser cansat, y 

pregà’l que no hisqués de la ciutat sense la sua licència. Y lo compte lo y prometé, 660 

emperò li dix:  

―Senyor, meteu-vos a dormir, que yo vull anar a visitar los cavallers nafrats.  

Y ell tenie en sí mateix altre pensament y desig de anar-se’n al camp del rey 

Sorna[23v]guer per fer altra batalla. Y axí u féu, callant. 

 [4] E lo rey lo pregà que tornàs prest. Y axí lo compte hisqué del palau y anà per 665 

les posades dels cavallers, dient als que no eren nafrats que prestament se armassen y 

hisquessen a la plaça, car volie anar fins al camp del rey Sornaguer per veure quin poder 

tenie, emperò, que no volie que son honcle ho sabés, perquè lo detendria. Y encontinent 

obehiren tots lo seu manament y anaren a la plaça. 
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 Y quant foren ajustats tots, foren set mília de a cavall. Llavors manà que 670 

obrissen lo portal de la ciutat secretament, fahent manament que ningú no digués res al 

rey son honcle de la sua partida. Y axí prengueren lo camí envers lo camp del rey 

Sornaguer, lo qual estava molt enujat de la pèrdua que havie feta, y no pensava que los 

de la ciutat gozassen arribar al seu camp. Ab aquest pensament estave mal preparat y, en 

açò, lo compte arribà ab la sua gent molt secretament y feriren molt cruelment en lo 675 

camp del dit rey Sornaguer. 

 [5] La batalla fonch en tal manera que desbarataren, y mataren, y nafraren gran 

partida dels moros de ma[24r]nera que tots estigueren espantats. Y quant lo rey 

Sornaguer y los altres dos reys foren aparellats, lo compte ab la sua gent foren una 

llegua luny del camp, que se’n retornaren a París. E quant los pensaren haver 680 

aconseguits, lo compte estava ya en segur dins la ciutat, car no féu sinó caminar tota la 

nit. 

 Y a hora de matines arribà a la ciutat de París. Y quant los de la ciutat sentiren 

los cavalls a tal hora de la nit, estigueren molt espantats y feren repicar les campanes. Y 

quant lo rey de França oý tals crits, ell estave molt espantat, cridant los patges que·l 685 

vestissen, y altres que l’armassen y li aparellassen lo cavall. Y manà que encenguessen 

moltes antorxes y anà-sse’n al portal de la ciutat cridant què era de son nebot. Y los 

cavallers de la ciutat respongueren:  

—Senyor, creyem, a nostra fantasia, que aquest és vostre nebot lo compte, car en 

tota la ciutat no·s troba.  690 

E quan lo rey ohí açò, molt prestament manà obrir les portes de la ciutat y hisqué 

defora y encontrà a son nebot que venie ab la sua cavalcada, los quals aportaven molts 

cavalls y azembles, tendes y armes, y molts presonés del camp del rey[24v] Sornaguer. 

E quant lo rey véu açò, abraçà’l y besà’l dient:  

―Nostre Senyor Déu te guart de mal y traÿció.  695 

Y axí se n’anaren mà per mà fins al palau, y allí li féu donar molt bé almorzar, y 

a tota sa companya, car bé ho havien guanyat, pus tant valentment havien desbaratats 

sos enemichs. 
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[C. XVI.] COM LO REY SORNAGUER RESTÀ MOL[T] ENUJAT DE TALS DOS ENCONTRES COM 

HAVIE REBUTS Y REQUERIA AL REY DE FRANÇA Y AL COMPTE DE BATALLA 700 

 

 Restant lo rey Sornaguer molt enujat de les dos deshonres que havie rebudes, ell 

y la sua gent desliberaren de aventurar tot lo seu real. Y axí ell se entremeté entre los 

seus per saber qui ere aquell tan esforçat cavaller que aquella nit, estant en lo seu real, lo 

qual anave per lo camp com un lleó. Y fonch-li dit que no ere lo rey de França, sinó un 

nebot seu, fill de sa germana, lo qual fonch perdut en les serres de Ardenya, que ara és 705 

vengut en França ab deu mília[25r] llançes de Espanya per a socórrer lo rey son honcle, 

y que ere tant esforçat cavaller com fos en tot lo món. 

 [1] Y quant lo rey Sornaguer fonch informat del compte, encontinent féu 

escriure lletres les quals trameté al rey de França dient que li assignave batalla para lo 

primer dia de juny, emperò, que dita batalla fos ab tal pacte que, si los de França 710 

restassen vençedors del camp, que ell y los altres dos reys moros fossen tenguts de fer 

tribut y ésser súbdits a la corona de França. Y per lo semblant, si los del rey Sornaguer 

restassen senyors del camp, que lo rey de França fos tingut y obligat de ésser súbdit y 

vassall del dit rey Sornaguer y li hagués de donar tribut cada any. Y que per açò donàs 

cada part bona seguretat, e que, si volien lo rey y son nebot que aquesta batalla fos a peu 715 

o a cavall, o hu per hu, o deu per deu, o cent per cent, o deu mil per deu mil, que los del 

rey Sornaguer eren contents. E aquestes lletres foren trameses al rey y a son nebot lo 

compte Partinobles. 

 

[C. XVII.] [25v] COM LO COMPTE, HAVENT REBUDES LES LLETRES DEL REY SORNAGUER, 

DEMANÀ DE GRÀCIA A SON HONCLE LO REY DE FRANÇA QUE LI ATORGÀS LA BATALLA HU 720 

PER HU 

 

[1] Y havent rebudes les lletres, lo compte fonch molt alegre, sabent que lo rey 

Sornaguer volie la batalla fos de aquella manera. Y pensà que demanaria llicènçia al rey 

son honcle que li atorgàs la batalla hu per hu, car se sentia molt esforçat y desijós de 

guanyar honra y fama. Y ab aquest desliber entrà en la cambra del rey y agenollàs als 725 

seus peus, y suplicà’l que li atorgàs la batalla cors per cors ab lo rey Sornaguer, car tenie 

esperança que en breu temps ne hauria victòria, y que fóra molta honra y profit a la 

corona de França. 
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[2] Y oynt lo rey la voluntad de son nebot, fonch molt enujat veent que lo 

compte ere jove y poch acostumat en les armes, y pensave que lo rey Sornaguer ere 730 

home molt esforçat y era de edat de trenta anys, y que altres vegades se ere vist en tals 

actes y lo compte jamés no ere estat en batalla tan estreta. Per totes[26r] aquestes 

occasions duptave lo rey de atorgar la batalla a son nebot.  

[3] Y quant lo compte veé que son honcle no li volia atorgar aquella gràcia, 

fonch molt enujat y abaxà’s en terra y besà los peus al rey dient que, si aquella gràcia no 735 

li atorgave, que ell se n’anirie de la cort, que jamés lo veurie en França. Y suplicave lo 

compte als barons y grans senyors que allí eren, que pregassen al rey que fos content de 

atorgar-li la batalla. Y vehent lo rey que lo compte tenie tantes ganes de la batalla, li 

respòs:  

—Pus vós teniu tal desig, yo só content que la batalla passe, emperò no cors per 740 

cors, sinó deu mília per deu mília; y vós ab los espanyols tinch esperança que haureu 

victòria, car los espanyols són molt pràtichs de aquests convits. 

E oynt lo compte la resposta de son honcle, li replicà dient:  

―Senyor, si vós me voleu fer gràcia, atorgau-me la batalla hu per hu, que en la 

manera que vós voleu a mi no m’agrada, perquè jo vull amostrar la mia força.  745 

Y quant lo rey ohí parlar lo compte tan esforçadament y vehie que tots los seus 

barons li aconsellaven que li atorgàs la batalla, fonch-ne content, car veye la meytat 

del[26v] regne de França perdut y tenie esperança que de aquesta manera lo cobraria. 

Sabent lo compte que lo rey era content que la batalla fos axí com volia, fonch 

més alegre que si li hagués donat una ciutat, y besà-li les mans. Y aprés, féu gràcies a 750 

tots los altres perquè li havien ajudat a impetrar aquella gràcia. E encontinent, féu 

escriure lletres al rey Sornaguer, dient que lo compte acceptava la batalla cors per cors 

ab ell. Emperò, que dit rey Sornaguer aportàs ab sí deu mília moros los quals no 

aportassen ninguna ley de armes, y lo compte aportarie deu mília francesos per lo 

semblant sens ninguna manera de armes. Y aquestos deu mília de cada part guardarien 755 

lo camp. Y que dit rey vingués a cavall, ab totes aquelles armes que ell y lo cavall 

poguessen aportar. Y lo compte, per lo semblant, aportarie totes les armes que pogués, y 

de açò li donave la fe lo rey de França que serie sens ningun frau. 

[4] E quant lo rey Sornaguer sabé aquesta nova, fonch molt content, y prometé 

sobre la fe de Mahoma que servarie aquell pacte, axí com lo compte volie. Encontinent 760 
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manà apare[27r]llar tot lo que avie menester, y digué al compte de Mares que prengués 

deu mília moros per a dita jornada, y que no portassen ningunes armes. Y axí mateix se 

apercebí lo compte de tot lo que havie menester. 

 

[C. XVIII.] COM LO REY Y LO COMPTE VINGUEREN A LA BATALLA, DE LA QUAL 

FONCH VENCEDOR LO COMPTE 765 

 

E quant la jornada que fonch assignada per la batalla fonch vinguda, los 

francesos arribaren ensemps ab lo compte en lo camp a hon se devie fer la batalla. Y lo 

rey se apartà ab los deu mília francesos, los quals no aportaven ninguna manera de 

armes offensives ni defensives. Lo rey prengué son nebot y meté’l de dins lo camp, y 

donà-li la sua benedictió. Y aprés lo rey se’n tornà ab la sua gent a la una part del camp.  770 

[1] Y aprés entrà en lo camp lo rey Sornaguer ab lo compte de Mares, al qual lo 

rey elegí perquè fos son padrí en dita jornada. Y lo dit compte de Mares, havent 

acompanyat lo rey dins lo camp, ell lo acomanà[27v] a Mahoma y li donà la sua 

benedictió, y se’n tornà ab los altres moros y meté’s a l’altra part del camp. 

[2] E quant lo rey y lo compte se trobaren sols en lo camp, acostaren-se y 775 

besaren-se en la boca, y lo compte se acomanà a la sancta Trinitat, y lo rey se acomanà 

a Mahoma. Y se allunyaren la hu de l’altre tant com ere menester, y dexaren-se anar la 

hu contra l’altre de tan gran fúria com los cavalls los pogueren aportar, ab les llançes 

alçades, emperò cadascú aportave en l’arçó de la sella una bona hacha y son estoch. 

[3] Del primer encontre trencaren les llançes en menudes peces, y aprés meteren 780 

mà a les haches y donaren-se tan terribles colps que tot lo camp clarejave del foch que 

feyen exir dels arnesos. Y veent cada hu que ab les haches no podien damnificar-se, 

llançaren-les y meteren mà a les espases, y començaren-se a ferir tant terriblement que 

los troços dels escuts anaven per terra. Emperò, lo rey Sornaguer, per ésser més destre 

que lo compte, li donà tant gran colp sobre lo cap del cavall que·l llançà mort en terra, 785 

pensant lo rey que lo cavaller cauria ab lo cavall. E quant lo compte veé que lo seu 

cavall[28r] ere axí nafrat, tragué los peus dels estreps y saltà molt lleugerament a l’altra 

part ab la espasa en la mà y lo escut davant los pits. Y quant lo rey de França y la sua 

gent veren que lo compte estave a peu y lo rey Sornaguer a cavall, començaren de plorar 
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pensant que lo compte era vençut. Y lo rey dix a la sua gent que callassen perquè lo 790 

compte no sentís que ploraven, car serien causa que se espantarie. 

E estant axí lo compte a peu, esperave que lo rey vingués envers ell y, veent que 

no venie, li dix:  

—Per què no veniu? Què esperau?  

E lo rey Sornaguer respòs:  795 

―Perquè estich esperant que us doneu per vençut, y que lo rey de França, per 

restaurar-vos la vida, me prometa de donar-me cada any tribut axí com en nosaltres és 

pactat.  

E quant lo compte hoý aquestes rahons, fonch molt ayrat y dix:  

—Jo crech que vós pensau que nosaltres som venguts ací per ésser novis. 800 

Llevau-vos y fasam lo per què som! 

Oynt lo rey que lo compte li parlave ab tant esforç, li dix:  

―Jo tinc molta pietat de vós que en tan gran jovent voleu morir.  

Respòs lo compte:  

—Hajau pietat de vós mateix y féu lo que pugau, car jo no tinc ninguna nafra 805 

gràcies a Déu, y[28v] seria mayor vergonya per a mi lo que vós me demanau que morir 

en lo camp.  

[4] Llavós lo rey deslliberà de matar-lo y anà envers ell per trapitjar-lo ab lo 

cavall, emperò lo compte lleugerament se apartà y, passant lo cavall davant ell, li donà 

un colp ab la espasa sobre lo nas que li féu dos troços del cap y lo cavall caygué mort en 810 

terra. Y lo rey, vehent-se a peu, anà envers lo compte y començà de ferir-lo tant com 

podia, y lo compte a ell, sens ninguna pietat, axí com si fossen ferrés61. Y vehent lo rey 

que de aquella manera no podia aver victòria del compte, pensà que abraçant-se ab ell 

no podia ésser que no·l vencés. Y ab aquest desliber anà envers ell ab molta fúria y 

abraçà’l. Emperò lo compte sabie luytar e prengué’l també axí com era menester. Y los 815 

francesos, veent que estaven en tal perill, no cessaren de pregar a nostre Senyor Déu que 

donàs victòria al compte. E los moros per lo semblant fehien oració a Mahoma perquè 

lo rey vencés. 

                                                
61 En principi vam considerar deixar el mot ‘feres’ com apareix al facsímil però, en acarar la nostra versió 
amb la castellana en què s’escriu que Partinuplés feria al rei Sornaguer «que parescía un herrero», hem 
estimat canviar el substantiu per ‘ferrers’ ja que la lluita seria tan aferradissa que els cavallers traurien 
espurnes de les espases com si en una fraga estigueren. No afegim, però, la grafia r en aquest plural per 
respectar el text del facsímil. 
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Y de aquesta manera estigueren luytant una gran estona. Emperò lo rey se 

cansava molt y dix:  820 

―O cavaller esforçat, jo conec que vós estau can[29r]sat, voleu que reposem un 

poch?  

Respòs lo compte:  

—Jo no estich cançat. Emperò, si voleu reposar, jo só content.  

E axí ells dexaren la hu a l’altre y lo rey se n’anà a seure sobre lo seu cavall, que 825 

estava mort en lo camp, y lo compte no se volgué seure, sinó que ficà la punta de la 

espasa en terra y recolzà’s sobre lo pom. Y de aquesta manera estigueren una gran 

estona fins que lo compte dix:  

―Llevau-vos y tornem a nostra batalla, car ja és migjorn y los cavallers que 

guarden lo camps se enujan.  830 

Respòs lo rey:  

—Jo só molt content.  

Y encontinent se llevaren los dos ab los escuts davant los pits, començaren-se de 

ferir ab tal fúria que bé mostraven ésser enemichs mortals, car los troços dels escuts 

saltaven en terra. Y lo compte li donà un tal colp sobre lo elm que la espasa se trencà 835 

que no li restà sinó lo pom en la mà. 

Y quant lo rey veé que lo compte no tenie armes, ell lo ferí tant furiosament que 

ere espant. Y lo compte no s’oblidava jamés de pregar a la Divina Potència que li donàs 

victòria y ajuda de aquell enemich de la sancta fe. Y lo rey no curà sinó de ferir lo 

compte de manera que li fonch for[29v]çat de dexar lo camp y retraurè’s un poch. Veent 840 

açò los francesos, començaren de plorar pensant que lo compte ere vençut. Y retrahent-

se lo compte, veé en lo arçó de la sella del cavall del rey Sornaguer una visarma molt 

gentil y ben temprada, la qual havie feta fer lo rey. E lo compte anà envers lo cavall y 

prengué la visarma, y tornà molt furiosament envers lo rey y donà-li un colp tant terrible 

sobre lo elm que li passà fins a la carn, de manera que lo rey no·s gosave moure, car la 845 

visarma lo nafrave de modo que lo compte no podie traure la visarma, tant ere entrada 

dintre en lo elm. 

Y estant axí, lo compte donà una coça sobre lo escut del rey y tirà tant fort la 

visarma que la tragué. Y aprés tornà a ferir lo rey tan furiosament que la visarma se 

trencà, car no era feta sinó per estocada. E quant lo rey véu altra vegada lo compte sense 850 
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armes, ell lo soptave tant que ere pietat. Y lo compte estave tant cançat que volguera 

descansar si lo rey lo y agués comportat, emperò lo dit rey no volie sinó haver victòria.  

E quant lo compte véu que tantes desaventures li venien, estave molt espantat y 

no sabie en quina manera pogués donar remey en[30r] aquell cas. Emperò en açò se 

recordà de la espasa que la senyora Melior li havie donada quant partí del castell de 855 

Cabeçadoyre, la qual estava lligada en lo arçó de la sella del seu cavall, qui era mort. Y 

encontinent anà allà a hont jehie y tragué la espasa, la qual ere estada de l’emperador 

mort, qui ere lo pare de Melior. Y, tenint-la en la mà, cobrà tant grandíssim esforç que 

ere maravellat. Y encontinent anà envers lo rey ab molta fúria y començà-lo de ferir tant 

furiosament que lo rey dix:  860 

―O Mahoma, si tu no m’ajudes, certament jo seré vençut.  

E tostemps se esforçave de ferir al compte tant com podie, emperò lo compte 

havie cobrat tant ànimo ab aquella espasa de la sua senyora que no li semblave que 

hagués fet res. 

Veent lo rey que no podie alçar lo braç, ell se agenollà davant lo compte y li 865 

demanà de gràcia que no·l matàs, car ere content de tenir y servar los pactes que havien 

fets, y de ésser súbdits del rey de França y donar tribut. Y quant lo compte de Mares véu 

lo rey que estava axí, no curava del jurament que lo rey Sornaguer havie fet, ço és, que 

ningú dels moros no[30v] aportarien armes, y ell havia manat a cascú que portàs una 

espasa amagada, y assí no féu sinó entrar per lo camp ab molta fúria y tots los altres 870 

ensemps ab ell cridant que semblave que la terra se n’entràs. Y prengueren al compte y 

aportaren-lo-se’n pensant que lo rey Sornaguer ere mort. Y quant los francesos veren 

que lo joch anave de mala manera, entraren per l’altra part del camp y prengueren lo rey 

Sornaguer per aportar-lo-se’ns dins la ciutat. Emperò los moros ferien ab ells molt 

furiosament, e los francesos, pus no tenien armes, començaren-se de se retraure envers 875 

la ciutat y dexaren lo rey. Y lo compte tostemps cridave:  

—Lo traÿdor del rey Sornaguer me ha trencada la fe.  

Y lo rey de França, pensant que son nebot fos mort, tornave cridant y plorant ab 

la sua gent.  

Y axí entraren los francesos en la ciutat y lo rey Sornaguer entre ells. 880 
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[C. XIX.] COM LO COMPTE DE MARES PRENGUÉ AB TRAŸCIÓ LO COMPTE 

PARTINOBLES Y·L PORTÀ AL CAMP DELS MOROS  

 

[31r]Y de aquesta manera prengué lo compte de Mares al compte Partinobles e 

lo se’n portà fins al camp a hon eren restats los dos reys moros. Y anant per lo camí, 

tostemps lo compte cridave:  885 

―O traÿdor! Y la fe que ton senyor me havia donada has volguda trencar? 

 Y lo compte de Mares no li responia, sinó que caminave tant com podie, perquè 

tenia paor que los françesos no·l seguissen.  

E de aquesta manera arribaren al camp a hon eren los reys, los quals, vehent 

venir lo compte de aquella manera, li demanaren a hont ere lo rey Sornaguer, si ere mort 890 

o si ere viu. E lo compte los comptà tota la veritat del que era esta[t] y com aportave lo 

compte Partinobles pres. Y quant los reys oÿren que havie dexat son senyor en lo camp 

y se n’havia aportat son enemich, ne foren molt enujats y, sens més dir, meteren mà a 

les espases e mataren lo compte de Mares. E aprés prengueren lo compte Partinobles e 

meteren-lo en lo seu real ab molta gran honra, axí com se acostuma de fer als grans 895 

senyors, fahent compte que, si lo rey Sornaguer era viu, que donant lo compte lo 

cobrarien[31v] y, si ere mort, que farien partit ab lo rey de França que·ls dexàs anar a 

llur terra segurs y donarien-li lo compte.  

E ab aquest desliber tenien pres lo compte Partinobles. 

 

[C. XX.] COM LO REY DE FRANÇA, PENSA[NT] QUE SON NEBOT ERA MORT, ESTAVE 900 

TANCAT EN LO PALAU FEHENT LO MÉS TRIST PLANT QUE JAMÉS SE FES 

 

[1] Ara digam del rey de França, lo qual, pensant que lo compte Partinobles ere 

mort, se tancà en una cambra del palau y allí feye lo més dolorós plant que en lo món se 

fos fet. E de aquesta manera estigué tota aquella nit. E quant vingué l’endemà, tots los 

cavallers vingueren al palau e lo rey Sornaguer entre ells, emperò ningú no·l conexia. E 905 

lo rey manà obrir lo palau e que tots entrassen per desliberar lo que havie de fer y com 

podrien saber si lo compte ere mort ho viu.Y essent tots dins lo palau e vehent que lo 

rey estave tant trist que ningú no li gosave parlar, sinó que estaven es[32r]perant que lo 

rey digués lo que volie, y en aquest estant, lo rey començà a dir cridant a altes veus:  
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—O lo traÿdor del rey Sornaguer! Y tan gran traÿció ha feta, que aprés de haver-910 

me donada la fe de fer venir la sua gent sense armes, y ell, com a traÿdor, los ne ha fetes 

aportar y ha trencada la sua fe! 

[2] Y quant lo rey Sornaguer hoí aquestes rahons, que estava entre los altres 

cavallers que no·l conexien, se acostà al rey y dix:  

―Senyor, no·m digau traÿdor, que no u mane Déu que jamés jo haja feta traÿció 915 

a ningú, car per açò só vingut jo assí en vostre poder. Emperò, per haver jo fiat lo camp 

al compte de Mares, he feta gran folia. E maleÿt sie lo senyor que vol fiar de home civil 

si no sie gentilhome naturalment. Emperò féu escriure lletres al meu camp per saber si 

lo compte és viu o no, car si és viu, per mí lo us donaran, y si és mort, féu de mi lo que 

voldreu. Perquè conegau que jo no só traÿdor, he volgut venir en vòstron poder. 920 

Y quant lo rey oý açò, estigué molt espantat, car no·l conexie, y demanà als 

cavallers si·l conexien y tots digueren que no. Llavors digué un cavaller espanyol:  

—Senyor, féu[32v] traure los cavallés que lo senyor compte vos presentà quant 

vinguérem de la segona correguda y aquells vos diran la veritat: si és aquest lo rey 

Sornaguer.  925 

[3] E quant lo rey oý açò, encontinent féu obrir una sala en la qual eren aquells 

cavallers y manà que hisquessen defora. Y quant los cavallers veren llur rey, ells se 

agenollaren en terra davant ell y li besaren les mans. E veent açò lo rey de França 

conegué que aquell era lo rey Sornaguer, y prengué’l per la mà y féu-lo seure al seu 

costat, fent compte que tenia son nebot. Y prestament feren escriure lletres als dos reys 930 

y al compte de Mares dient-los que, vista la present, prenguessen lo compte y que·l 

portassen a la ciutat de París lo més honradament que poguessen. Y en açò la nova anà 

per la ciutat: com lo rey Sornaguer era en poder del rey de França. E sabent açò los 

espanyols, foren molt alegres.  

Y en aquest endemig los missatges ja eren partits ab les lletres. Y estant lo rey 935 

de França ab lo rey Sornaguer en la sala, havie molt grandíssim plaer de oyr-li comptar 

com era estada la batalla y les valenties que lo compte havie fetes[33r] en aquella 

jornada. Y entretant los missatgers arribaren al camp dels moros y presentaren les lletres 

als reys, los quals foren molt espantats pensant que·ls demanaven per donar-los per 

traÿdors, per la traÿció que lo compte de Mares havie feta, o perquè havien mort a dit 940 

compte sens llicència de llur senyor. Y axí escrigueren al rey dient-li com havien mort 
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al compte de Mares per la sua traÿció, y que tenien lo compte Partinobles molt ben 

guardat, y que veés Sa Alteza què volie.  

Y encontinent los missatgers tornaren a la ciutat ab les lletres. E quant lo rey de 

França les hagué legides, e sabent que son nebot lo compte ere viu, fonch tant alegre 945 

que era maravella. Y lo rey Sornaguer per lo semblant, car bé sabie que si lo compte fos 

mort, que la sua vida no podie ésser molta. E axí mateix ere molt alegre sabent que lo 

compte de Mares, que li era traÿdor y li avia causada tanta vergonya, havia aguda la 

paga que merexia com a traÿdor. Y de tot açò fehia llahors y gràcies a Mahoma, que era 

son Déu. E tots los grans senyors, axí francesos com espanyols, y tots los[33v] altres, 950 

estaven tan alegres sabent de cert que lo compte ere viu, que era gran maravella, car tots 

lo amaven per la sua gran valentia. Emperò los espanyols lo amaven molt més que tots 

per la sua virtut. 

Y sobre açò lo rey y tots los cavallers ordenaren que fessen fer crida per tot lo 

realme de França que, sots pena de perdre la vida, ningú no gosàs enujar los moros en 955 

ninguna cosa, y que qualsevol que fes lo contrari, encontinent fos condemnat a perdre lo 

cap. E aprés escrigueren lletras als dos reys moros que vinguessen encontinent a la 

ciutat de París y portassen lo compte lo més honradament que poguessen. Y quant les 

lletres foren escrites, lo rey les embià als dos reys moros. Y sabent los reys moros que 

lo rey Sornaguer era viu, foren-ne molt alegres y contents, y encontinent anaren al 960 

compte Partinobles y li digueren que era vinguda nova com lo rey Sornaguer era viu, y 

que havien hagudes lletres que anassen a la ciutat de París y que l’aportassen allà. Y lo 

compte fonch molt alegre sabent que exirie de captiveri. Y los reys se ataviaren lo 

millor que pogueren y triaren[34r] los millors cavallers del camp perquè anassen ab ells. 

Y prengueren lo compte Partinobles molt honradament y meteren-lo entremig dels dos 965 

reys. E de aquesta manera partiren per anar a la ciutat. 

[4] E quant lo rey sabé que venien, hisqué una legua defora la ciutat de París, y 

lo rey Sornaguer també, y encontraren los altres dos reys y lo compte. Y quant lo rey de 

França véu son nebot, corregué a abraçar-lo plorant de gran alegria que tenia. Y axí lo 

rey Sornaguer anà envers lo compte y abraçà’l dient:  970 

—O bon cavaller, certament jo puch dir que som estat vençut del millor cavaller 

del món.  

Y ab aquestes y altres rahons se’n tornaren tots plegats a la ciutat de París. Y 

aprés concertaren que l’endemà de matí vinguessen tots al palau del rey per complir tot 
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lo que havian promés. Y axí fonch fet. Y lo rey los féu donar bon recapte de tot lo que 975 

havian menester ab molta abundància.  

Y de aquesta manera fonch feta la pau. 

 

[C. XXI.] [34v]COM LOS REYS MOROS VOLGUEREN QUE FOS DETERMINAT PER 

JUSTÍCIA SI PER LA MORT DEL COMPTE DE MARES EREN TRAŸDORS O NO 

 

[1] Ara tornem a dir dels dos reys moros, los quals havien mort lo compte de 980 

Mares sens llicència del rey Sornaguer, que ere senyor sobre ells. Y per ço, essent 

davant lo rey de França tots los tres reys, digué lo rey Ansion que suplicave a Ses 

Altezes que diguessen en quina manera havie de ésser deslliurat de la mort del compte 

de Mares, perquè, quant fossen en la cort de llur rey, no fossen dits traÿdors per haver-lo 

mort de aquella manera. 985 

[2] E oynt açò, lo rey de França manà encontinent ajustar tots los savis de la sua 

cort. Y quant foren ajustats, lo rey los dix tot lo que ere passat, y com aquells dos reys 

havien mort lo compte de Mares sens llicència de son senyor lo rey Sornaguer, y que 

determinassen allí encontinent si per aquella mort eren traÿdors o no. Y quant los savis 

hagueren en[35r]tés lo cas, ells se apartaren en una sala, y allí declararen que lo compte, 990 

per haver fet mancament y per aver trencada la fe que son senyor havia donada, y per 

haver dexat lo rey en lo camp y se n’havie aportat a son enemich, merexia aquella pena 

y altra molt major. E per aquestes rahons eren deslliures los reys de ésser traÿdors. E 

llavors lo rey Sornaguer tornà al rey de França tots los castells y viles que li havie 

presas, y li prometé de ésser-li vassall tot lo temps de sa vida, ell y tots sos successors, y 995 

que cascun any li farien tribut. Y lo rey de França fonch molt alegre, ell y lo compte son 

nebot. Y acompanyaren-lo fins al port de Marsella y allí los reys se embarcaren. 

 

[C. XXII.] COM LA MARE DEL COMPTE, SABENT QUE LO REALME DE FRANÇA ERA 

DESLLIURAT DE MOROS, VINGUÉ A LA CIUTAT DE PARÍS Y LO REY Y LO COMPTE LA 

HISQUEREN A REBRE 1000 

 

E quant la mare del compte sabé que son fill havia deslliurat tot lo realme de 

França de aquells tres reys moros[35v], ella fonch molt alegre y deslliberà de anar a la 

ciutat de París per a veure a son germà lo rey y a son fill. Encontinent partí del castell de 
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Bles, e quant lo rey sabé la sua venguda, aparellà’s ab lo compte per exir a rebre sa 

germana. E quant foren a dues lleguas de París encontraren-la, y aprés de moltes 1005 

cortesies, ells se’n tornaren en la ciutat, y lo rey volgué que sa germana posàs en lo seu 

palau ensemps ab lo compte. 

[1] E estant axí un jorn lo rey ab sa germana parlant, ella li dix que pendria 

plaher que lo compte fos casat, y que sabia una donzella, la qual ere neboda del papa, y 

que seria bo que la donassen a son fill. Y comptà-li tot lo fet de Melior axí com son fill 1010 

li havie dit. Emperò no sabie que fos emperatriu, car lo compte no li havia sinó dit lo 

nom, y ella tenia cregut que ere alguna fada. Sabent lo rey açò, fonch molt content y 

encontinent escrigué lletres al papa sobre lo casament. Y lo papa, sabent la bona fama 

del compte, fonch content y dix que li donarie quatre castells y cent mília ducats de dot. 

Emperò lo compte no sabie res d’açò. E quant lo rey sabé que lo papa ere content, 1015 

apartà al compte y dix-li que l’avia casat ab una neboda del papa[36r], que·l pregave 

que fos content. Emperò lo compte, recordant-se de la emperatriu, no volie consentir 

que lo dit casament passàs. 

[2] E en aquest discurs de temps lo papa, tenint per fet dit matrimoni, envià en 

França un cardenal per a esposar lo compte. Y lo rey, sabent açò, fonch molt enujat 1020 

perquè son nebot no era content. Sobre açò concertaren lo rey y sa germana que 

donassen una bevenda al compte, la qual lo faria estar dotze horas fora de seny, y de 

aquella manera lo esposarien ab la donzella. Y axí fonch fet que aquell vespre, sopant, li 

donaren dita bevenda, que no u conegué. Y aprés trameteren per lo cardenal, y 

encontinent lo esposaren y·ls meteren en lo llit. E la donzella besava lo compte y ell 1025 

dormia. 

[3] Quant vingué l’endemà, que lo compte se despertà y trobà la donzella en lo 

llit, estigué espantat y cridà que li donassen los vestí[t]s, que se’n volie anar a la sua 

senyora Melior. Y la donzella lo abraçà, dient:  

―Senyor, jo só vostra muller, que no aquella fada.  1030 

E lo compte se girà y dix:  

—Donzella, anau en bon·hora, car Melior és la mia senyora y no altra.  

E la donzella lo volgué aturar per força, y ell li[36v] donà un bufet que casi totes 

les den[t]s li enderrocà. E aprés llevà’s del llit y vestí’s ab molta cuyta, y devallà-se’n 

per la escala. 1035 
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[C. XXIII.] COM LO COMPTE SE’N TORNÀ AL CASTELL DE CABEÇADOYRE NO 

VOLENT CONSENTIR EN LO CASAMENT 

 

E quant lo compte véu que son honcle li havie fet tal burla, encontinent cavalcà 

y se n’anà al port hont havia trobat la nau la primera vegada. Y allí trobà una galera que 

la emperatriu li havia tramesa, car ja sabie tot lo fet, y lo compte se embarcà prestament. 1040 

Y en ésser embarcat, alçaren les veles los mariners; emperò no veye los mariners, ni los 

mariners tampoch a ell, car tots eren encantats. Y hagué tan bon vent, que en dos dies 

arribaren al castell de Cabeçadoyre. Y essent en lo port, lo compte se meté en una barca 

y hisqué en terra y, arribant a la ciutat, dexà lo cavall a la porta del castell y entrà dins, 

com tenie acostumat abans que partís. Y arribant a la sala, trobà la taula aparellada, car 1045 

ere hora de sopar, y assegué’s en la cadira que estave al costat de la taula, y tantost véu 

venir lo bací, lo pitxer y la[37r] tovallola, y prengué ayguamans. Y aprés vingueren 

moltes viandes ricament aparellades, y fruytes, y altres coses per a confortar-lo, car 

venia fatigat de la mar.  

Y quant hagué sopat, se n’entrà en la cambra a hont havia acostumat de dormir, 1050 

y tantost se despullà y meté’s en lo llit. Y estant axí dient oracions, sentí venir una 

persona per la cambra, la qual era la emperatriu. Y aprés de ésser despullada, se meté en 

lo llit, y lo compte la prengué en los braços besant-la ab molta amor. Y contà-li tot lo 

que havie passat en les batalles, y com havie aguda victòria dels reys moros. Y aprés de 

açò li besà les mans demanant-li perdó, y la emperatriu li demanà què volie que li 1055 

perdonàs. Ell li respòs:  

―Senyora, jo he errat, emperò no de ma voluntat, car sapiau que en la cort del 

rey mon honcle me esposaren ab una donzella neboda del papa. Emperò jo no consentí, 

car no estave en mon seny.  

E quant la emperatriu oý açò, dix-li:  1060 

—Certament, senyor, jo us perdó, car jo us he promés de perdonar-vos qualsevol 

cosa excepta una, ço és, que si vós per ninguna via me descobriu lo meu cors fins que 

fossen passats[37v] dos anys, que sens ningun perdó vos faria morir molt cruelment.  

Estant en aquestes rahons, lo compte la tenie abraçada y la besave y jugave ab 

ella a son plaher. Y de aquesta manera estigué lo compte ab la emperatriu dos mesos, 1065 
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tenint tostemps la regla acostumada en lo menjar y beure y dormir sens jamés veure 

ningú. 

 

[C. XXIV.] COM LO COMPTE DEMANÀ LICÈNCIA A LA EMPERATRIU PER A TORNAR 

EN FRANÇA PER CAUSA DELS ESPANYOLS, QUE LI ERE OBLIDAT DE PENDRE COMIAT D’ELLS 

 

[1] Passats los dos mesos, lo compte se recordà dels espanyols que eren restats 1070 

en la ciutat de París, que no s’havie recordat de pendre comiat d’ells. Y veent lo compte 

que ere gran descortesia de no haver-los dit res, desliberà de demanar licència a la 

emperatriu per a tornar en França a pendre comiat dels dits espanyols. Y axí, al vespre, 

essent en lo llit lo compte y la emperatriu, ell li dix la sua intenció. Y la emperatriu, 

veent que tenie rahó, li respongué que ere molt contenta, emperò que li prometés que 1075 

tornarie en[38r] breus dies, y que·s recordàs del que havie promés: que per ninguna via 

no descubrís lo seu cors. Y axí lo y prometé. 

Y quant vingué la mitja nit, la emperatriu li dix:  

―Senyor, restau vós en lo llit, que jo vull anar a aparellar-vos lo que haveu 

menester per a vòstron viatge.  1080 

Y axí ella se llevà y féu aparellar una nau, axí com havie acostumat, y féu-li 

aparellar vestits molt richs y bon cavall gris. Y quant vingué lo jorn clar, lo compte se 

llevà molt alegre y trobà sobre lo estrado los vestits que la emperatriu li havie dit. Y 

quant fonch vestit, hisqué del palau y anà a la porta del castell, y allí trobà lo cavall, axí 

com li havie dit, y no curà sinó de cavalcar y anar al port a hont altres vegades era estat. 1085 

Y allí trobà una nau molt ben ataviada, y véu la barca prop de terra que l’esperava, y no 

féu sinó descavalcar y prengué lo cavall per la regna y entrà en la barca. Y quant fonch 

dins, tantost anà envers la nau, y arribant a la nau, pujà alt y encontinent feren vela. 

Emperò jamés no veyé ningú.  

[2] Y al cap de dos dies arribà al port a hont acostumave, y prengué son cavall y 1090 

desembarcà. Y anà al castell de Bles, y allí tro[38v]bà sa mare, la qual, sabent que ell 

era vingut, fonch molt alegre y demanà-li què feya la fada. Y ell respòs:  

—Senyora, no li digau fada, car ella no és fada, abans és la més gentil dama de 

tot lo món. Emperò dexau complir los dos anys, que llavors conexereu si és fada. 

Respòs sa mare:  1095 

―Fill, pus que vós no la podeu veure, bé podeu creure que és fada o mal esperit. 
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Oynt açò lo compte, fonch molt enujat y dix:  

—Certament, senyora, si vós dieu mal de la cosa que més ame en aquest món, jo 

no tornaré jamés en vostra casa.  

Veent sa mare que lo compte se enujave, li dix:  1100 

―Senyor fill, no us ho diré més, pus vos ne enujau, abans hauria plaher que 

anàssem a París per a veure lo rey vòstron honcle.  

Y ell fonch molt content. Y tantost se aparellaren de tot lo que havien menester 

per lo camí. 

 

[C. XXV.] COM LO COMPTE ANÀ A LA CIUTAT DE PARÍS PER A DEMANAR AL REY 1105 

QUÈ ERE DELS ESPANYOLS 

 

[39r]E tantost partiren lo compte y sa mare per anar a París. Y quant lo rey sabé 

que sa germana y lo compte venien, hisqué dos lleguas lluny de la ciutat per a rebre’ls. 

Y quant son nebot lo veé, encontinent descavalcà y besà-li la mà, y lo rey lo besà en la 

boca dient:  1110 

—Nostre Senyor Déu te guart de traÿció.  

Y aprés tots se n’entraren en la ciutat y allí estigueren alguns dies. 

[1] Y quant la donzella ab qui havien esposat lo compte, la qual havie nom 

Elisena, sabé que son esposat ere allí, encontinent escrigué lletres a son honcle lo papa 

dient que sabés Sa Santedat com son esposat ere vengut de les terres de la fada, y que 1115 

donàs orde que no fos deshonrada. Y trameté les dites lletres ab dos vassalls seus dient-

los que tornassen tan prest com poguessen ab la resposta del papa. Emperò lo compte no 

sabie res de açò, ni lo rey lo y gosave dir perquè no se enujàs. 

Y estant un dia en la cambra, lo compte y son honcle parlaven del rey Sornaguer, 

y lo compte se recordà dels espanyols y demanà al rey a hon eren, y lo rey li respòs que 1120 

per lo realme de França los havia compartits, y que eren estats[39v] molt enujats perquè 

no·ls avie dit res de la partida. 
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[C. XXVI.] COM LO PAPA ENVIÀ UN BISBE A LA CIUTAT DE PARÍS PER FER AVORRIR 

AL COMPTE LA EMPERATRIU 

 

[1] Ara tornem al Sanct Pare que, sabent que lo compte Partinobles, que ere 1125 

l’esposat de sa neboda, era vengut y que no estave ab ella, fonch-ne tant enujat que no y 

havie qui li gozàs parlar. Y estant un jorn en la cambra pensant en quina manera poria 

donar recapte en lo dit negoci perquè sa neboda no restàs deshonrada, y entrà en la 

cambra un bisbe lo qual era molt gran amich seu y, vehent-lo estar axí pensant, li 

demanà la causa y lo papa lo y comptà tot com era estat. Y quant sabé lo bisbe la veritat, 1130 

li dix que si li donava un archebisbat, ell donarie recapte per fer-li avorrir aquella fada. 

Y lo papa lo y prometé, y encontinent lo dit bisbe partí per anar a la ciutat de París.  

[2] Y arribant en París, lo rey de França li féu molta honra, y el estigué en la 

cort un mes per a saber[40r] la pràtica de la gent. Y en aquest temps cada dia anave a la 

sala del rey, emperò no deye la causa per què era vengut. Y un jorn lo rey, parlant ab lo 1135 

bisbe, li comptà tot lo fet del compte Partinobles y de la guerra passada, y com se perdie 

per aquella fada que no sabien qui ere. E llavors lo bisbe respòs:  

―Molt me desplau de que aqueix fet vaja en tal manera. Certament aqueix 

cavaller se perdrà si vosaltres no y donau recapte y que se aparte de aquella fada. 

Emperò, si vosaltres voleu, jo la y faré avorrir, ço és, que·l fassau confessar ab mi. Y no 1140 

cureu, que jo·l convertiré de manera que vosaltres sereu contents.  

Y digueren-li que molt los plaurie. 

Y encontinent lo rey y sa germana prengueren lo compte y aportaren-lo en una 

cambra dient-li:  

—Senyor, qualsevol christià és tingut de confessar y combregar cada any una 1145 

vegada. Per ço nosaltres vos volem manifestar que ací és un bisbe lo qual té poder del 

papa per absoldre de qualsevol crim, y nosaltros nos som confessats ab ell. Per ço, 

senyor, voldríem que vós, com a bon christià, vos confessàsseu ab ell perquè fósseu 

absolt de tots vostres peccats[40v].  

Y lo compte, oynt açò, cregué que ere veritat, dix que ere content y axí se n’anà 1150 

a confessar ab lo dit bisbe, lo qual en sa confessió lo amonestà tant que li digué la 

veritat de tot lo que ere passat. Y quant lo bisbe sabé tot lo secret, dix-li:  

―Fill, sapiau que açò no és persona, encara que us parle, ni fassau qualsevol 

cosa ab ella. Abans és de creure sens dupte que és mal esperit, car los mals esperits van 
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entre les persones, que no·ls poden veure. Emperò, perquè vejau la experiència del que 1155 

us dich, jo us donaré una llanterna la qual serà encantada, y aurà dins aquella llanterna 

una candela que cremarà tostemps, fins que la dita llanterna sie trencada. Y vós 

aportareu dita llanterna amagada, y quant sereu en aquell castell, teniu-la entre la capa 

molt ben embolicada, y aprés, quant anireu a dormir, meteu-la dejús lo llit secretament. 

Y quant serà en lo llit, jugau ab ella fins que sie molt cansada, y aprés dexau-la dormir y 1160 

quant conexereu que ella dormirà, llevau-vos y traheu la llanterna y descubriu lo llit. Y 

si és mal esperit, vós no la poreu veure, y si és persona, vós la veureu sens dupte, y de 

aquesta ma[41r]nera exireu de sospita.  

Y lo compte, havent oÿdes les amonestacions, cregué que era veritat y axí 

prometé que farie tot lo que li avie manat.  1165 

Y lo bisbe li donà una llanterna la qual era encantada, axí com és dit. Y quant lo 

compte tingué la llanterna, encontinent cavalcà y anà al port a hont havia dexat la nau 

quant era vingut. Y trobà la barca aparellada y entrà dins ab son cavall, y tantost alçaren 

velas y la nau començà a fer via. Y lo compte anave molt alterat pensant en lo que havie 

emprès. 1170 

E ab aquest pensament la nau arribà al port de Cabeçadoyre, y lo compte 

prengué lo cavall y entrà en la barca, y la barca lo aportà fins en terra. E essent exit en 

terra, muntà a cavall y anà envers lo castell. Y, entrant per lo portal, estigué duptant, car 

tenie por que la sua senyora Melior no sabés la traÿció que li volie fer. Y descavalcà y 

anà-se’n a la sala a hont acostumave menjar, y trobà la taula aparellada, y assegué’s y 1175 

prengué ayguamans. Y aprés vingueren les viandes molt ben aparellades, emperò lo 

compte estava tan pensatiu en lo que tenie de fer, que no podie menjar y les cames li 

tremolaven[41v].  

Y quant vingué la hora de dormir, véu venir les antorches axí com havien 

acostumat, y seguí-les aportant tostemps la llanterna que lo bisbe li havie donada molt 1180 

ben amagada. E quant fonch a la cambra, meté-la dejús lo llit, y aprés se despullà y 

meté’s en lo llit y les antorches se n’anaren. Y tantost sentí venir la emperatriu, y quant 

fonch prop del llit, despullà’s. Y essent en lo llit, tantost començaren de jugar, y axí ella 

se adormí y lo compte se llevà secretament, y prengué la llanterna y tragué la candela 

que era de dins, y descobrí la emperatriu. 1185 
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[C. XXVII.] COM, ESTANT MIRANT LO COMPTE LA EMPERATRIU, CAYGUÉ UNA GOTA 

DE CERA DE LA CANDELA SOBRE LOS PITS 

 

[1] Havent lo compte descubert lo llit, véu la emperatriu que estave dormint. Y 

mirant lo compte la gran gentileza de aquella, estigué espantat y estava casi fora de seny. 

Y estant axí torbat, caygué una gota de cera de la candela sobre los pits de la emperatriu, 1190 

la qual fonch causa que se despertàs. Y veent que ere des[42r]cuberta, cridà un gran crit 

dient:  

—Valeu-me, Verge Maria! 

 Y restà esmortida. 

E quant lo compte oý açò, llançà la llanterna en terra y començà de plorar 1195 

maleynt a sa mare y al bisbe y a tots los que eren estats causa que ell havie feta aquella 

traÿció. Y quant la emperatriu fonch retornada, començà de plorar dient:  

―O cavaller traÿdor, en mal punt haveu comés tal malvestad, car jo us faré 

matar ab tanta crueltat com jamés cavaller morís! Açò és lo que vós me havíeu promès 

tantes vegades? Y ara és desfet tot lo meu encantament, y tots los de l’Imperi sabran la 1200 

mia deshonra, car no podeu estar que no us vejen tots los del palau, car si vós no 

haguésseu comés aquesta traÿció, vós no podíeu veure’ls ni ells a vós. O traÿdor, y pues 

havíeu esperat tant, no podíeu esperar sis mesos y fóra cumplit lo temps dels dos anys, y 

fóreu estat senyor de mi y del meu Imperi?  

Y dient estes rahons, ella se vestia. Y lo compte estave agenollat demanant-li 1205 

misericòrdia y prometent-li que jamés no tornaria a tal errada. Emperò la emperatriu no 

li volia perdonar, abans ab molta fúria li deya:  

—Cer[42v]tament, En Traÿdor, vós no escapareu de la mort, pus me haveu 

causat tanta vergonya; car jo us avie promés perdonar-vos totes les errades sinó aquexa, 

y teniu per cert que jamés fareu traÿció ni afront a ninguna donzella.  1210 

[2] Y en açò la emperatriu prengué tots los vestits del compte, que estaven sobre 

lo estrado, y hisqué de la cambra dexant lo compte en lo llit tot nu perquè no se’n 

pogués anar. Y ella anà a la cambra de sa germana Urraca y féu-la llevar del llit. Y 

quant Urraca la véu venir plorant y tirant-se los cabells, estigué molt espantada y féu 

llevar totes les donzelles. Y la emperatriu prengué sa germana y apartà-la en una cambra 1215 

y allí, plorant y gemegant, li comptà tot lo que era pasat dient:  
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―O germana, ja sabeu quant amava aquell cavaller lo qual havie aportat del 

realme de França y volie que fos emperador. Y axí me havia promés que no descubriria 

lo meu cors fins que fossen passats dos anys. Emperò esta nit, com a traÿdor, me ha 

descuberta y ara seré deshonrada, car tots los del palau lo veuran, y ell a ells, puys lo 1220 

encantament és desfet, y per ço[43r] jo vull que muyra, y prech-vos que·m doneu 

consell.  

Quant Urraca sabé la causa per què la emperatriu feya tan gran plant, fonch-ne 

molt enujada y digué:  

—Certament, senyora, el merex la mort, pus no ha sabut conèxer lo bé que tenia, 1225 

y per ço esperau-me ací, que jo aniré y faré armar cavallers que·l maten. 

Y tantost Urraca hisqué del palau y féu armar cinquanta cavallers dient-los que 

un mal cavaller havia tengut atreviment de entrar en la cambra de la emperatriu, y per 

ço que se estiguessen en la sala davant la cambra, y com exiria lo dit cavaller, que·l 

matassen. Y aprés Urraca tornà a la emperatriu y dix-li que ja havie donat recapte en lo 1230 

que li havie manat. Y la emperatriu se’n tornave a la sua cambra. Y aprés vingué Urraca 

y, entrant, véu lo compte que estave assegut en lo llit demanant misericòrdia a la 

emperatriu, que li volgués perdonar. Y la emperatriu callave, que bé mostrave en la sua 

cara no tenir ningunes ganes de perdonar-li. Y Urraca hisqué defora la cambra y véu 

venir molts cavallers armats. Y quant lo compte sentí la remor de les armes, estigué 1235 

molt espantat. 

[3] Y, estant en[43v] açò, entrà Urraca dins la cambra, y quant lo compte la véu, 

mirà-la molt bé, y conegué que ere gentil dama, car tenie la cara molt plasent y graciosa, 

y lo cap molt petit, y los cabells rossos com si fossen de or, y los vulls grans y negres, y 

les celles ben fetes, y lo front blanch com lo paper, lo nas petit y afilat, y boca petita y 1240 

vermella com lo coral, les den[t]s blanques y menudes, y la color de la cara com una 

rosa, y lo coll prim, y los pits tals com una neu, y les mamelles petites y blanques, y los 

braços llarchs y ben fets, les mans curtes y blanques, y los dits llarchs y prims, y la 

proporció del cos molt gentil segons los altres membres, y en la cintura era prima. Totes 

estes perfections veé lo compte en la gentil Urraca la primera vista.  1245 

Y veent Urraca que lo compte estave despullat, anà envers ell per veure la sua 

disposició. Y quant véu que era tant gentil, ella ne hagué grandíssima pietat, pensant 

que la mort li ere aparellada, y dix:  
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―O senyor germà, y per què haveu volgut enujar la senyora emperatriu que tant 

vos amave? No podíeu comportar fins que fossen complits dos anys y fóreu estat senyor 1250 

de ma[44r] germana y tot lo seu Imperi? Y un home que havie tant comportat, no podie 

comportar sis mesos que manquen per a compliment dels dos anys que ella vos tenie 

pregat? Y vós haveu trencada vostra paraula? Certament, senyor germà, no us podeu 

escusar que no siau molt culpable en totes maneras.  

Y quant lo compte sabé que aquella tan graciosa dama era germana de la 1255 

emperatriu, ell ne hagué molt gran plaher, y li prengué la sua delicada mà y besà-la-y 

dient:  

—Senyora germana, sapiau que jo só estat enganyat per ma mare y per mon 

honcle lo rey de França, y per un traÿdor de bisbe, car me han aconsellat lo que jo he fet. 

Y quant Urraca ohí lo compte que parlave tant piadosament, agenollàs devant la 1260 

emperatriu, y besà-li les mans e los peus demanat-li de gràcia que perdonàs al compte, 

pus havie errat per mal consell. Y la emperatriu li respòs que no li perdonarie per res. 

Veent açò Urraca, tornà al compte, que estave en lo llit plorant que no·s gosave llevar, 

car estave tot nu y no tenie roba que se vestís, car la emperatriu la y havie llevada, y 

digué-li la resposta que sa germana li[44v] havie feta. Y lo compte la suplicave que hi 1265 

tornàs y li recaptàs gràcia que no morís tan vergonyosament en lo llit. Y Urraca tornà a 

la emperatriu dient-li:  

―Senyora germana, jo us suplich que lo compte no muyra axí, mes, si·m voleu 

creure, jo us diré lo que serà honrra vostra, ço és, que li torneu la sua roba y lo seu 

cavall y que·l deixeu anar a hont se vulle.  1270 

Respòs la emperatriu:  

—Yo vull que muyra aquex traÿdor. 

Quant Urraca véu que no podie acabar res ab sa germana, dix-li:  

―Senyora, féu-li almenys gràcia de tornar-li la roba, perquè tant noble cavaller 

no muyra tan vergonyosament.  1275 

E la emperatriu dix:  

—Féu lo que us vullau de açò. Emperò desempachau de donar-la-y, car ja està 

presta la gent que·l tenen de matar.  

Llavors Urraca fonch contenta, y anà prest a la sua cambra per a cercar la roba 

del compte. Y aprés anà al portal de la mar y allí trobà dues naus surgides, y cridà lo 1280 

patró de cada nau y manà’ls que encontinent se aparellassen, car la emperatriu volie 
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trametre un correu en França. Y oynt açò los marinés, prestament se meteren en orde 

per a partir. Y Urraca[45r] tornà al palau y aparellà lo cavall del compte y tot lo que 

havia portat la primera vegada que allí vingué. Y aprés entrà en la cambra ab la roba de 

vestir y ajudà a vestir lo compte. Y essent vestit, Urraca lo prengué per la mà y anaren 1285 

los dos davant la emperatriu, y Urraca se agenollà y dix:  

―Senyora, ayau pietat de tant gentil cavaller, que no muyra.  

Respòs la emperatriu:  

—Llevau-me davant aquell traÿdor.  

Y veent Urraca açò, dix:  1290 

―Senyora, jo aniré ab ell, perquè quant los cavallers lo hauran mort, jo·l faré 

soterrar axí com a noble cavaller. 

 E la emperatriu fonch contenta. 

 

[C. XXVIII.] COM URRACA DESLIURÀ LO COMPTE QUE NO MORÍS Y METÉ’L EN UNA 

NAU Y FÉU-LO APORTAR AL CASTELL DE BLES 1295 

 

Llavors Urraca prengué lo compte per la mà y hisqué de la cambra, y quant los 

cavallers lo veren, tots meteren mà a les espases per a matar-lo, sinó que Urraca los dix: 

—Senyors, no us mogau, car aquest[45v] és un correu que ma germana tramet 

en França. Emperò aquell qui exirà és lo qui mereix la mort.  

Y ningú no·s mogué. Y axí Urraca tragué lo compte fora lo palau, y donà-li lo 1300 

seu cavall y espasa, y acompanyà’l fins al port y féu-lo embarcar, y manà al patró que 

aportàs aquell correu fins al castell de Bles y que allí lo dexàs, y que partís prestament, 

y si la emperatriu lo feya cridar aprés de ésser partit, que no tornàs, sots pena de la vida. 

Y lo patró lo y prometé. Y Urraca prengué comiat del compte, que estave tant torbat que 

no sabie si era mort o viu. Emperò quant ella mirava que ere tant gentil home y tant 1305 

dispost, no podia partir-se d’ell, car si no hagués pensat que era son cunyat, ella lo 

haguera pres per a sí matexa. 

E en açò los mariners feren vela, y ella muntà en altra nau y fugí en les terres 

que son pare li havie dexades, car tenia paor que sa germana no la fes matar perquè 

havie desliurat al compte. 1310 
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[C. XXIX.] [46r] COM LO COMPTE ARRIBÀ AL CASTEL DE BLES Y NO VOLGUÉ QUE 

LOS SEUS VASSALLS LO REBESSEN COM A SENYOR 

 

Ara digam del compte, que, arribant al portal del castell de Bles, los marinés lo 

tragueren en terra y acompanyaren-lo fins a la porta del castell, y allí trobaren alguns 

vassalls del compte los quals, quant veren llur senyor, se agenollaren davant ell per 1315 

besar-li la mà. Emperò no·u volgué comportar dient que un traÿdor com ell no merexia 

que li besassen la mà. Y los vassals estigueren tots espantats oynt tals paraules de son 

senyor, y encontinent anaren a sa senyora per comptar-li lo fet. Y per açò lo compte 

manà que li obrissen la torre que tenia en lo més alt del castell, y meté’s dins y tancà la 

porta perquè ningú no y entràs. Y quant fonch allí, començà de plorar y cridar dient:  1320 

―O trist de mi, traÿdor. Y per què só nat en aquest món? Per fer tant gran 

traÿció? Y quina sentència abasta per a castigar un tal traÿdor? O germana Urraca, per 

què no volguéreu[46v] que jo morís en lo palau de la emperatriu, pus ho merexia? 

Emperò crech que u haveu fet perquè sentís major pena, y per ço me haveu allargada la 

vida. Emperò jo faré de manera que durarà poch. 1325 

Sabent la mare del compte que son fill fehie tan trist plant, anà a la torre pensant 

aconsolar-lo. Emperò lo compte la deshonrave de tal manera que aquells qui l’oyen 

pensaven verdaderament que ere tornat orat. E de aquesta manera estigué tres dies sense 

beure ni menjar, sinó tostemps cridant. 

 1330 

[C. XXX.] COM LO REY SORNAGUER ENVIÀ SON FILL EN FRANÇA PERQUÈ SERVÍS 

LO COMPTE PARTINOBLES Y QUE APRENGUÉS LES SUES COSTUMES 

 

Tornem ara a dir del rey Sornaguer lo qual, sabent que lo compte era tornat en 

França, desliberà de enviar-li un fill que tenia, que havia nom Aufer. Y estant dit rey un 

jorn en la cambra ab son fill, dix-li:  1335 

—Fill, jo vull que vós aneu en França y demaneu del compte Partinobles y, 

quant lo hajau trobat, digau-li[47r] que jo us tramet a ell perquè·l serviau, y li direu que 

sou mon fill, y aprendeu la sua criança y les sues pràtiques.  

Oynt Aufer la intenció de son pare, fonch molt alegre, car tostemps havie oÿt dir 

que lo compte ere esforçat cavaller. E encontinent partí y anà a la ciutat de París, y allí 1340 

demanà a hont trobarie lo compte y digueren-li que·l trobarie en lo castell de Bles. Y 
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Aufer se n’anà allí tot dret y trobà sa mare del compte molt atribulada, y demanà-li a 

hont era lo compte, y ella li comptà tot lo fet y com estave tancat en la torre. Y oynt açò 

Aufer, fonch molt enujat y dix que volia parlar ab ell. Y anà a la porta de la torre y cridà 

lo compte, y quant lo compte oý que·l cridaven, demanà-li:  1345 

―Qui sou? 

Aufer li dix:  

—Yo só Aufer, fill del rey Sornaguer, y vinch per servir vostra senyoria.  

Llavors lo compte li obrí. Quant fonch dins, comptà-li la sua desventura molt 

largament y dix-li plorant ab molta dolor:  1350 

―Amich, vós haureu de fer lo que jo us manaré, si vós voleu estar en ma 

companya.  

Y Aufer li prometé que farie tot lo que porie per a servir-lo. Llavors dix lo 

compte:  

—Anau y feu-me pastar pa de[47v] civada y portau-lo’m ací, y portau-me un 1355 

cànter d’aygua.  

Y ell hi anà y li aportà lo que demanava, y de açò menjave lo compte quant la 

fam lo enujave. E axí estigué cinch mesos.  

Y quant lo rey de França sabé que era tornat orat y que deshonrave sa mare, no 

volie anar a veure’l, car sabia què n’era estat causa. Y quant los cinch mesos se 1360 

acabaven, ab los quals se complien los dos anys que avia de esperar per ésser emperador, 

començà de fer lo més trist plant que jamés ningú fes, car no és home en lo món que, 

oynt-lo, no n’hagués pietat. Y Aufer y tots los altres qui escoltaven lo plant, creyen que 

ere tornat orat segons les coses que deye. 

 

[C. XXXI.] COM TOTS LOS REYS Y CAVALLERS DE L’IMPERI SE AJUSTAREN Y 1365 

ANAREN A LA EMPERATRIU PER A DEMANAR-LI SI HAVIE TROBAT RECAPTE 

 

Tornem [a] parlar de la emperatriu que estava en lo castell de Cabeçadoyre, y 

manà que tots los reys, duchs, comptes y grans senyors del seu Imperi vinguessen. Y 

quant foren tots ajustats, ella los dix que ja sabien com li havien donat dos anys de 

temps per[48r]què s’hagués cercat marit a sa voluntat, y que lo dit temps ere passat y no 1370 

havia pogut trobar marit que li acontentàs. Y llavors li respongueren los dos reys que 

eren tutors seus:  
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―Donchs, què manà vostra senyoria que nosaltres fassam? 

 Y ella los dix que fessen lo que los aparegués.  

E los reys digueren:  1375 

—Nosaltres cercarem lo millor home que pugam trobar que sie ygual a vostra 

senyoria, y aquell elegirem per ésser emperador y marit vostre. 

[1] Y estant en aquest rahonament la emperatriu y los reys, entrà en la sala un 

missatger ab una lletra y agenollà’s devant la emperatriu, y besà la lletra y aprés la posà 

sobre lo cap, axí com se acostuma de fer als emperadors, y ella prengué la lletra y la 1380 

llegí. Y quant la hagué legida, dix a tots los reys que eren allí presents:  

―Aquesta lletra ve de Espanya, en la qual me escriuhen que allí ha un noble 

cavaller que és molt esforçat y digne de gran senyoria; y per cert jo·l vull veure, perquè 

us prech que·m doneu tres mesos de temps perquè ell pugue venir. Y si és ver lo que 

escriuhen, jo vull que aquell sie mon marit, y si no és tal com me escriuhen, llavors[48v] 1385 

vosaltres me poreu donar aquell que volreu.  

E quant los reys oÿren açò, foren molt alegres, car més amaven que ella mateixa 

prengués aquell que li agradàs, perquè aprés no pogués donar culpa a ningú. Y axí foren 

molt contents de donar-li lo temps que ella demanà, y les corts se desbarataren y cascú 

tornà en sa terra. 1390 

Tot açò feya la emperatriu per a saber noves del compte. Y trameté a demanar sa 

germana Urraca per a aconsellar-se ab ella. Emperò ella no gosave venir per por que la 

farie matar, car moltes vegades havie tramés per ella y jamés no y ere volguda anar, 

sinó que li trametia a dir que lo compte era tornat orat. Y ab aquesta congoxa estave la 

emperatriu que sovint se esmortie y ningú no sabie per què.  1395 

Y en aquest endemig los tres mesos foren passats, y los dos reys que eren los 

tutors vingueren per a saber si havie elegit marit, y ella dix que no. Llavors los dos reys 

digueren:  

—Forçat serà que nosaltres vos ne donem, y per ço, entretant que les corts se 

ajustaran, entremeteu-vos de algú que sie vostre ygual, y nosaltres també per altra via 1400 

cercarem lo que us pertany.  

Y ella los dix que era molt contenta, y encontinent[49r] scrigué una lletra a sa 

germana Urraca pregant-la que li donàs avís del compte a hon ere. Ella li féu resposta 

que, quant ella la havie pregada que perdonàs al compte, no l’havie volgut perdonar y 

que ara cregués verdaderament que era tornat orat. Quant la emperatriu ohí la resposta, 1405 
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estigué molt enujada y tornà a escriure a sa germana dient-li que encara que lo compte 

fos tornat orat, que fes de manera que ella lo ves, car sabie de cert que, quant lo compte 

fos davant ella y sabés que li havie perdonat, cobraria lo seny. Y veent Urraca que la 

emperatriu se congoxave tant, estava-ne molt alegra, pus que no li havie volgut 

perdonar, ans lo volie fer matar, y ara treballave tant per trobar-lo. Y per ço li escrigué 1410 

una lletra dient:  

―Senyora, pus lo compte ha perdut lo seny per vós, molta rahó és que vós 

perdau per ell la vida, car jamés no·l veureu. 

 

[C. XXXII.] COM LO COMPTE, ESTANT EN LO CASTELL DE BLES EN ÀSPERA 

PENITÈNCIA Y VEENT QUE NO PODIE MORIR, DESLLIBERÀ DE ANAR EN ALGUN BOSCATGE 1415 

PER ACABAR LA SUA VIDA 

 

[49v]Avent estat lo compte vuyt mesos en tan àspera penitència que no havie 

menjat sinó pa de civada y begut aygua, y sens ninguna vestidura sinó dels seus cabells, 

y vehent que no podie morir, deslliberà de anar en algun boscatge y allí estar sense 

menjar fins que fos transit. Y un jorn, parlant ab son criat Aufer, lo qual era lo fill del 1420 

rey Sornaguer, que havie nom Aufer, y dix-li que certament aquella vida lo enujave 

molt, y que deslliberave de anar en algun lloch a hont prengués plaher, y que ja podie 

ésser que la sua enamorada fos casada y no se recordave d’ell. Y tot açò feye lo compte 

per partir-se de allí y anar en altra terra a hon pogués morir. Y quant Aufer ohí açò, 

fonch mol[t] alegre y dix-li:  1425 

—Senyor, molt més valrà que partiam de ací, y yo aportar-vos he en altra terra a 

hont menjareu y beureu a vòstron plaher, y llevar-vos he tots aquexos cabells que us 

desparensen, y en breus dies podeu ésser tornat en vostra força y disposició, y tornarem 

a París en la cort de vòstron honcle. Y per donar millor recapte en aquest negoci, jo 

pendré un palafrén en lo qual vós poreu cavalcar, per[50r]què estau molt flach, y yo 1430 

pendré un cavall per a mi, y de aquesta manera partirem secretament que ningú no 

n’haurà sentiment.  

Y lo compte dix que era molt content. Y tantost ordenaren la partida, ço és, a la 

mitja nit perquè ningú no·ls conegués, car lo compte estave de manera que era vergonya 

amostrar-se davant ningú.  1435 
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Y axí partiren los dos, ço és, Aufer i lo compte. Emperò lo compte estava tant 

flach que no·s podie tenir gens sobre lo palafrén sinó per Aufer, que tostemps li tenie les 

mans a les espalles. Axí cavalcaren tota aquella nit fins a tant que arribaren en un lloch 

que era molt prop de les serres de Ardenya, a hon altra vegada se ere perdut. Y quant 

foren allí, Aufer descavalcà y ajudà a descavalcar al compte, que no podie cavalcar ni 1440 

descavalcar si no li ajudaven. Y quant lo compte fonch descavalcat, Aufer li demanà 

què volie menjar, y lo compte li respòs:  

―Aportau què menjar per a vós, si·n voleu, que jo no vull menjar, car més ame 

la mort que la vida.  

Llavors, quant Aufer ohí que lo compte no volia menjar, estigué molt trist y dix: 1445 

—Y com, senyor, per açò me aveu fet venir ací y ara no voleu menjar?  

Respòs lo[50v] compte:  

―Amich, encara que jo us haje fet venir ací y ara jo no vulle menjar, per açò no 

us fas ningun perjudici.  

Respòs Aufer:  1450 

—Senyor, prou me feu perjudici, car si vós no menjau en breu temps sereu mort, 

y los vostres parents y vassals diran que jo us he aportat ací ab intenció de matar-vos per 

venjar la deshonra que féreu a mon pare en la batalla davant París. Ara diran que ho he 

fet per venjar la deshonra de Elisena, vostra esposa. Y per ço jo us prech que menjeu y 

que us esforçeu.  1455 

Oynt lo compte les paraules de Aufer, respòs dient:  

―Certament, germà, si voleu que jo menje serà per amor de vós, y vós també 

haveu a fer per amor de mi lo que jo us diré, ço és, que us torneu christià.  

Açò deye lo compte crehent que Aufer no u farie y que ab aquesta escusa no 

menjarie. Emperò Aufer tenie tantes de ganes de veure lo compte ab la força que solia 1460 

tenir que haguera fet qualsevol cosa, y axí prometé que·s faria christià. Llavors lo 

compte no tingué ninguna escusa, abans fonch forçat que menjàs. 

Y l’endemà anaren a una església que ere prop de allí, y lo compte féu batejar 

Aufer y ell fonch son padrí y posaren-li nom Guillem[51r], perquè és nom françés. Y 

aprés lo compte se’n tornà en lo desert, que son criat no u sabé. Y quant fonch en les 1465 

serres de Ardenya, trobà los cavalls que encara estaven lligats y ell los deslligà perquè 

poguessen anar allà hon volguessen. Aprés lo compte se’n devallà al peu de la 
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montanya y allí trobà una font, y veent que ere lloch molt aspre y desert, deslliberà de 

estar allí per fer molt major y més gran penitència del que havie fet fins allí. 

 

[C. XXXIII.] COM LA EMPERATRIU EMBIÀ A CERCAR ALTRA VEGADA SA GERMANA 1470 

URRACA PERQUÈ LI DONÀS CONSELL Y URRACA, PENSANT QUE LA VOLGUÉS FER MATAR, 

FUGÍ AB UNA NAU PER A MAR. Y DE LA DIVISIÓ ENTRE LOS REYS 

 

Tornem a parlar de la emperatriu y de sa germana, que estaven en qüestió per 

què Urraca no volie obeyr lo manament de la emperatriu, car, quant la emperatriu li 1475 

embiave a dir que vingués, Urraca li feye resposta que no estava en disposició per anar 

per camí. Y veent la emperatriu que no li volie obeyr, trameté una nau al castell de 

Tènedo, car allí era Urraca[51v], dient que pus no podie anar per camí, que ab aquella 

nau vingués. E quant Urraca sabé que la emperatriu li embiava una nau, hagué por que 

no la volgués fer matar, deslliberà de fugir, y axí manà aparellar una bellíssima nau y 1480 

meté’s dins, ab sis donzelles que la servien, ab deslliber de anar en França. 

[1] E en açò los reys de l’Imperi estaven en grandíssima divisió sobre la electió 

de l’emperador, car los reys volien que fos hu d’ells, y los cavallers y los altres senyors 

volien que fos altre. E sobre aquesta divisió digueren los dos reys que eren tutors de la 

emperetriu:  1485 

—Nosaltres volem que sobre aquesta electió no hajen de valer favors ni se hajen 

de seguir guerras ni malas voluntats. Abans volem que vaje molt ygualment per a tots. 

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 1490 

haurà victòria de dit torneig, que aquell sie emperador[52r]. E si ere cars o ventura que 

fos moro o turch aquell que haurà dita victòria, que sia tingut y obligat de tornar-se 

christià. E de aquesta manera no y haurà avantatge ningú.  

E oynt los altres reys y grans senyors la intenció y deslliber de aquells, foren 

molt contents, y encontinent tots juraren de tenir y servar aquella deslliberació, y contra 1495 

aquella no venir en cosa ninguna. Y tantost escrigueren lletres y trameteren missatgers 

per totes les províncies, axí com desús és dit. 

Emperò la emperatriu no estave jamés alegre, perquè no tenie ningú ab qui 

pogués descobrir sos secrets, pus sa germana se n’era anada, y havie gran paor sabent 
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que aquell que serie son marit no la trobarie axí com devia, perquè lo compte se n’havie 1500 

aportada la flor. 

 

[C. XXXIV.] COM, ANANT URRACA FUGINT PER LA MAR, ARRIBÀ A LES SERRES DE 

ARDENYA Y ALLÍ TROBÀ LO COMPTE 

 

[1] Ara tornem a Urraca, que anave fugint per la mar per paor de la emperatriu. 

Y anant axí, un dia arribaren davant les serres de Ardenya y, quant foren[52v] en lo port, 1505 

sentiren alt en lo boscatge un cavall que relinchave. Sentint Urraca açò, demanà al patró 

de la nau en quina terra eren, e lo patró respòs:  

―Senyora, jo estich molt maravellat que en aquestes serres haja cavalls, car són 

las més aspres y desertes montanyes del món, y diuhen-se les serres de Ardenya. 

Llavors diu Urraca:  1510 

—Patró, per amor de mi que llançeu àncora y veureu si sentirem altra vegada a 

aquell cavall.  

[2] Respòs lo patró:  

―Senyora, bona cosa serie que vejam lo que és, car ja porie ser que algun 

cavaller se fos perdut per aquestes montanyes y no trobe lo camí per exir-ne. Y per cert 1515 

està en gran perill, car en aquestes montanyes y ha moltes serps, y lleons, y onsos, y de 

quants animals salvatges ha en lo món, y entre aquell n’i ha molts de verinosos. Y per 

açò, si és algun cavaller, serà gran mèrit de ajudar-li. Y perquè los animals verinosos no 

us puguen fer mal, jo·ls conjuraré de manera que, encara que us toquen, no us nouran.  

E Urraca dix:  1520 

—Sperem que sie exit lo sol y exirem en terra.  

Y manà aparellar tres donzelles que hisquessen ab ella en terra.  

Y tantost lo patró manà aparellar la barca y hisque[53r]ren en terra lo patró y 

quatre mariners, y Urraca ab tres donzelles. Y essent en terra, Urraca dix al patró que 

anàs primer ab los mariners, y lo patró fonch content. Y anant ell, conjurà tots los 1525 

animals verinosos de aquella terra de manera que no podien fer mal a ningú. Y axí, 

anant Urraca a cavall en una hacanea blanca, entrà en les montanyes ab les donzelles 

que la seguien. Y anant los mariners, trobaren rastre de un cavall que perdie sanch, y los 

mariners digueren:  

―Senyora, voleu que seguiam lo rastre de aquesta sanch?  1530 
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Y ella dix que sí, y seguint lo rastre arribaren a la font hont lo compte exie a 

beure, y prop de la font trobaren un lleó mort lo qual tenie en la boca un bocí de carn del 

cavall. Y veent açò estigueren tots espantats y lo patró digué:  

—Jo crech que aquest lleó ha volgut menjar lo cavall que havem sentit y és-li 

saltat sobre les anques, y lo cavall crech que li ha donada alguna cosa y de açò és mort. 1535 

Llavors miraren lo lleó y trobaren que tenia lo cervell trencat, y lo patró digué a 

Urraca:  

―Senyora, restau-vos ací prop de aquesta font, y jo ab los mariners aniré per la 

montanya y veu[53v]ré si trobaré lo cavall o lo cavaller.  

Y Urraca dix que anassen en bon·ora. Y Urraca restà ab les donzelles prop de la 1540 

font. 

E estant allí, veeren exir entre los arbres un animal molt gran y lleig, y Urraca 

anà envers ell y véu que tenie semblança de persona. Y ella li apartà los cabells de 

davant la cara, que eren molt llarchs, y veent Urraca que tenia cara de persona y anava a 

quatre cames, estigué molt espantada, y senyant li demanà de part de Déu que li digués 1545 

qui era, y ell respòs:  

—Jo só un traÿdor.  

[3] Y llavors Urraca estigué espantada, car aquella veu li semblave del compte, 

y pensava en les rahons que havian passadas en lo castell de Cabeçadoyre y de quant la 

emperatriu li deya traÿdor. Y pensava en lo que li havian dit en lo castell de Tènedo, ço 1550 

és, que lo compte era tornat orat y que se n’era anat per los boscatges com a desesperat.  

Y per totes aquestes rahons Urraca pensava que aquell era lo compte, y 

deslliberà de demanar-li altra vegada qui era, y axí li dix:  

―Germà, jo us prec que·m digau qui sou, car si vós sabíeu qui só, no·m 

negaríeu la veritat. Emperò jo us diré primer lo meu nom perquè vós no dup[54r]teu de 1555 

dar-me lo vostre. Sapiau que só Urraca, filla de l’emperador de Constantinoble. Tinch 

una germana que ha nom Melior, la qual és emperatriu, y yo vaig a cercar un compte 

que ha nom Partinobles, que és senyor del castell de Bles, lo qual, en dies passats, féu 

una grandíssima errada a ma germana la emperatriu per la qual ella lo volie fer matar, y 

yo·l desliurí. Emperò ara ella és contenta de perdonar-li y açò és lo que jo vinch cercant.  1560 

Y quant lo compte ohí que la emperatriu li perdonave y conegué que aquella era 

Urraca, sa cunyada, de la gran alegria que hagué, caygué en terra esmortit. Y quant 

Urraca véu axò, ella conegué que aquell era lo compte, y assegué’s al seu costat, y 
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prengué-li lo cap y posà’l sobre la sua falda, y apartà-li los cabells de la barba, que eran 

tant rossos com si fossen d’or. Y quant lo compte començà de retornar y ell obrí los ulls 1565 

y véu la cara de Urraca, y començà de plorar dient:  

—Senyora germana, és veritat lo que·m dieu, que la senyora emperatriu és 

contenta de perdonar-me? 

 Respòs Urraca:  

—Senyor, no y dupteu en ninguna manera.  1570 

[4] Y tantost Urraca cridà una donzella de les sues[54v], que havie nom Pèrsies, 

y dix-li que li ajudàs a llevar aquell gentil home, que era vassall seu y que havia un any 

que se era perdut per aquella montanya. Y tantost la donzella vingué ab les altres, que 

eren restades mirant lo lleó, y totes quatre prengueren lo compte y aportaren-lo a la vora 

de la mar, y meteren-lo en la barca y aprés aportaren-lo a la nau. Y Urraca manà a la 1575 

donzella Pèrsies que li donàs bon recapte, y que li tallàs los cabells de la barba y que·l 

pentinàs molt gentilment. Y aprés Urraca se acostà al compte y donà-li una bella roba y 

ajudà-la-y a vestir. Y més li digué que per ninguna via no digués a ningú qui era. 

Y quant tot açò fonch fet, Urraca estave tant alegre per haver trobat son cunyat 

que jamés ella no sentí tant de alegria. Y tantost manà que li aparellassen la barca y 1580 

tornà a exir en terra ab dues donzelles. Y anà envers la font a hont avie trobat lo compte 

y allí encontrà lo patró de la nau ab los mariners que se’n tornaven de la montanya, y 

ella los demanà què havian trobat y ells respongueren:  

―Senyora, nosaltres havem trobat un cavall mort que estave nafrat en les 

anques, y crehem que és[55r] aquell que ha mort lo lleó que trobàrem prop de la font, y 1585 

havem cridat tant com havem pogut, perquè si lo cavaller era en la montanya que 

vingués, car ja és prop de migjorn.  

Y axí se’n tornaren tots a la nau. Y entrant en la nau, los mariners veheren aquell 

home barbut y tant flach, demanaren a la donzella qui era y ella respòs que no sabia qui 

era. Y oynt Urraca aquestes rahons, respongué:  1590 

—Aquest és un vassall meu que anave per mar ab una nau carregada de 

mercaderia y la nau se perdé de fortuna, y ell prengué una taula y llançà’s en mar y anà 

per la mar dos dies ab la taula. Y aprés volgué la ventura que arribà en aquest port, y 

pus fonch prop de terra, començà a nadar y hisqué defora. Y ha estat un any en la 

montanya, y jo l’he trobat allí prop de la font, que anave a quatre cames, axí com un 1595 

animal. Y som-me acostada a ell, y, demanant-li qui era, ha dit lo que us he comptat.  
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E oynt açò los mariners cregueren que era veritat. E tantost Urraca manà que 

alçassen les veles y que tornassen al castell de Tènedo, de hon eran partits. 

Y en açò estave ella parlant ab lo compte dient-li tot lo que ere passat entre[55v] 

ella y la emperatriu, y en açò arribaren al castell de Tènedo y desembarcaren. Y Urraca 1600 

manà que metessen aquell home que havien trobat en la millor cambra del castell, e 

tantost ella deslliberà de anar a parlar ab la emperatriu y dix al compte que no curàs sinó 

de menjar y de donar-se plaer, car ella volia anar a parlar a sa germana. E lo compte li 

digué:  

―Senyora, feu-me mercé que jo veja la emperatriu.  1605 

Respòs Urraca:  

—Senyor, no us enujeu, que abans de molts dies vós la veureu. 

E en açò Urraca se aparellà per a partir y manà a la donzella Pèrsies que donàs 

bon recapte en aquell cavaller. Y aprés prengué comiat del compte dient-li que se 

esforçàs, que ell haurie lo que desijave. E tantost cavalcà y se n’anà envers lo castell de 1610 

Cabeçadoyre ab moltes dames y donzelles que la acompanyaven. E la donzella Pèrsies 

restà en lo castell ab lo compte, del qual ella ere tan enamorada que cada vegada que·l 

pentinave lo besave, y requeria’l de amors. Emperò ell no volie consentir a la sua 

desordenada voluntat, ans li deya que s’apartàs d’ell. 

 

 [C. XXXV.] [56r]COM URRACA ARRIBÀ AL CASTELL DE CABEÇADOYRE Y COM 1615 

HISQUEREN TOTS LOS SENYORS A REBRE-LA 

 

Ara tornem a parlar de la emperatriu que, quant sabé que sa germana Urraca era 

vinguda, fonch tant alegre que més no podia pensant que, pus sa germana era vinguda, 

tenie a qui pogués descobrir los seus secrets.  

Quant Urraca arribà al castell de Cabeçadoyre, tots los duchs, comptes y grans 1620 

senyors hisqueren a rebre-la una llegua lluny de la ciutat, y la emperatriu ab les dames 

que la esperaven en un verger que era davant lo camí de hont ella devie passar. Y quant 

Urraca arribà al verger davant la emperatriu, ella se agenollà per besar-li la mà, emperò 

la emperatriu no u volgué comportar, sinó que la prengué per la mà y besà-li la boca, y 

aprés entraren-se’n en un retret y allí la emperatriu li comptà lo que era passat entre los 1625 

reys, y com havien deslliberat de donar-li marit, y que lo dia de Pascua se havia de fer 
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un torneig y lo qui vencés havie de ésser emperador, y axí que li pregave que li donàs 

consell. 

Quant Urraca ohí la empe[56v]ratriu, pensà en fer-la penedir de la crueltat que 

havia usada ab lo compte quant lo volie fer matar, y per ço li dix:  1630 

―Senyora germana, no·m demaneu consell, car quant jo·l vos donave tal com 

devia, vós no·m volguéreu creure. Abans, ab tanta crueltat com jamés se usàs, manàreu 

matar aquell tan noble y gentil cavaller lo qual va perdut per lo món, o per ventura és 

mort, car jo l’he cercat y jamés no he pogut saber noves d’ell, sinó que·m digueren que 

havia perdut lo seny y que se n’era anat per los deserts. Vós podeu dir que sou la segona 1635 

Medea, car major crueltat haveu usada.  

Y hoynt la emperatriu lo que Urraca li deya, vehent que era veritat, començà de 

plorar molt fort, y Urraca li dix:  

—Ara no és hora de plorar, car quant vós lo tenieu davant y ell vos demanave 

perdó ab tanta humilitat, vós ab tanta supèrbia y crueltat no·l volieu oyr.  1640 

E la emperatriu plorava y gemegava ab molta dolor, emperò Urraca, per fer-li 

penedir més de la sua crueltat, li deya:  

―No us cal plorar, car tot ho feu ab falsia, que si amor haguésseu tenguda, no 

aguéreu usat de tanta crueltat.  

Llavors la emperatriu caygué en terra es[57r]mortida, y Urraca la llevà y 1645 

conortà-la, y per aquella jornada no li’n parlà més. 

Y estant un jorn la emperatriu y Urraca en la cambra parlant de molts negocis, li 

digué Urraca:  

—Senyora, molta honra seria per a vós que fésseu cent cavallers per aquest 

torneig.  1650 

Y la emperatriu li respòs:  

―Germana, jo faré lo que vós voleu.  

Llavors Urraca li dix:  

—Donchs feu aparellar la sala axí com és menester, y la cadira de nostre pare, y 

de vuy a un mes jo seré ací ab cent donzells y vós armareu los cavallers.  1655 

Y la emperatriu fonch contenta, y dix-li:  

―Germana, ordenau-ho vós de la manera que voleu, que jo só contenta. 

En açò Urraca hisqué del palau y anà per la ciutat, y concertà los donzells qui 

havien de ésser cavallers, y féu de manera que foren noranta y nou perquè ab lo compte 
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fossen cent, car tot açò feya Urraca perquè lo compte pogués veure la sua senyora. Y 1660 

quant fonch aparellat, Urraca tornà al palau de la emperatriu y trobà que plorave dient: 

—O trist de mí, que quant tenia lo bé no·l conexia, y ara estich que no sé qui 

serà senyor de mí! Y bé fonch maleÿt aquell dia que jo fuy tant cruel de voler fer matar 

aquell qui era lo[57v] més gentil cavaller de tot lo món! Cert, bé meresch major pena 

que la que tinch.  1665 

Llavors Urraca entrà en lo retret a hont estava la emperatriu plorant y dix-li que 

tenie deslliberat de anar al seu castell. Y la emperatriu la pregà que tornàs prest. 

 

[C. XXXVI.] COM URRACA TORNÀ AL CASTELL DE TÈNEDO, A HONT HAVIA DEXAT 

LO COMPTE, Y TROBÀ’L QUE ESTAVA MOLT BO Y ESFORÇAT PER A QUALSEVOL COSA 

 

[1] E tantost Urraca partí de la emperatriu y tornà-se’n al castell ab molta alegria, 1670 

pus havia concertat lo que volia. Y quant lo compte sabé que Urraca venia, ell hisqué 

defora lo castell alegre y esperà-la en lo camí. Y quant ella arribà davant ell, abans de 

totes coses li demanà com estava la senyora emperatriu. Y veent Urraca que ell estava 

fresch, ella fonch molt alegre y dix:  

―Senyor, la emperatriu estave molt bona.  1675 

Y prengué’l per la mà, y entrant dins lo castell, y allà descavalcà. Y lo compte la 

prengué per lo bras y muntaren en la sala del castell, y allí Urraca li dix tot lo que havie 

dit la em[58r]peratriu y com se havia de fer un torneig lo dia de Pascua, lo qual havia de 

durar tres dias, axí se acostuma, y lo que haurà victòria, aquell serà emperador. Y dix-li 

que havie concertat ab la emperatriu que fes cent cavallers nobles, perquè ell ne fos-la 1680 

hu, y que estaven aparellats los noranta y nou en la ciutat a hont era la emperatriu. 

Quant lo compte sabé que la sua senyora Melior lo havie de fer cavaller, estigué 

tant alegre que no sabie què·s feya, pus havia de venir davant la sua enamorada, y 

tantost suplicà a Urraca que li donàs un cavall, car ell volie assajar si porie cavalcar. Y 

Urraca manà tantost que li donassen un cavall que tenia molt bell, lo qual ere tot negre 1685 

sinó les orelles, que eren blanques. Y per ço lo y donà, perquè quant fos en lo torneig, 

que·l conegués ab lo senyal del cavall. Y manà que li donassen totes les armes que 

hagués menester. Y quant lo compte tingué armes y cavall, assajà’s a cavalcar. Y altre 

dia ell se armà y muntà a cavall y començà a córrer, emperò encara no tenia prou força. 
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[2] E en açò lo temps que Urraca avie dit a la emperatriu se acostave, car no 1690 

tenia a passar sinó cinch dies per a com[58v]pliment del mes, y ella deslliberà de partir 

y dix al compte que s’aparellàs per anar a veure a la sua senyora, y lo compte fonch 

molt alegre y se aparellà molt prest. Y axí partiren per al castell de Cabeçadoyre, y 

anant per lo camí dix-li:  

—Senyor, sapiau que és menester que us regiau molt discretament, ço és, que 1695 

essent allà, vós no us mostreu ni parleu ab ningú perquè ma germana no n’agués 

sentiment que vós fosseu allí. Per ço fareu de aquesta manera: quant vingue la nit que 

haurà de fer los cavallers, vós estareu en una cambra que està al costat de la sala ab la 

donzella que us acostuma de donar recapte, y quant serà hora, ella vos ajudarà a armar. 

Y aprés posau-vos detràs la porta de la cambra, y quant los altres cavallers entraran, no 1700 

cureu sinó de mesclar-vos ab ells. Y a l’exir és menester que fassau axí mateix, y de 

aquesta manera ningú vos conexerà. 

Y en aquestes rahons arribaren al castell a hont hera la emperatriu, y era la nit 

que se devian fer los cavallers. Y Urraca no curà sinó donar recapte que lo compte y la 

donzella Pèrsies entrassen en la cambra axí com avia dit i aprés se n’entrà en la cambra 1705 

a hont[59r] era la emperatriu, la qual fonch molt alegre de la sua venguda, y tantost 

aparellaren tot lo que havien menester. 

 

[C. XXXVII.] COM LO COMPTE Y LOS ALTRES FOREN CAVALLERS PER MANS DE LA 

EMPERATRIU, SENSE SABER QUE LO COMPTE FOS ALLÍ 

 

[1] Quant la mitja nit fonch passada, que ja tocavan a maytines, la emperatriu se 1710 

aparellà per exir a la sala a hont havie de armar los cavallers, y vestí’s una roba de 

porpra forrada de vellut vert, y pregà a sa germana que anàs ab ella. Y axí hisqueren les 

dues a la sala, y la emperatriu se assegué en la cadira de son pare y manà que entrassen 

los donzells. Y tantost començaren de entrar. Y lo compte estave apartat en la cambra 

ab la donzella Pèrsies, y quant los altres entraren, ell se meté entre ells axí com Urraca li 1715 

havie dit. Y quant véu la emperatriu asseguda en la cadira, ell estigué espantat mirant la 

sua gentileza. Acostant-se a ella, les cames li tremolaven que escassament podie 

caminar. 

E tantos la emperatriu començà[59v]. Y fonch lo primer un fill del duch de Bara, 

y aprés tots los altres arreu axí com vingueren. Y quant lo compte vingué davant la 1720 
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emperatriu, el[l] prengué la espasa en la mà axí com se acostume e, volent-se agenollar, 

ell caygué esmortit sinó per Urraca, que li donà ab lo genoll en los pits y ell se alçà. 

Emperò tostemps mirava en terra perquè la emperatriu no·l conegués. Y la emperatriu li 

prengué la espasa de la sua mà, y la y ceñí y féu-lo cavaller. Y aprés se girà a sa 

germana dient:  1725 

―Germana, què ha hagut aquell cavaller que axí és caygut?  

Y Urraca respòs:  

—Senyora, no us ne maravelleu, car són jóvens, y axí, com no han avezades les 

armes, espanten-se. Y també pot ésser que, axí com no han dormit aquesta nit, ara la son 

los enuja.  1730 

Y ab aquesta passada la emperatriu callà y tornà armar los altres cavallers que 

restaven. Y quant tots foren cavallers y·ls fonch feta la cerimònia acostumada, les 

trompetes y clarins començaren a sonar, y tots feren reverència a la emperatriu y 

començaren de exir. Y, exint de la sala, la donzella Pèrsies estava esperant lo 

compte[60r] y, arribant ell, ella lo prengué per la mà y meté’l dins la cambra y 1735 

desarmà’l, y donà-li a menjar, que bé ho havie menester, car en tota aquella nit no havie 

dormit esperant aquell goig de veure la sua senyora. 

Ara tornem a la emperatriu y Urraca, que estaven en lo consell del que havien de 

fer quant lo torneig se fes, lo qual torneig se havie de començar lo dia de Pascua. En açò 

la emperatriu digué a Urraca:  1740 

―Jo us prech que a la jornada del torneig, que us atavieu y vingau ací per estar 

ab mi a la finestra.  

Emperò la emperatriu no sabie que lo compte fos tant prop. Y en açò Urraca 

prengué comiat de sa germana per tornar-se’n al seu castell, y tostemps lo compte anave 

al seu costat. Y per lo camí Urraca no cessave de dir al compte que se esforçàs en haver 1745 

victòria del torneig, car aquell que l’haurie seria emperador. Y comptà-li tota la 

deslliberació que los reys havien feta axí com la emperatriu lo y havie comptat, y que 

ningú no podie ésser emperador sinó per força de armes. Y lo compte li dix que ell ne 

era molt content, car aprés que la emperatriu lo havie fet cavaller, li semblave que era 

tant fort com una[60v] torre. 1750 

E en aquestes rahons arribaren al castell de Tènedo, y allí estigué Urraca vuyt 

jorns ab lo compte. Y tantost ella se’n tornà al castell de la emperatriu emperò, abans 

que partís, digué al compte:  
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—Senyor, estau-vos ací y jo aniré a parlar ab ma germana, y aparellar-vos he 

allà una casa en què estigau. Y no ajau ànsia de res, que nostre Senyor vos ajudarà. Y 1755 

vuyt dies abans del torneig jo vindré ací per aparellar-vos les sobrevestes y lo que 

haureu menester.  

Y manà a la donzella Pèrsies que li donàs bon recapte, y partí per anar al castell 

de Cabeçadoyre. 

Y lo compte restà ab la donzella Pèrsies, la qual lo servie de tot lo que havie 1760 

menester ab molt amor, car estave enamorada d’ell que perdie lo seny. Y lo compte no 

se curave d’ella, abans pensave en la sua senyora Melior. Y deslliberà de embiar una 

lletra a Urraca dient que li fes tanta mercé que descobrís a la emperatriu com era allí, 

car tenie cregut que, axí com ell(a)62 havie hagut plaher y consolació de veure-la, que 

axí mateix auria ella plaer de saber noves d’ell. 1765 

E quant Urraca hagué llegida la carta, ella li féu resposta dient que no podie ser 

de aquesta ma[61r]nera perquè, si la emperatriu sabie que ell fos allí, no volrie esperar 

cosa ninguna sinó que·s casarie ab ell, y açò fóra un gran escàndol per los reys y grans 

senyors, que eren ja partits de llurs terres per venir al dit torneig y, vehent que era 

casada, dirien que·s burlave d’ells. Y per aquexa rahó no gosave dir a la emperatriu que 1770 

era allí. Emperò que se esforçàs per haver victòria del torneig, que de altra manera no·s 

podie fer, y que ella vindria vuyt dies abans del torneig axí com lo y havie promés. 

Quant lo compte hagué rebuda la resposta, estigué molt enujat pensant què serie 

ni com poria complir lo seu desig. Y ab aquest pensament se n’anà passejant per un 

arenal, mirant les ones de la mar. 1775 

 

[C. XXXVIII.] COM LO COMPTE ENTRÀ EN UNA BARCA DE PESCADORS PER 

DEPORTAR-SE, Y LO VENT LO SE’N PORTÀ, Y LOS MOROS LO PRENGUEREN DAVANT LA 

CIUTAT DE DAMASCO 

 

[1] 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 1780 

bar[61v]ca 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 

                                                
62 Es tracta d’una errada, ja que qui ha vist l’emperadriu i ha hagut plaer i consolació ha estat ell, 
Partinobles. 
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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. 1785 

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. Y quant lo compte ohí aquella nova, començà de plorar y 1790 

suplicar a nostre Senyor Déu Jesuchrist que li perdonàs los seus peccats y li donàs 

salvació a la sua ànima.  

[2] Y estant en açò, la reyna Ànsies, que era muller del rey Herman, entrà en lo 

palau, y oynt lo plant de aquell cavaller, demanà què era y digueren-li que era un 

christià que·ls lo havien trobat[62r] que anave perdut per la mar, y que lo rey lo manave 1795 

matar y per ço feye tant gran plant. E oynt la reyna la causa perquè plorave, anà envers 

ell, y veent que era tan gentil y dispost, ella estigué espantada y demanà-li de quina terra 

era y com era arribat allí. Y lo compte respongué:  

—Senyora, jo só del realme de França, y anant per lo món era arribat al castell 

de Tènedo, lo qual és de dona Urraca, germana de la emperatriu de Constantinoble. Y 1800 

estant allí en servici de dita senyora, jo estave enujat de certs negocis y anave deportant-

me a la vora de la mar, y allí trobí una barca de pescadors que no y havie ningú. Jo entrí 

dedins y comencí de remar y, anant axí remant, se llevà tan gran vent que·m llançà molt 

dedins la mar, y jo perdí los rems de manera que aprés no poguí resistir a la fortuna, y la 

ventura ha volgut que arribàs ací. Y açò és la veritat.  1805 

Oynt la reyna al cavaller y sabent la sua desaventura, ella ne hagué gran pietat, y 

encontinent anà al rey son marit y comptà-li tot lo que aquell cavaller li havie dit, 

suplicant-li y dient:  

—Senyor, feu-me gràcia que no muyra aquest cavaller que és de França, car los 

fran[62v]cesos may vos an enujat en res. Que si fos de terra que us haguessen enujat, jo 1810 

us aconsellaria que·l fésseu matar. Y també porà ésser que·l rescataran sos parents per 

alguna gran cantitat de moneda, car bé mostra en son parlar qu·és de bona part. 

 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. 
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[3] Ara tornem a parlar de Urraca, que tornà al castell de Tènedo, axí com havie 1815 

promés, per aparellar al compte tot lo que havie menester per anar al torneig. Y, arribant, 

demanà a la donzella Pèrsies a hon era lo cavaller. Y ella li respòs que no sabie, car del 

jorn que ella havie tramesa la lletra, ella no l’havie vist, y dix que creye que s’ere negat 

en la mar. E oynt Urraca que lo compte no·s trobave, fonch molt enujada y plorave molt 

agrament. Y la donzella Pèrsies, la qual estave molt enamorada d’ell, feye molt trist 1820 

plant, perquè no havie complit son desig ab ell. Y quant Urraca véu que no y havie 

remey, deslliberà de partir per a tornar al castell de Cabeçadoyre, a hont era la 

emperatriu, car veye que lo temps se n’anave, que ja no tenia si[63r]nó tres dies de 

temps. Ella partí, y quant la emperatriu sabé que sa germana venie, hisqué-la a rebre ab 

molta honra. 1825 

 

[C. XXXIX.] COM LO REY HERMAN ANÀ AL TORNEIG AB LO SOLDÀ DE PÈRSIA Y 

COM LO COMPTE RESTÀ EN LA PRESÓ 

 

Estant lo compte en la presó, lo rey Herman rebé una lletra del gran soldà de 

Pèrsia dient que s’aparellàs, perquè havie de anar ab ell al torneig de Constantinoble. Y 

sabent lo rey Herman aquesta nova, ell se aparellà tot lo que havie menester y aparellà 1830 

lo seu palau molt honradament, car lo soldà havie de passar per allí anant a 

Constantinoble. Y a cap de vuyt dies lo soldà arribà a la ciutat de Damasco ab denou 

reys que l’acompanyaven, y lo rey Herman foren vint. 

Y l’endemà partiren per anar al castell de Cabeçadoyre. E quant los reys de 

l’Imperi saberen que lo soldà venie, ataviaren-se molt ricament y hisqueren a rebre lo 1835 

soldà ab molta honra, y entraren en la ciutat y aposentaren al soldà en un palau molt rich, 

y aprés tots los reys que anaven ab ell. Y aprés de aver-los aposen[63v]tats, lo rey 

Corsol y lo rey Clausa deslliberaren de anar al soldà per avisar-lo: que si la ventura 

volie que ell o qualsevol dels seus reys vencien lo torneig, se havie de fer christià, y per 

ço volien que abans que dit torneig se començàs, que ell y tots los altres jurassen de 1840 

servar aquell pacte. E lo soldà fonch molt content, y encontinent lo soldà jurà y prometé 

que si vencie lo torneig se tornaria christià, y tots los reys que eren súbdits a ell. Y aprés 

tots los reys, cascú per si, jurà y prometé de servar dit pacte si vencie lo torneig. Y quant 

açò fonch fet, los reys de l’Imperi foren alegres per dues rahons: la una, principal, per 

servici de Déu, car gran mèrit serie si lo soldà se tornave christià, y l’altre, perquè lo 1845 
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soldà era bon cavaller y molt esforçat, y hagueren volgut que hagués vençut lo torneig 

perquè fos estat emperador. 

 

[C. XL.] COM LO COMPTE, ESTANT EN LA PRESÓ DEL REY HERMAN, VEENT QUE NO 

PODIE ANAR AL TORNEIG, FEYE MOLT TRIST PLANT. Y COM LA REYNA ÀNSIES NE AGUÉ 

GRAN PIETAT Y LI DONÀ ARMES Y CAVALL 1850 

 

[1] [64r]Tornem a parlar del compte, que estave en la presó ab la major tristícia 

y dolor que may ningú sentís, y may no feye sinó demanar cada dia al moro que li 

donave recapte si sabie si era fet lo torneig, y lo moro li respòs que no, car cada dia 

passaven per allí molts cavallers y barons que anaven al torneig. Y lo compte estave 

molt trist, car no sabie quants dies havien de passar fins a Pasqua, perquè la presó era 1855 

tant escura que no sabie quant era de dia ni quant era de nit. Y lo moro que li donave 

recapte, veent que lo compte passave tant gran passió, dix-li que si ninguna cosa podie 

fer per remediar la gran passió sua, que lo y digués, que ell ho farie per amor d’ell. Y lo 

compte li digué:  

—Germà, pus tan voleu fer per mi, jo us prech que cerqueu algun christià, 1860 

qualsevulle que sie, y que·l fassau venir ací.  

Emperò lo moro no·s curà de cercar lo que lo presoner li havie demanat, sinó 

que se n’anà a la reyna Ànsies, muller del rey Herman, y dix tot lo que lo presoner li 

havie demanat. E la reyna manà a una donzella que cercàs un pelegrí y que·l portàs allí. 

E la donzella encontinent anà y trobà un pelegrí que venie de Hierusalem, y dix-li[64v] 1865 

que anàs a la porta de aquella presó y que parlàs a un christià que havie dedins. Y lo 

pelegrí fonch content y anà a la porta de la presó. Y quant lo compte lo véu, demanà-li 

de hon venie, y lo pelegrí respòs que venie de Hierusalem. Lo compte li dix:  

—Germà, feu-me plaher que·m digau quant ha de ací a Pascua. 

 E lo pelegrí li dix:  1870 

—Sapiau que de ací a Pascua y ha dotze dies. 

Quant lo compte ohí açò, cridà tant grans crits que semblave que la presó se 

n’entràs. Y lo pelegrí, veent que aquell presoner cridave tant, no li volgué dir més, sinó 

que se’n va al palau de la reyna y dix-li tot lo que lo presoner li havie dit y com cridave 

tan fort que era pietat. Y tantost la reyna manà ataviar cinch donzelles que anassen ab 1875 
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ella, y encontinent anà a la porta de la presó y, hoynt los crits del presoner, ella li 

demanà per què cridave, y lo compte li respòs:  

—Senyora, supplich a vostra alteza que·m fassa traure de la presó y que·m fassa 

matar. 

 Oynt la reyna que lo presoner estave en tanta congoxa, hagué gran pietat y manà 1880 

que li obrissen la rexa perquè ella lo pogués veure, y tantost fonch fet axí.  

E quant la reyna véu que[65r] plorave, demanà-li per què feye tant trist plant, y 

lo compte li respòs:  

—Sapiau, senyora, que tinch molta rahó de plorar, car jo havie de ésser en 

aquest torneig que·s farà de ací a dotze dies, y ara, trist de mi, veig-me en aquesta presó.  1885 

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.  

Lo compte respòs:  1890 

—Senyora, a mí no m’aprofitaria exir de ací per anar allà, pus no tinch armes ni 

cavall, car sense armes jo no porie entrar en lo torneig ni porie haver lo que tant desig. 

 Y dient aquestes paraules, lo compte tostemps plorave molt fort, y la reyna li 

dix:  

—Cavaller, prometeu-me lo que us deman, que jo us donaré armes y cavall y tot 1895 

lo que haureu menester. Emperò guardau que mon marit no us conega en lo torneig.  

E quant lo compte ohí aquelles paraules, fonch molt alegre y dix a la reyna:  

—Senyora, mire vostra alteza quin sagrament vol que fassa y què vol que li 

prometa, que jo só molt content. 

[2] E[65v] tantost la reyna manà que vingués allí molt prest lo pelegrí christià y 1900 

que·l prengués de sagrament axí com acostumen los christians. Y lo pelegrí prengué un 

crucifixi y féu jurar lo compte que servarie tot lo que havia promés a la reyna, ço és, 

acabat lo torneig que ell tornaria en son poder. E havent lo compte jurat, tantost la reyna 

manà que·l traguessen de la presó y, essent exit, ell anà devant la reyna y agenollà’s y 

besà-li los peus, y aprés li suplicà que li donàs les armes y cavall, car lo temps era curt. 1905 

Y tantost la reyna manà que li aportassen les armes que eran de son pare, y féu venir 

mestres per a armar-lo. Y los mestres lo armaren encontinent ab molta diligència, car les 

armes li vingueren tam bé com si per ell fossen fetes. E la reyna manà que li donassen 
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un cavall blanch que era de son marit, lo qual era molt esforçat. E quant la reyna lo véu 

armat y a cavall, ella li dix:  1910 

—Cavaller, si tinguésseu ventura de haver una espasa que està en la nostra 

mesquita major, molta honra seria per a vós, car lo soldà ha treballat tant com li és estat 

possible per a haver-la, emperò no ha po[66r]gut, perquè la té en la mà un cavaller 

christià qui està soterrat en dita mesquita, lo qual havie conquistada tota aquesta terra. E 

quant los cavallers moros se acostan a la tomba, tantost cahuen en terra ab gran fret y 1915 

febre, y per ço ningú no se gose acostar a la tomba. Si vós, pus sou christià, vos volreu 

aventurar, jo us amostraré la tomba, y plàcie a Déu que la ventura sia vostra de haver 

aquesta espasa, car ella és la millor del món.  

E oynt açò lo compte respòs:  

—Senyora, supplich a vostra alteza que m’amostre aqueixa tomba, car jo tinch 1920 

esperança en nostre Senyor Déu que hauré la espasa sens ningun mal. 

E la reyna li dix:  

—Seguiu-me que no és molt luny. 

E axí anaren la reyna y lo compte fins a la mesquita, y essent dins, lo compte se 

agenollà dient: 1925 

—O, Senyor, suplich-vos que·m doneu aquesta espasa, car jo us promet que 

jamés seré covart tenint-la en la mà. 

Y dites aquestes paraules, lo compte se llevà y acostà’s a la tomba sens ninguna 

temor, y dix a la reyna:  

—Senyora, ajudau-me a llevar la cuberta de la tomba. 1930 

Y la reyna no gosave acostar-se a la tomba, perquè havie vists altres cavallers 

com, s’i acosta[66v]ven, cayen en terra. Per ço dix: 

—Cavaller, començau vós execar la pedra. 

Emperò no la podie llevar tot sol, car era de marbre y molt perillosa de trencar. 

Y axí dix a la reyna: 1935 

—Senyora, no ajau por de res. Ajudau-me un poch. 

Llavors la reyna se acostà, y los dos prengueren la pedra que estave sobre la 

tomba y posaren-la en terra. Y lo compte véu dins un cavaller mort que tenie la espasa 

en la mà, y lo compte li dix: 

—O cavaller virtuós, prech-vos que·m doneu aquexa espasa. 1940 
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Y dient aquestes paraules, ell se abaxà y besà-li la mà, y aprés prengué la espasa 

y meté-la’s en la cinta, y aprés tornaren a cubrir la tomba ab la matexa pedra axí com 

estave. 

Quant la reyna véu açò, fonch molt maravellada, que havie vist que molts reys y 

grans senyors havien volguda aver aquella espasa y may hi havien abastat, ni tant 1945 

solament podien tocar la tomba. Y veent que aquell cavaller sens ningun treball la havia 

presa, dix: 

—Certament, cavaller, gran ventura teniu, que, si mon marit fos ací, no us ne 

aportarieu aquexa espasa. 

Respòs lo compte: 1950 

—Senyora, pus la ventura és estada mia, suplich a vostra alteza que no·m vulla 

lle[67r]var lo que Déu me ha donat. 

Y en açò hisqueren de la mesquita y la reyna se n’anà al palau. 

  

[C. XLI.] COM LO COMPTE PARTÍ DE LA CIUTAT DE DAMASCO PER ANAR AL 

TORNEIG Y EN LO CAMÍ ENCONTRÀ UN CAVALLER ANOMENAT GAUDÍN LO QUAL ERA 1955 

MORO 

 

[1] E quant lo compte Partinobles véu que la reyna se n’ere anada, hagué por 

que li faria llevar la espasa, y per ço no curà de menjar, sinó que montà a cavall y hisqué 

de la ciutat. Y essent fora, ell mirà a totes parts, car no sabie lo camí, y véu unes 

montanyes molt altes y ell conegué que aquelles eren les montanyes de Constantinoble. 1960 

Y ell començà de caminar envers aquelles anant tostemps fora camí perquè la reyna no·l 

fes seguir a altres cavallers per a llevar-li la espasa. De manera que ell anà tres dies y 

tres nits que no trobà població ninguna, ni menjà sinó herbes y bevia aygua. 

Y anant axí perdut, ell trobà un camí estret lo qual exia al camí real. Y quant ell 

se véu en lo[67v] camí, ell fonch molt alegre pensant que per lo camí trobaria alguna 1965 

casa per a menjar, car tanta fam tenie que no podia aportar lo elm en lo cap, y per ço lo 

aportave en l’arçò de la sella davant y recolzavé’s sobre ell. Y anant axí, véu venir per 

lo camí real un cavaller lo qual aportave ab ell tres patges y dues azembles: en la una 

aportave les armes y la tenda, en la altra aportava la vitualla per a menjar y beure. E 

quant lo compte véu aquell cavaller, fonch molt alegre y cuytave per exir al camí real 1970 

per aconseguir aquell cavaller, lo qual era moro y havie nom Gaudín. Y lo compte 
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cuitave tant que ell aconseguí lo cavaller. Y quant Gaudín lo véu, ell li demanà si ere 

moro o christià, y lo compte respòs que ere christià. Y Gaudín li dix: 

—Germà, com haveu nom? 

Y lo compte li respongué que bé li diria lo seu nom, emperò que havie paor que 1975 

no·l descubrís. E lo moro dix: 

—Germà, no estigau de dir-me lo vostre nom per axò, car teniu per cert que si 

ningú vos volie enujar per ningun mal que vós li haguésseu fet, jo moriria al vostre 

costat, pus vós sou en ma companya[68r]. 

Llavors respòs lo compte: 1980 

—Yo no he fet mal a ningú y no estich per axò de dir-vos mon nom. Emperò feu 

apartar los patges, que jo·l vos diré. 

Y quant foren los patges apartats, ell li dix: 

—Sapiau que jo só Partinobles, y vaig en aquest torneig secretament perquè 

ningú no·m conega. 1985 

E quant lo moro ohí que havia nom Partinobles, ell se recordà que en la cort del 

rey Sornaguer lo havie hoït anomenar y deyen que era esforçat, y per ço li dix: 

—Si vós sou Partinobles, certament molt me plaurà que siam companyons y que 

anem los dos. 

Llavors respòs lo compte: 1990 

—E com puch jo ser vostre companyó, que no tinch sinó lo que veyeu, y 

solament jo no aport dinés per a despendre? 

Llavors respòs Gaudín: 

—No ajau ànsia de axò, car jo·n tinch per a tots. 

Y oynt assò lo compte, que aquell deya ab tanta amor que tenia per a tots, dix-li: 1995 

 —Sapiau, germà, que tres dias ha que jo no he menjat sinó herbes de la 

montanya. 

E quant Gaudín ohí açò, tantost trameté un patje a les adzembles, que anaven 

primeres, y les féu aturar. Y quant Gaudín y lo compte arribaren a les adzembles, lo 

patge tragué pa y vi y moltes con[68v]fitures que lo moro aportave per al camí. E 2000 

mentre que lo compte menjave, Gaudín li damanà: 

—Digau-me, germà, sou vós Partinobles, lo nebot del rey de França? 

Y lo compte li dix: 
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—Pus me haveu promés que no·m descubrireu, jo us diré la veritat: yo só 

Partinobles, nebot del rey de França. 2005 

Y quant Gaudín ohí que ell era lo qui havien dit, fonch més alegre que home del 

món pensant que hauria trobat lo més esforçat cavaller del món. Y anant envers ell, 

besà’l en la boca dient: 

—Certament, cavaller, jo tinch confiança que vós haureu la victòria del torneig, 

segons les valenties que jo he hoÿdes de vós. 2010 

[2] E axí parlant se n’anaren los dos per la montanya, que era prop del castell de 

Cabeçadoyre. Quant foren a mitja llegua del castell, Gaudín manà aturar les azembles y 

féu assentar les tendes, y allí estaren tota aquella nit. Y altre dia de matí, que era lo 

dissapte de Pascua, Gaudín se llevà y trameté dos patges seus a la ciutat per comprar 

peix per lo compte, car Gaudín, axí com era moro, menjave carn. E quant lo compte se 2015 

llevà y agué pres ayguamans, lo almorzar fonch aparellat y[69r] almorzaren ab molta 

alegria, emperò lo compte menjave peix y lo moro menjave carn. 

[3] E aprés de haver molt bé almorzar, lo compte pregà a Gaudín que trametés 

un patge a la ciutat per a veure quin aparell se feya per al torneig, y Gaudín fonch 

content. Y lo patge tantost cavalcà y anà a la ciutat, y demanà a hont se feye lo camp per 2020 

lo torneig y digueren-li que defora. Y lo patge anà envers allà a hont li havien dit y trobà 

que feyen un bel cadafal molt alt, y allí véu set cadires molt riques, y lo patge demanà 

per què feyen allò, y los mestres li respongueren que allí estaria la emperatriu, y en 

aquelles cadires se seurien los set reys de l’Imperi que havien de judicar qual serie lo 

millor cavaller. E quant lo patge sabé açò, girà lo cavall y tornà-se’n a hont eran los 2025 

cavallers, y dix tot lo que havie vist. Y axí estigueren allí tot aquell dia y aquella nit 

reposant y prenent plaher. 

 

[C. XLII.] COM LO COMPTE Y SON COMPANYÓ GAUDÍN SE ARMAREN LO MATÍ DE 

PASCUA PER ANAR AL TORNEIG 

 

[1] [69v]E l’endemà de matí, Gaudín dix al compte:  2030 

—Germà, almorzem. Aprés nos armarem perquè siam dels primers, car los 

primers y los darrers són més mirats que ninguns dels altres.  
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Y lo compte dix que era molt content, y axí ells almorzaren. Y tantost los patges 

los començaren de armar, y lo compte no aportave sobrevista ninguna, y Gaudín li dix:  

—Jo tinch dues sobrevistes, aportau-vos la una.  2035 

Y donà-li una sobrevista blanca, cuberta de argenteria molt rica.  

[2] Y quant foren armats y a caball, sentiren una molt grandíssima remor de 

trompetes y atabals. Llavors la emperatriu exie del palau ab sa germana Urraca y moltes 

donzelles ab ella, y los dos reys que eren sos tudors, que anaven al seu costat tenint-la 

cada un per un braç, y los altres reys anaven davant. E arribant al cadafal, els assegueren 2040 

la emperatriu en una riquíssima cadira, y aprés tots los reys se assegueren en ses cadires. 

Y tantost manaren a una trompeta que cridàs per lo camp que qualsevol cavaller, 

christià o moro, que volgués anar en lo torneig, hi pogués anar salvo y segur sens ésser 

tingut de fer esmena, encara[70r] que matàs o nafràs a ningú, y aquell que restàs 

vencedor del camp serie emperador.  2045 

Y en açò lo compte y son companyó Gaudín arribaren al camp, y foren los 

primers qui arribaren al camp. Y mirà molt lo rey Corsol, y sobretot mirave lo compte, 

que venie tot blanch de fulletes de argent, y haguera volgut saber qui ere, car molt li 

agradave, y dix al rey Clausa:  

—Certament aquell cavaller de les armes blanques me part molt esforçat y yo 2050 

vull mirar en lo torneig què farà. 

 Y lo rey Clausa respòs:  

—Certament no crech que en lo món haje tant esforçat cavaller com és lo soldà 

de Pèrsia.  

Y tot açò dehia lo rey Clausa, perquè la sua voluntat era que lo soldà fos 2055 

emperador. E lo rey Corsol dix:  

—No digau qu·és lo millor del món, car ací veureu de molts esforçats cavallers, 

y jo us dich veritat que aquell cavaller de les armes blanques me agrada molt. 

 Y en açò lo rey Clausa trameté a dir al soldà que·s metés devall lo cadafal de la 

emperatriu, y açò perquè el creya verdaderament que ell hauria la victòria. Emperò era 2060 

lo compte. 

 

 

 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 

281 

 

[C. XLIII.] [70v]COM LO COMPTE Y GAUDÍN ESTAVEN EN LO CAMP MIRANT LOS 

CAVALLERS QUE VENIEN Y COM LO TORNEIG SE COMENÇÀ 

 

[1] Estant lo compte en lo camp, véu venir a tots los cavallers que venien y 

tenien aquest orde: que tots los que eren de una província estaven ajustats en un lloch, y 2065 

los de l’altra província estaven en altre lloch, y lo soldà ab tots los seus cavallers estave 

dejús lo cadafal de la emperatriu, y los cavallers del realme de França estaven en un 

arenal, y los espanyols estaven prop de una costa, y cascú dels altres estaven en son 

lloch tots per orde. 

[2] Y lo compte y Gaudín se passejaven per lo camp que no se ajustaven a 2070 

ninguns, car els havien dexada la tenda en la montanya mitja legua luny. Y quant tots 

foren assentats, lo compte y Gaudín se acostaren a un cavaller que era en lo camp 

mirant-los, y lo compte li demanà qui eren cascú de aquells qui estaven axí ajustats per 

aquelles tendes, y lo cavaller li dix per orde tots los qui eren axí[71r] com dejús és dit.  

Y quant hagué anomenats los demés dels qui eren en lo camp, y lo compte li 2075 

demanà qui eren aquells qui estaven dejús lo cadafal, y lo cavaller li dix que era lo soldà 

de Pèrsia ab los seus cavallers. E quant lo compte sabé açò, ell fonch molt enujat que lo 

soldà havie tingut atreviment de posar-se allí, y axí dix a son companyó:  

—Germà, jo vull anar a provar la mia llança ab lo soldà, y per ço esperau-me ací 

fins que jo vinga.  2080 

Y Gaudín dix que anàs en bon·ora. 

E tantost lo compte prengué una llança del patge y anà davant lo cadafal, y quant 

lo soldà lo véu, dix als seus cavallers:  

—Aquell cavaller s’és posat allí per esperar combatidor. Emperò jo·l ne faré 

apartar. 2085 

 E dix als patges que li donassen les armes y lo cavall molt prestament. Y quant 

fonch armat, ell muntà a cavall y prengué una llança molt grossa y hisqué. Y quant lo 

compte lo véu exir, ell fonch molt content, car no esperave altre. Y tantost ells se 

apartaren la hu de l’altre, y aprés vingueren los dos ab tanta fúria la hu contre l’altre que 

la terra tremolave, y tots los del cadafal los miraven, car ells foren los primers[71v] qui 2090 

començaren lo torneig. 

Y de aquell primer encontre tots dos trencaren les llances en menudes peces, y 

llavors meteren mà a les espases y comensaren de ferir tant cruelment que de les armes 
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feyen exir raig de foch. Emperò lo compte doblave tant los colps que lo soldà fonch 

forçat que fugís, car ja no podie alçar lo bras, y lo compte tostemps lo feria ab major 2095 

força. E lo soldà, veent açò, girà lo cavall y comença de fugir envers lo cadafal y lo 

compte li anà al darrera fins que fonch dedins. 

E los miradors estaven espantats veent la gran força de aquell cavaller de les 

armes blanques. E quant los qui estaven ab lo soldà dejús lo cadafal veeren venir llur 

senyor, tantost se armaren y hisqueren vint cavallers de aquells del soldà y meteren lo 2100 

compte enmig y començaren-lo de ferir sens ninguna pietat. E quant lo rey Corsol veé la 

gran descortesia de aquells cavallers, fonch molt enujat, que si ell se fos trobat armat e a 

cavall, sens dupte ell haguera ajudat al cavaller de les armes blanques. Emperò lo 

compte ere tant valent que, encara que fossen vinguts altres tants, no li hagueren fet 

ningun dany, car aquell que ell[72r] encontrave ab la sua espasa no li tornave altre 2105 

vegada davant. 

Y veent Gaudín que son companyó estave en tantes presses, encontinent prengué 

lo elm y posà’l-se en lo cap, y prengué una llança y anà hont era son companyó, y 

començà de ferir en los moros ab tanta fúria que tantost no·n restà ningú. Y ell y son 

companyó se n’anaren, que ningú no tenie ganes de seguir-los. 2110 

E tantost lo compte demanà una llança y meté’s enmig de la plaça esperant 

aventurer. E llavors dix lo rey Corsol cridant perquè tots los altres reys ho oyssen:  

—Senyors, mirau aquell cavaller ab quin esfors és exit de entre aquells cavallers 

del soldà y encara demana batalla. Certament, si axí ho fa altres dies, bé porà dir que és 

lo més valent y esforçat cavaller del món, y la victòria de aquest torneig serà sua.  2115 

Respòs lo rey Clausa, lo qual tenie gran voluntat al soldà:  

—Encara tenen a passar dos dies —casi volent dir [que] los altres dies no farà lo 

que havie fet vuy—, emperò nosaltres som ben certs que lo soldà és home tant esforçat 

que lo primer, y lo segon y lo tercer dia se n’aportarà la victòria. 

Y estant los reys[72v] en aquestes rahons, lo cavaller de les armes blanques 2120 

mirave per lo camp, y véu que los aragonesos y los sicilians tornejaven contra los 

espanyols, ço és, los espanyols y los castellans se retrahien per una costa. Llavors dix lo 

compte a son companyó:  

—Germà, per amor de mí que anem ajudar als espanyols, car certament molta 

obligació los tinch, que ells me feren gran honrra en la guerra de França quant lo rey 2125 

Sornaguer tenie assetiat lo rey de França en la ciutat de París. 
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 E Gaudín respòs que ere molt content, y donaren dels esperons als cavalls y 

anaren envers la costa a hont los espanyols se retrahien. Y, anant, dix lo compte a 

Gaudín:  

—Quant siam entre ells cridau: Sanctiago, Sanctiago!, que axí ho acostumen de 2130 

dir los espanyols quant són en la batalla. 

E en açò lo compte y Gaudín començaren tant fort a ferir en los aragonesos y 

sicilians cridant tostemps Sanctiago, Sanctiago!, de manera que molts aragonesos 

caygueren dels cavalls. Y quant los espanyols veren que aquells dos cavallers tant 

valents y esforçats los ajudaven, tantost reforçaren molt animosament y feriren los 2135 

sicilians. Emperò aquell que podia esca[73r]par del cavaller de les armes blanques se 

tenie per benaventurat. E de aquesta manera los espanyols venceren, car tots los 

aragonesos y sicilians se meteren a fugir per una gran floresta. E aprés un noble castellà 

vingué al cavaller de les armes blanques y féu-li gràcies per la honrra que·ls havie feta, 

y demanà-li de gràcia que li digués lo seu nom. E lo compte li respongué en llengua 2140 

francesa perquè lo espanyol no lo entengués. Y llavors Gaudín dix al cavaller espanyol:  

—No li cal demanar lo seu nom, car no·l vos dirà.  

Y lo espanyol no perfidià més, sinó que li féu reverència y anà-se’n.  

Y tot açò mirave lo rey Corsol, com lo cavaller de les armes blanques se metie 

en tants perills, y deye als altres reys:  2145 

—Mirau aquell cavaller de les armes blanques ab quant ànimo y esforç se met en 

totes les batalles.  

Respòs lo rey Clausa:  

—Certament lo soldà és molt valent cavaller y no crech que no vença aquest 

torneig.  2150 

E estant en aquestes paraules, lo cavaller de les armes blanques prengué comiat 

de l’espanyol y anà-se’n davant lo cadafal a hont era lo soldà, car molt li pesave per què 

estave[73v] allí. E, anant, digué-li Gaudín:  

—Germà, per què anau envers lo cadafal? Jo crech que ja no us recorda de les 

presses en què nos trobàrem vuy de matí per venir ací. 2155 

 Y lo compte li respòs:  

—Per amor de mí que·m dexeu mirar aquella virtuosa y excelent persona de la 

emperatriu perquè, quant jo estich davant ella, me part que só tant fort com una torre. 
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 E dient aquestes paraules prengué una grossa llança de un patge y anà envers lo 

cadafal. Y vehent los miradors axò, estigueren maravellats, perquè no havia un quart de 2160 

hora que ere exit de la batalla dels espanyols ab los aragonesos y sicilians, molt 

esforçats y valents hòmens, y encara esperava altra batalla.  

E veent lo soldà que aquell cavaller era tornat allí, encontinent demanà les armes 

y lo cavall. E quant Gaudín véu açò, ell digué a son companyó:  

—Més haguera valgut que no·ns fóssem aturat ací, car lo cor me diu que nos 2165 

veurem en major pressa que no fórem vuy, perquè lo soldà se aparella per a venir.  

[3] Y en açò lo soldà fonch muntat a cavall, y prengué una molt grossa llança y 

hisqué. Emperò ja havie concertat ab alguns de sos cavallers que, si lo cavaller de 

les[74r] armes blanques cayé del cavall, que ells hisquessen prestament y que·l 

matassen per la deshonra que li havie feta de matí en fer-lo retraure entre los altres 2170 

cavallers. E en açò lo soldà fonch exit y feren-se senyal. Ell y lo compte venien la hu 

contre l’altre, y donaren dels esperons als cavalls y vingueren tant furiosament com los 

cavalls los podien aportar. E quant Gaudín véu que los cavallers del soldà se aparellaven, 

ell prengué lo elm y posà’l-se en lo cap, perquè ja veya que son companyó haurie sobres.  

E lo soldà y lo compte se encontraren tant furiosament que lo soldà trencà la 2175 

llança sobre lo escut del compte, y lo compte ferí ab tanta força lo soldà sobre lo elm 

que lo derrocà del cavall. E quant lo soldà fonch en terra, lo seu cavall començà de fugir 

per lo camp y lo compte, com a noble cavaller, li anà darrera fins a tant que lo 

aconseguí ab lo seu cavall, y prengué lo del soldà y tornà-lo allí a hont ere caygut. Y 

trobà lo soldà de peus, y lo compte descavalcà y ayudà a cavalcar al soldà. Y quant los 2180 

cavallers del soldà veeren que llur senyor era caygut, vin[74v]gueren molt furiosament, 

que semblaven que ells ho havien a metre tot a sanch sobre lo compte, y tots ab intenció 

de matar-lo. E quant Gaudín son companyó véu tal descortesia, afloxà les regnes al 

cavall y vingué envers los cavallers que ja començaven a ferir al compte, lo qual estave 

a peu per ajudar a cavalcar al soldà, y Gaudín entrà ab tan gran esfors entre ells que tots 2185 

se apartaren. Y tantost lo compte tornà a cavalcar ab tanta alegria y destria com si jamés 

no hagués estat en res. E los dos companyons, lo compte y Gaudín, feriren tant 

esforçadament sobre los cavallers del soldà que la meytat ne derrocaren en terra sobre 

los altres. Y aprés lo compte y Gaudín tornaren al mateix lloch davant lo cadafal. Y lo 

compte prengué altra llança en la mà y posà’s en manera que, qualsevol que vingués, ell 2190 

estave prest y aparellat. 
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Tot açò miraven los reys y la emperatriu. E digué lo rey Corsol als altres 

cavallers:  

—Nobles senyors, haveu vist aquell cavaller de les armes blanques ab quin 

ànimo y esfors ha enderrocat lo soldà, y aprés com s’és defensat de aquells[75r] qui·l 2195 

volien matar, y quanta cortesia ha feta al soldà que, aprés haver-lo derrocat, és ana[t] a 

cercar-li lo cavall y aprés li ha ajudat a cavalcar, y encara li sembla que no ha fet res, 

segons sa condició, que ara vol esperar combatidor ab la llança en la mà? 

 Llavors respòs lo rey Clausa:  

—Veureu què farà los altres dies, car vuy és lo primer dia y per ventura demà 2200 

no·s porà llevar del llit. Y lo soldà és molt fort cavaller, que altres vegades s·és vist en 

altres torneigs y tostemps ha haguda la victòria. Y som cert que ell no se cansarà en tots 

los tres dies, y dels cavallers que són vuy entrats en lo torneig no n’i haurà lo darrer dia 

la quinta part, perquè alguns seran morts o nafrats y altres seran cansats. Y de aquesta 

manera crech jo que lo cavaller de les armes blanques no farà cada dia lo que ha fet vuy. 2205 

Y en açò foren dues hores passat migjorn y en les esglésies començaren a tocar a 

vespres, y tantost los reys manaren tocar les trompetes y atabals perquè tothom se 

deixàs del torneig, car axí estave ordenat que a hora de vespres se’n dexassen. Y tantost 

los duchs, comptes, y grans senyors y cavallers, se n’anaren cascú en ses[75v] tendes, y 

lo soldà se n’anà devall lo cadafal axí com havie acostumat. Y lo cavaller de les armes 2210 

blanques se posà davant lo cadafal mirant los reys y la emperatriu. Llavors dix Gaudín 

al compte:  

—Tots los cavallers se’n van sinó nosaltres. 

 Respòs lo compte a Gaudín:  

—Dexau-los anar, que nosaltres estarem ací una estona. 2215 

 Y Gaudín se acostà al compte dient:  

—Certament, senyor, si axí executau les armes als altres dies axí com haveu fet 

vuy, jo crech que vós haureu la victòria de aquest torneig, y fins ací vos he tingut per 

companyó, emperò d’ací en avant vos vull tenir per senyor.  

E, en aquestes rahons lo compte girà lo cavall y anà-sse’n, y Gaudín lo seguí y 2220 

los seus patges derrera, y si ab bons continents ere entrat en lo camp, ab molts millors 

ne hisqué. Y lo rey Corsol, vehent que se n’anaven, dix als altres reys:  

—Mirau, senyors, ab quins continents se’n van aquells dos cavallers, que són 

estats los primers que vuy són vinguts y ara són los darrers que hixen del camp. 
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 Respongueren los reys que no havien vists jamés cavaller ab tanta ànimo 2225 

executàs les armes com aquell de les armes blanques. Aquestes paraules enujaren 

molt[76r] lo rey Clausa, per la voluntat que ell tenia al soldà, y per ço dix:  

—Vosaltres haveu vist com lo soldà de Pèrsia ha derrocat dos vegades al soldà 

de Babylònia? 

 Respòs lo rey Corsol:  2230 

—Y vós haveu vist com lo cavaller de les armes blanques ha vençut dues 

vegades lo soldà de Pèrsia? 

 Llavors tots los altres reys digueren que en lo camp no havian vist millor 

cavaller que aquell de les armes blanques. 

 

[C. XLIV.] COM, APRÉS DE HAVER ACABAT LO TORNEIG DEL PRIMER DIA, LO 2235 

COMPTE Y SON COMPANYÓ SE’N TORNAREN EN LA TENDA. E COM SE FÉU LO TORNEIG DEL 

SEGON DIA 

 

[1] Quant lo compte y son companyó Gaudín foren fora del camp, dretament se 

n’anaren a la montanya a hont, quant vingueren, havien dexada la tenda y tot lo demés. 

Y, arribant allí, los patges los desarmaren prestament, y tantost posaren les taules y ab 2240 

gran reverència donaren ayguamans al compte y a son companyó Gaudín, y aprés los 

donaren moltes maneras de viandes ben[76v] aparellades. Y lo compte se adormie, 

estant axí menjant, per sobres de cansament, y Gaudín li dehya:  

—Senyor, despertau-vos y menjau, que aprés dormireu, que si vós no menjau, 

no poreu comportar demà lo treball de la batalla.  2245 

E axí soparen ab molta alegria. 

E quant hagueren sopat, donaren recapte als cavalls, y aprés Gaudín dix al 

compte:  

—Senyor, anem a dormir perquè demà nos llevem de bon matí, perquè siam dels 

primers al camp.  2250 

E lo compte respòs que era content y axí anaren a dormir. 

[2] Y l’endemà de matí Gaudín se llevà y despertà los patges y féu-los aparellar 

lo almorzar. Quant fonch aparellat, tantost anà a despertar lo compte, emperò ell estave 

tant cansat que no se podia despertar, y Gaudín li tirave les cames dient:  
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—Senyor, despertau-vos, car ja és molt tart, y recordau-vos que aquell qui done 2255 

bon principi en les coses, també és tingut donar-hi bona fi.  

E en aquestes rahons lo compte se despertà, y los patges li ajudaren a vestir y 

aprés lo armaren. E quant fonch armat, lo almorzar fonch aparellat. Y acabant de 

almorzar, ells cavalcaren y prengueren cascú una llança[77r] en la mà. Y Gaudín manà 

als patges que, encara que qualsevulla que los demanàs qui eren, que no diguessen la 2260 

veritat.  

Y axí partiren de la tenda per anar a la plaça, y Gaudín no aportave lo elm en lo 

cap fins que volie entrar en la batalla. Lo compte tostemps lo aportava, y açò perquè 

ningú no·l conegués, y per ço tots los cavallers estaven maravellats, car ningú no 

acostumave de posar-se lo elm fins que l’havia menester, y dehien alguns quant lo 2265 

vehien:  

—Aquell és lo noble cavaller de la gran força, y no vol que ningú sàpie qui és. 

E anant axí de aquesta manera per lo camí, ells hoiren sonar les trompetas y 

tabals. Gaudín dix al compte Partinobles:  

—Senyor, ara hixen los reys que aporten la emperatriu al cadafal.  2270 

E lo compte respòs:  

—Per amor de mi que cuytem perquè siam allà abans que la senyora emperatriu 

sie pujada.  

E axí ells anaren molt prest, emperò la senyora emperatriu ja hi fonch pujada. Y 

lo rey Corsol estava mirant quant vindria aquell noble y esforçat cavaller de les armes 2275 

blanques. Y en açò ells arribaren, y lo dit rey Corsol dix als altres reys, y cava[77v]llers 

y grans senyors:  

—Mirau aquell cavaller de les armes blanques ab quin compàs y donayre tant 

graciós ve, que par que ayr no hagués pres ningun afany ni treball, car tostemps és lo 

primer qui entra en lo camp y lo darrer qui se n’hix. 2280 

Y estant en açò, lo compte se passejave fins que fonch davant lo cadafal, y allí se 

aturà y son companyó Gaudín li dix:  

—Senyor, més val que anem avant, que allà trobarem ab qui justar, perquè no 

entrem en los perills que fórem ayr.  

Respòs lo compte:  2285 

—Germà Gaudín, no·m vullau llevar aquest plaher y glòria en què estich. Prech-

vos, per amor vostra y mia que·m dexeu mirar un poch aquella noble y excelent 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 

288 

 

emperatriu y als altres senyors il·lustríssims, reys valerosos, y nobles cavallers y grans 

senyors que estan ab ella.  

Y tot açò deya lo compte per esperar que lo gran soldà hisqués, perquè lo 2290 

compte li volie gran mal, perquè se era anat aposentar allí, tant prop de la sua senyora 

Melior, y tenie lo compte en propòsit de matar al gran soldà si en ninguna manera podia, 

emperò no de manera que li fos vergonya ni afront. 

Y estant axí, Gaudín véu que lo gran soldà se armave, y[78r] véu que li havien 

aparellada una llança davant la porta del cadafal la qual tenia una bandera brodada. Y 2295 

quant Gaudín véu açò, ell hagué paor que no·s trobàs en tals presses com se era trobat lo 

dia abans, y per ço dix al compte:  

—Senyor, anem-nos-ne de ací, que jo veig que lo soldà se aparella per a justar, y 

per ventura faran-nos alguna traÿció los seus cavallers axí com han acostumat.  

Respòs lo compte:  2300 

—Germà, dexau-me veure tant solament qui és aquell cavaller qui aporta la 

bandera tant gentil brodada.  

Y dient aquestes paraules el se acostà envers lo cadafal passejant. Emperò jamés 

partí los ulls de la sua senyora emperatriu pensant en lo que era estat entre los dos, y 

mirava axí mateix a sa cunyada Urraca y pensave que si no per ella jamés fóra exit de 2305 

les serras de Ardenya, a hont feye penitència per la traÿció que havie feta a la 

emperatriu. Y estant lo compte en aquestos pensaments, lo soldà féu aparellar lo cavall 

y tantost cavalcà ab gran ànimo. Y veent açò Gaudín, ell se aparellà una grossa llança y 

digué a un patge que li abaldàs lo elm, perquè veya que, si lo gran soldà era vençut, que 

los[78v] seus cavallers farien lo que havien acostumat de fer.  2310 

Y en aquesta hora encara ninguns dels altres cavallers no eran llevats sinó los 

espanyols, los quals, vehent que aquells dos cavallers se aparellaven, digueren a llur 

capità que si volie veure los millors dos cavallers del camp, que cavalcàs, y lo capità 

respòs que si. E tantost cavalcà y, vehent que era lo cavaller de les armes blanques, 

manà a tots los altres cavallers que aquí eran que cavalcassen y anassen ab ell, y que si 2315 

lo cavaller de les armes blanques havia menester ajuda, que tots li ajudassen, y açò per 

la gran honra que·ls havie feta lo dia abans quant los aragonesos y los sicilians los 

combatien.  

[3] Y en açò lo soldà hisqué del cadafal y anà envers lo cavaller y féu-li senyal. 

Y tantost se apartaren la hu de l’altre y donaren dels esperons als cavalls, y vingueren ab 2320 
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tan gran fúria que lo compte encontrà al soldà sobre la visera, ab tanta fúria que·l féu 

caure sobre les anques del cavall. Y lo soldà passà la sua llança dejús lo bras del compte 

y lo compte la se’n portà passant. Y en aquella llança havie una bandera en la qual eran 

broda[79r]des les armes del gran soldà, y lo compte fonch molt alegre y content, pus 

havie llevada la llança al soldà. Y lo rey Corsol ne hagué gran plaher per lo bé que li 2325 

volia. Y en açò lo compte anà envers lo cadafal ab la llança en la mà y presentà-la a la 

emperatriu dient:  

—Senyora, preneu aquesta llança per amor de mi, perquè prou me costen a mi 

los vostres amors. 

 Y la emperatriu acceptà la llança ab molta amor y féu-la pujar en lo cadafal, y 2330 

tothom se maravellave perquè la havia presa. Y la emperatriu, vehent que tots la 

miraven, restà tant empeguida que, sinó per vergonya, ella haguera llançada la llança. Y 

axí mateix tingueren a mal los miradors perquè lo compte s’ere desexit de la llança, car 

si altre cavaller fos vengut contra ell, ab aquella llança se podie defensar.  

Y estant en açò, hisqueren del cadafal cent cavallers de aquells del soldà, tots ab 2335 

les llances en la mà, y entraren envers lo compte per venjar la deshonrra del soldà. Y 

quant Gaudín véu açò, digué als espanyols:  

—Senyors, anem allà per ajudar aquell bon cavaller. 

 E dient aquestes paraules abaxà la llança y donà[79v] dels esperons al cavall, y 

los espanyols per lo semblant. Y arribant al cadafal trobaren al compte que estava enmig 2340 

dels cent cavallers, que semblave que fos lo toro que està entre los alans, que aquell que 

ell tocave ab la sua espasa no havie ganes de tornar altra vegada davant ell. E en açò 

Gaudín y los espanyols feriren molt furiosament en los cavallers del soldà, de manera 

que tantost los hagueren desbaratats, que los demés moriren o foren nafrats.  

E aprés lo cavaller de les armes blanques prengué comiat dels espanyols fahent-2345 

los infinides gràcies de la cortesia que li havien feta, y los espanyols se n’anaren envés 

la costa a hont tenien llus tendes. Y lo compte y son companyó prengueren cascú una 

llança en la mà y tornaren al lloch a hont acostumaven de estar, ço és, davant lo cadafal 

perquè vessen la emperatriu. 

[4] Tot açò mirave lo rey Corsol y los altres, que estaven espantats de la força 2350 

de aquell cavaller. Y Urraca estave pensant en les paraules que aquell cavaller havie 

dites quant presentà la llança a la emperatriu y recordà’s del compte, perquè a ningú no 

havien costat tant los[80r] amors de la emperatriu com a ell. Per ço dix a sa germana:  



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 

290 

 

—Senyora, jo·m trob molt mal y volrie’m apartar un poch. 

 Y la emperatriu respòs que anàs en bon·ora. Y Urraca se llevà y cridà a la 2355 

donzella Pèrsies que anàs ab ella, y les dues se apartaren en una part del cadafal, y 

Urraca digué a la donzella:  

—Has oÿdes les paraules que aquell cavaller ha dites a la emperatriu quant li ha 

donada la llança que era del soldà? 

 Respòs la donzella:  2360 

—Senyora, bé he vist quant li presentà la llança, emperò no he hoÿdes les 

paraules. 

 Dix Urraca:  

—Bé las he hoÿdes jo, e crech que és lo cavaller que trobàrem en aquellas 

montanyas en lo realme de França, que nosaltres metérem en la nau y aprés, quant jo era 2365 

ací, ell se perdé que no havem sabudes noves d’ell. 

 Y quant la donzella ohí açò, ella se meté a plorar y dix:  

—Plàcie a nostre Senyor Déu que sie ell. 

Y en aquestes paraules la emperatriu se girà per veure a hon era sa germana, y 

véu-la que plorave ab aquella donzella, y tantost ella digué als reys:  2370 

—Senyors, perdonau-me, que ma germana se trobe mala y jo vull anar a veure 

què mal té.  

E los reys li digueren que[80v] anàs molt en bon·ora. Y axí la emperatriu anà 

allà hon era sa germana Urraca y demanà per què plorave. E Urraca li respòs que, si ella 

li perdonave, que dirie la veritat. Llavos dix la emperatriu:  2375 

—Germana, no sabeu vós que qualsevulla cosa que haguésseu feta jo vos la 

perdonaria, encara que haguésseu destruït y llançat lo meu Imperi? 

 Respòs Urraca:  

—Certament, senyora, jo us diré la veritat. Sapiau que jo he tingut lo compte 

Partinobles en lo meu castell, y no ha encara un mes que de aquells cent cavallers que 2380 

vós féreu, ne era la hu. Emperò bé crech que us recordau de aquell cavaller que caygué 

quant vós li prenguéreu la espasa, que jo us diguí que per ésser jove y no tenir pràtica en 

les armes per axò ere caygut. 

 Respòs la emperatriu que bé li recordave. Aprés li digué Urraca:  

—Sapiau, senyora, que aqueix era lo compte. 2385 
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 Quant la emperatriu sabé que lo compte li era estat tant prop y ella no u havia 

sabut, de enuig caygué en terra esmortida, y Urraca la prengué en los braços perquè los 

reys no n’haguessen sentiment, y tantost féu aportar aygua freda[81r] y llançà-li’n sobre 

la cara. Y quant la emperatriu fonch un poch retornada, ella digué a Urraca:  

—Digau-me, germana, y ara a hon és lo compte? 2390 

 Y Urraca li respòs:  

—Sapiau, senyora, que llavors yo no us gosí dir que ell fos allí, y açò perquè no 

se’n seguís algun gran escàndol, car lo torneig era ja cridat, y per ventura vós no 

haguéreu volgut esperar res sinó que us fóreu casada ab ell, y quant los reys y grans 

senyors fossen estats ací y agueren sabut que éreu casada, hagueren dit que us burlàveu 2395 

d’ells, y açò fóra estat gran vergonya. Y per ço jo volguí que estigués al meu castell fins 

que aquest torneig se fos fet. Y quant jo torní ací, aprés que vós haguéreu fets los 

cavallers, ell restà al meu castell ab aquesta donzella que·s diu Pèrsies. Y estant allí, un 

dia ell hisqué del castell per anar a passejar y jamés no l’havem vist despuix, y per ço 

crech jo, segons les paraules que ha dites aquell cavaller de les armes blanques quant 2400 

vos ha presentada la llança, he pensat que ell és lo compte que vós tant amau. 

 Y quant la emperatriu sabé açò, ella estigué un poch aconsolada y dix: 

 —Germana, plàcie[81v] a nostre Senyor Déu que aquell tan esforçat cavaller de 

les armes blanques sie lo compte. 

Y en aquestes rahons ellas se llevaren de allí y tornaren al lloc a hont havien 2405 

acostumat de estar perquè los reys no haguessen sentiment de res y, quant foren 

assegudes, la emperatriu digué a Urraca que demanàs al rey Corsol si conexia aquell 

cavaller. Y Urraca lo y demanà y lo rey dix que no·l conexia, emperò que ell ho sabria. 

Y Urraca tornà la tal resposta a la emperatriu, que estave tostemps mirant al cavaller de 

les armes blanques y prenia gran plaher quant li vehia fer alguna valentia. 2410 

E estant en açò tocaren a vespres, e los reys manaren que les trompetes y los 

atabals sonassen perquè tots los cavallers se deixassen de tornejar. Y axí fonch fet, que 

tant prest com sentiren sonar les trompetes, tots los cavallers se departiren. E cascú se 

n’anà a la sua tenda, car desig tenien de reposar. Emperò lo compte y son companyó 

tostemps volien ésser los darrers, y per ço estigueren davant lo cadafal de la emperatriu 2415 

fins que tots los altres[82r] se’n foren anats. E quant lo compte veé que en lo camp no y 

havie ningú sinó ells, girà lo cavall per anar-se’n, y Gaudín lo féu acostar al cadafal, y si 

ab bons continents eren vengut, ab molt millors se n’anaren. 
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Llavors dix lo rey Corsol als altres reys:  

—Mirau lo cavaller de les armes blanques ab quins continents y gran gales hix 2420 

del camp.  

Respòs un altre rey:  

—Certament ell se pot tenir per lo millor cavaller del món. 

 Molt enujaven estes tals paraules, que los altres reys dehien al rey Clausa, y per 

ço dix:  2425 

—No cregau vosaltres que haje en tot lo univers món tan esforçat ni valent 

cavaller com és lo gran soldà de Pèrsia. 

 E dites aquestes paraules, prengueren a la emperatriu ab molt grandíssima 

reverència y aportaren-la al seu palau, e ab tota aquella honrra y pompa que a tal 

senyora pertanya. 2430 

 

[C. XLV.] COM, APRÉS DE ÉSSER ACABAT LO TORNEIG DEL SEGON DIA, LO COMPTE 

Y SON COMPANYÓ SE’N TORNAREN. Y DEL TORNEIG DEL TERCER DIA 

 

[82v]Essent lo compte y son companyó a la tenda, tantost los patges los 

desarmaren, y aprés los donaren ayguamans y assegueren-se a sopar, y Gaudín servie lo 

compte ab molta cortesia, car bé conexie que era lo millor cavaller del món. Y en 2435 

havent sopat y donat recapte als cavalls, anaren a dormir, emperò no cessave Gaudín de 

dir al compte:  

—Senyor, jo us suplich que, pus los dos dies haveu tant noblament haguda la 

victòria de la batalla, que demà fassau tot lo possible en haver axí mateix la victòria. 

 Y axí·s meteren al llit, car lo compte estave molt cançat. 2440 

Ara tornem a parlar del soldà, que estave aposentat davall lo cadafal de la 

emperatriu ab los vint reys que eren vinguts ab ell y ab los cavallers que eren sos vassals. 

Estavan parlant de la batalla, y dix lo rey Herman al soldà:  

—Senyor, suplich-vos que demà me dexeu justar ab lo cavaller de les armes 

blanques, car jo tinch gran enuig de la deshonrra que us ha feta. 2445 

 Respòs lo soldà:  

—Jo só content que justeu ab ell. Emperò és menester que façau oració a 

Mahoma que vos do victòria[83r] contra aquell tant fort cavaller. 

 E tantost lo rey Herman se meté en oracion.  
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E al sendemà, que lo jorn començà de clarejar, Gaudín se llevà y despertà los 2450 

patges y dix-los que aparellassen almorzar. Y essent aparellat, ell anà a despertar lo 

compte, que dormie tant que no·l podie despertar del gran treball que havie passat. E 

vehent Gaudín que no·l podie despertar, li començà a tirar les cames y llavors ell se 

despertà, y tantost los patges lo vestiren y aprés lo armaren. Quant fonch armat de tot 

sinó les cames y lo cap, ells se assegueren a almorzar ab molta alegria, y Gaudín lo 2455 

servie tostemps en la taula no oblidant jamés de suplicar al compte que se esforçàs en 

haver victòria del darrer torneig.  

E quant hagueren ben almorzat, ells muntaren a cavall y prengueren sengles 

llances en la mà, y Gaudín abaldà l’elm al compte avans que partissen perquè, si 

encontraven ningú per lo camí, que no coneguessen al compte. Y anant, ells sentiren 2460 

sonar les trompetes y atabals que acostumaven de sonar quant la emperatriu exie a la 

plaça, y en açò lo compte[83v] y son companyó hisqueren de la montanya y venien 

envers lo camp. E quant lo rey Corsol los veé, dix als altres reys:  

—Mirau, senyors, lo valent cavaller de les armes blanques y son companyó, com 

vénen animosos. 2465 

 Y tots los altres cavallers encara dormien. Molt agradaven a la senyora 

emperatriu aquestes paraules y tostemps pregava a Déu que aquell fos lo seu amat 

Partinobles. 

[1] E en açò los cavallers arribaren en lo camp y feren una correguda per allí, y 

aprés se aturaren davant lo cadafal y Gaudín digué al compte:  2470 

—Senyor, anem-nos-ne de ací, que alguna traÿció nos faran los cavallers del 

soldà. 

 Respòs lo compte:  

—No hajau paor, que encara no són llevats, y de ací veurem tots com exiran del 

camp. 2475 

 Y estant axí parlant, Gaudín vehé exir una llança del cadafal y posaren-la 

davant la porta, y aprés vehé exir un cavaller molt ben armat, lo qual ere lo rey Herman, 

y exint prengué la llança. E veent açò Gaudín, digué al compte:  

—Senyor, un cavaller ha exit del cadafal. 

 E hoynt açò lo compte, encontinent se girà y vehé que lo cavaller[84r] volie 2480 

venir envers ell, y encontinent lo compte abaxà la llança y donà dels esperons al cavall, 

y lo rey Herman ja fonch a l’encontre y ferí lo compte ab tanta fúria que la llança féu 
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quatre troços, mes no·l mogué més que si fos estat una torre. Mes lo compte ferí al rey 

Herman sobre la bavera ab tanta força que·l féu caure en les anques del cavall y donà 

del cap en terra de manera que no se podie llevar, y lo cavall fugí al través del camp. E 2485 

quant lo noble compte veé lo cavaller en terra, ell anà darrera lo cavall y tantost lo 

hagué pres y donà’l a son companyó Gaudín, y aprés hisqueren alguns cavallers del 

cadafal y aportaren-se’n lo dit rey Herman pensant que ere mort.  

Y quant los reys veheren la gran força del compte, digueren que certament en tot 

lo món no havien vist tant esforçat cavaller com aquell. Respòs lo rey Corsol:  2490 

—Certament jo voldria saber qui és, y per ço vull trameter un escuder per 

demanar-li qui és. 

 Y tantost manà cridar un escuder y trameté’l al camp perquè demanàs al 

cavaller de les armes blanques de hon era y com era lo seu nom[84v]. Y lo escuder hi 

anà y digué al compte tot lo que lo rey Corsol li havie manat, y lo compte li respòs: 2495 

 —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. 

 Y l’escuder se’n tornà ab aquesta resposta y digué-ho al rey Corsol en presència 

dels altres reys e de la emperatriu, la qual, quant hoý a dir que era del realme de França, 

estigué molt alegra y girà’s a Urraca y féu un gran sospir. Y de aquella hora avant 2500 

tostemps pregave a nostre Senyor Déu que donàs victòria al noble cavaller de les armes 

blanques. 

[2] Y estant en aquestes paraules, lo compte mirà per lo camp y veé que lo rey 

de França ab los seus cavallers se combatien ab los cavallers alemanys. Emperò los 

cavallers alemanys eren molt més que los francesos y per ço lo rey de França se retraya 2505 

per un arenal, y los cavallers alemanys li anaven tostemps darrera y li mataven molta 

gent. Y quant lo compte vehé açò, ell no u pogué comportar y digué a son companyó 

Gaudín:  

—Posau-vos l’elm y anirem a socórrer lo[85r] rey de França y sos cavallers, que 

passen gran treball, y lo cor no m’ho pot comportar encara que vull mal al rey de França. 2510 

Y quant serem en la batalla cridau Sant Luys!, y en açò los francesos conexeran que 

nosaltres los socorrem. 

 Respòs Gaudín:  

—Senyor, jo estich aparellat. 
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 Y en aquestes rahons donaren dels esperons als cavalls y anaren a hont era la 2515 

batalla dels francesos ab los alemanys, y arribant feriren ab tanta fúria sobre los 

alemanys que tots los miradors estaven espantats, y tostemps los dos cridaven Sant Luys! 

E quant los francesos veheren que lo esforçat cavaller de les armes blanques los ajudave, 

foren molt alegres, y ab gran ànimo feriren ab los alemanys de manera que fonch forçat 

als alemanys que fugissen per un riu amunt, y tostemps lo cavaller de les armes 2520 

blanques los anave darrera ferint-los ab tanta força que aquell que ell tocave ab la sua 

espasa no restave de sobre lo cavall. Y en aquest encontre moriren dels alemanys dos-

cents, car en lo riu se’n negaren més de cent mentre fugien. 

E aprés de ésser departits, lo rey[85v] de França anà al cavaller de les armes 

blanques y féu-li infinides gràcies del socorro que li havie fet, y aprés li pregà que li 2525 

digués lo seu nom, y lo compte li respongué en lenguatge grech perquè lo rey no 

l’entengués. Y llavors digué Gaudín al rey de França:  

—Senyor, no li cal demanar lo seu nom, que no·l vos dirà. 

 E llavors lo rey de França no lo y digué més, sinó que prengué comiat d’ells y 

anà-se’n. Y lo compte y Gaudín se’n tornaren envers lo cadafal, y Gaudín dix:  2530 

—Senyor, no anem allí, sinó tantost haurem qüestió ab los cavallers del soldà, y 

jo estich tant cansat que voldrie reposar. 

 Respòs lo compte:  

—Germà, reposau a vostre plaer que, si menester és, jo tot sol me defensaré de 

tots los cavallers del soldà. 2535 

 Y dient aquestes paraules lo compte prengué una llança en la mà y posà’s 

davant lo cadafal. E vehent açò lo rey Corsol, digué als altres reys:  

—Mirau aquell cavaller, que ara és exit de batalla y ara ja espera justa. 

 E tots los reys digueren que ell era un valent cavaller. Emperò lo rey Clausa 

tostemps deye[86r] que lo soldà era lo millor cavaller del món. 2540 

[3] Y estant los reys en aquest parlament, estaven lo soldà y lo rey Herman dins 

lo cadafal tratan[t] de quina manera porien matar lo cavaller de les armes blanques, y 

per ço dix lo rey Herman:  

—Senyor, aquest mal cavaller cerca en totes maneres la deshonrra de vostra 

senyoria. 2545 

 Respòs lo soldà:  

—Y a vós no us ha deshonrrat quant vos ha llevat lo cavall? 
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 Llavors lo rey Herman dix:  

—Senyor, siau cert que jo·l mataré, y per ço és menester que vós hiscau a ferir 

ab ell, y axí com ell vindrà envers vós, jo li vindré de costat que ell no·m veurà y metré-2550 

li la llança per lo cors, y de aquesta manera lo porem matar. 

 Oynt lo soldà aquest consell fonch molt content que·s fes de aquella manera, y 

tantost lo soldà prengué una llança y hisqué a la porta del cadafal. E quant Gaudín lo 

véu, dix a son companyó:  

—Senyor, no veheu lo soldà que està a la porta del cadafal armat per a venir 2555 

contra vós?  

Respòs lo compte:  

—Axò és lo que jo esper. 

 Y en aquestes paraules lo compte donà dels esperons al cavall y anà envers[86v] 

lo soldà, y lo soldà per lo semblant vingué envers ell. Y en açò Gaudín vehé que lo rey 2560 

Herman venia per a matar lo compte a traÿció. Llavors Gaudín cridà dient:  

—Senyor, guardau-vos, que altre cavaller vos vol matar a traÿció. 

 Y hoynt açò lo compte digué al soldà:  

—Feu com a bon cavaller. 

 Llavors lo soldà alçà la llança y no·l volgué ferir, pus que la traÿció era 2565 

descuberta y que li fóra molt mal comptat, y tornà-se’n envers lo cadafal. Y lo compte 

girà lo cavall y anà envers lo rey Herman ab la llança en lo rest, y lo rey axí mateix 

vingué envers lo compte, y donaren-se tan terrible encontre que lo rey trencà la llança 

en menudes peces y lo compte lo ferí en los pits, que li passà les armes de part a part de 

tal manera que una braça de la llança li hisqué per les espalles y caygué mort en terra. 2570 

Y quant los miradors veheren que lo rey Herman era mort, tots digueren que ell 

ho merexia molt bé per la gran traÿció que ell havia comesa contra lo compte 

Partinobles. Y la emperatriu, y Urraca, y lo rey Corsol y tots[87r] los que volien bé al 

compte estigueren molt alegres de la victòria que lo compte hagué contra aquell traÿdor, 

y axí mateix ne estaven molt enujats tots los que volien bé al rey Herman, ço és, lo 2575 

soldà ,y lo rey Clausa y alguns altres cavallers. 

Y en açò lo soldà estava a la porta del cadafal mirant lo compte y Gaudín, que·s 

passejaven per lo camp ab molt argull, car no trobavan ningú ab qui poguessen 

combatre, car tots tenien tanta paor del cavaller de les armes blanques que no gosaven 

aturar davant ell. 2580 
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[4] E estant en açò començaren de tocar a vespres, y los reys manaren tocar les 

trompetes y los tabals perquè tots se dexassen del torneig. E ohint lo compte que les 

trompetes sonaven, fonch-ne molt enujat, perquè encara li semblave que no hagués fet 

ninguna cosa, abans se pensave que lo soldà havie fet més que no ell. Y ab aquest 

pensament se girà y veé que lo soldà estave a la porta del cadafal y, tant prest com lo 2585 

véu, abaxà la llança y anà envers lo soldà ab la llança en lo rest. Y lo soldà per lo 

semblant donà dels[87v] esperons al cavall y anà envers lo compte, y de tan grandíssima 

fúria se encontraren que les llances se trencaren per lo mig, y lo soldà caygué en terra de 

tal manera que, si los seus no li haguessen ajudat, jamés se fore alçat de terra del terrible 

encontre que hagué. Y quant lo dit compte veé que axí se’n portaven lo seu enemich, 2590 

descavalcà y prengué una grossa llança a un patge y anà envers lo cadafal ab gran fúria, 

y allí estigué davant la porta que no dexave exir a ningú, y los de dins feyen tant com 

podian per fer-lo apartar de allí, emperò ell estave tant furiós que semblave un lleó. Y 

les trompetes no cessaven de sonar perquè lo compte se apartàs de allí. Llavors, los reys 

devallaren del cadafal ab la emperatriu y feren apartar lo compte de allí. 2595 

E llavors lo compte tornà a cavalcar, y tornà a mirar per lo camp y no veé a 

ningú sinó a son companyó Gaudín, y los dos feren reverència a la emperatriu. Y axí 

se’n tornaren a la tenda, y essent arrivat, trobaren lo sopar aparellat y soparen ab molt 

gran plaher y alegria. Y quant[88r] hagueren sopat, Gaudín dix al compte:  

—Senyor, demà és menester que·ns llevem de matí y anirem a veure la 2600 

determinació del torneig, y crech jo que vós sereu emperador, pus que ab tant treball ho 

haveu guanyat. 

 Respòs lo compte:  

—Jo tinch de anar en altra part primer, car he prestat sagrament y homenatge a 

la reyna Ànsies que, axí com lo torneig fos acabat, tornaria de cert en son poder, y açò 2605 

perquè ella me tragué de la presó per venir ací. 

 Dix Gaudín:  

—Senyor, anem, que jo restaré allà en la presó per vós y vós tornareu ací per 

saber la determinació del torneig. 
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[C. XLVI.] COM, PASSATS LOS TRES DIAS DEL TORNEIG, LO COMPTE TORNÀ A LA 2610 

CIUTAT DE DAMASCO AXÍ COM HAVIA PROMÉS A LA REYNA ÀNSIES. Y DE LA DIVISIÓ QUE 

ERA ENTRE LOS REYS DE L’IMPERI 

 

E l’endemà de matí, lo compte y Gaudín plegaren la tenda y tot lo demés que 

tenien, y encontinent par[88v]tiren per anar dretament a la ciutat de Damasco per lo que 

lo compte Partinobles havie promés a la reyna Ànsies. 2615 

Y en açò los reys que eren jutges del torneig vingueren al palau de la senyora 

emperatriu per a declarar qual era lo millor cavaller. Y aprés de moltes altres 

altercacions, declararen dos cavallers per los millors del torneig: la hu era lo cavaller de 

les armes blanques, y lo soldà de Pèrsia. Y quant la determinac[i]ó fonch feta, manaren 

que vingués lo soldà y lo cavaller de les armes blanques. Y tantost lo soldà se presentà, 2620 

y aprés cercaren lo cavaller una, y dos y tres vegades, y jamés lo trobaren. Llavors lo 

rey Clausa cridà dient que, pus no trobaven lo cavaller de les armes blanques, que 

donassen la emperatriu per muller al gran soldà de Pèrsia, car no havia millor cavaller 

en tot lo món ni que millor li pertangués de ésser emperador que al gran soldà de Pèrsia. 

Oynt açò lo rey Corsol, fonch molt felló y dix:  2625 

—Molt me maravell que axí vullau perjudicar al cavaller de les armes blanques, 

car[89r] bé sabeu que en lo torneig no y agut cavaller que tantes valenties haje fetes 

com ell. Per ço jo no consentiré que la emperatriu prengue marit fins a tant que sien 

passats los trenta dies que ell té de temps per a cumplir. Y si dins lo temps ell no ve, 

llavors farem lo que sia de justícia. 2630 

 E en açò prengueren plaher los castellans y los francesos, que esperavan ab gran 

desig de conéxer lo cavaller de les armes blanques. 

[1] Ara tornem a parlar del bon compte Partinobles y de Gaudín son companyó, 

los quals arribaren a la ciutat de Damasco y, entrant, veeren los portals cuberts de draps 

negres y los carrers axí mateix cuberts de dol. Y, arribant al palau de la reyna, sentiren 2635 

grans crits y plors, y açò era per la mort del rey Herman, lo qual havia mort lo compte. 

Y a la entrada del palau los cavallers descavalcaren, y lo compte pujà alt y entrà en la 

cambra de la reyna, la qual estave vestida de negre y plorant, y lo compte se agenollà al 

seus peus dient:  

—Senyora, jo só ací per lo sagrament y homenatge que us havie prestat, y per ço 2640 

des de ara jo só con[89v]tent de tornar a la presó axí com vos he promés. 
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 Respòs la reyna dient:  

—Cavaller molt virtuós, vós haveu fet lo que devíeu. Emperò, pus la ventura ho 

ha volgut que lo senyor mon marit és mort en aqueix torneig, jo só contenta de soltar-

vos, car no vull presoners en lo meu regne. Y més vull que les armes y lo cavall que jo 2645 

us prestí quant partíreu de ací sie tot vostre, y jo us done franca libertat que vos ne aneu 

a hont vullau. 

 E quant lo compte ohí que la reyna era contenta de soltar-lo del captiveri en què 

estava, ell fonch molt alegre y agenollà’s als seus peus y besà-li la mà, y aprés prengué 

comiat d’ella. Emperò bé·s pensave lo compte en sí mateix que, si la reyna hagués sabut 2650 

que ell havie mort son marit lo rey Herman, no li haguera donada licència de aquella 

manera. E tantost lo compte y son companyó Gaudín cavalcaren y hisqueren de la ciutat 

de Damasco y tornaren a pendre lo camí de la montanya a hont solien tenir la tenda 

quant lo torneig se fehie, y allí mateix se aposentaren altra volta per aquella nit. E en 

aquest discurs de[90r] temps que ells anaren a la ciutat de Damasco y tornaren, no 2655 

passaren vuyt jorns. 

 

[C. XLVII.] COM, ESSENT TORNAT LO COMPTE DE LA CIUTAT DE DAMASCO 

DESLLIURAT DEL CAPTIVERI, ANÀ A VEURE LA DETERMINACIÓ QUE LOS REYS FARIEN 

SOBRE LO TORNEIG 

 

[1] A l’endemà de matí, lo compte se llevà que no fonch menester que·l 2660 

despertassen, abans ell despertà a son companyó Gaudín, lo qual digué al compte:  

—Senyor, ara no vos cal despertar, pus aveu de anar a la determinació. Emperò, 

quant havíem de anar al torneig, bé ere menester que jo us tiràs les cames abans que vós 

no·s despertàsseu. 

 Tot açò dehie Gaudín burlant. E axí ells se vestiren, y los patges ja hagueren 2665 

aparellat almorzar. Y Gaudín demanà al compte si anirien armats, y lo compte respòs 

que si, y tantost ells se armaren y aprés se assegueren a almorzar. 

Quant hagueren bé almorzat, los[90v] cavalls foren apparellats y ells cavalcaren, 

y Gaudín digué al compte:  

—Senyor, no aporteu lo elm en lo cap, pus no havem de entrar en batalla. 2670 

Respòs lo compte: 
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—Germà, jo no tinch ataviaments de or ni de seda per ataviar-me, y si ere cas 

que sobre aquesta electió seguís alguna remor, més valdrà que siam armats. 

[2] E dites aquestes paraules, Gaudín li embaldà lo elm y anaren envers lo 

castell a hont eren los reys, que cada dia tenien consell. Y lo rey Corsol tostemps mirave 2675 

per una finestra si veurie exir lo cavaller de les armes blanques allà a hont acostumave 

de exir cada dia quant feyen lo torneig. E veent aquell dia que lo cavaller venie, lo rey 

Corsol començà de cridar als altres reys que vinguessen a mirar lo bon cavaller de les 

armes blanques que venie, y manà que totes les trompetes y atabals anassen a rebre lo 

esforçat cavaller de les armes blanques. Y los castellans y los francesos hisqueren 2680 

defora per a fer-li honrra, y axí tots lo acompanyaren fins al palau y presentaren-lo 

davant los reys y a la emperatriu, la qual lo esperave ab gran desig la sua[91r] venguda 

per a saber si era lo compte o no.  

Y quan ell fonch presentat, digué lo rey Corsol als altres reys que, pus lo 

cavaller ere vengut, que declarassen qual seria emperador, e que a ell parie que lo 2685 

cavaller havie haguda la victòria del torneig, y que per axò merexia ésser emperador. 

Respongueren los altres reys que fessen exir lo cavaller de la cambra y aprés cascú dirie 

son parer. Y axí fonch fet que tragueren lo compte de la cambra y meteren-lo en una 

sala que era molt bella, y lo compte se assegué en una finestra ab son companyó Gaudín, 

y de allí veren lo gran soldà que·s passejave per una plaça ab denou reys que anaven ab 2690 

ell, tots molt ricament ataviats.  

E estant axí lo compte mirant lo gran soldà, tots los reys de l’Imperi estaven dins 

la cambra altercant sobre la declaració. Y tantost lo rey Clausa se llevà dient que molt 

millor rahó era que lo soldà fos emperador, y açò, perquè ere molt esforçat cavaller y 

era gran senyor, y per ventura lo cavaller de les armes blanques era de baixa mà y seria 2695 

gran des[91v]honrra que, essent axí, fos emperador. Ohint açò lo rey Corsol, prestament 

se llevà y anà a la sala a hont era lo compte y dix-li:  

—Noble cavaller, jo us prech que vós me digau vostre nom, y de hont sou y de 

quin linatge.  

Respòs lo compte:  2700 

—Senyor, sabrà vostra alteza que jo só natural del realme de França, y a mí me 

diuen Partinobles, y só compte y senyor del castell de Bles, y só nebot del rey de França. 

Y aquesta és la veritat del que vós me demanau. 
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 Quant lo rey Corsol sabé que era de tant alt linatge, ell fonch molt alegre y entrà 

en la cambra de hont era la emperatriu ab los altres reys, y allí, en presència de tots, 2705 

digué tot lo que lo compte li havie dit. Y quant la emperatriu y Urraca oyren que aquell 

era lo tant desijat compte Partinobles, estigueren molt alegres y contentas. Emperò 

tenien gran desig que fos ell, que encara no u podien creure. Y axí mateix tots los reys 

tenien deslibera[t] de elegir lo cavaller de les armes blanques per marit de la senyora 

emperatriu, sinó que lo rey Clausa no u volie consentir, abans[92r] deye que encara que 2710 

aquell fos nebot del rey de França, o fos compte, que per axò no era tan merexedor de 

ésser emperador com era lo gran soldà. Y sobre aquesta perfídia estigueren lo rey 

Corsol y lo rey Clausa més de una gran hora y passaren moltes rahons entre ells dos. 

 

[C. XLVIII.] COM LOS REYS DE L’IMPERI DETERMINAREN QUE LA EMPERATRIU 

ELEGÍS PER MARIT LA HU DELS DOS, ÇO ÉS, LO COMPTE O LO SOLDÀ DE PÈRSIA, Y COM 2715 

ELLA ELEGÍ LO COMPTE PARTINOBLES 

 

E quant los reys de l’Imperi veren la gran divisió entre lo rey Corsol y lo rey 

Clausa, ells hagueren molt grandíssim ennuig, y per ço se apartaren en una cambra tots 

cinch, los quals no tenien parcialitat ninguna, emperò molt bé conexien que lo cavaller 2720 

de les armes blanques ere molt més valent y havie fetes més valenties que lo soldà. Mes 

perquè lo rey Clausa defensave lo soldà[92v], y volie contra tota rahó que fos 

emperador, per ço determinaren que, per escusar guerras y mala voluntats, fos fet de 

aquesta manera, ço és, que prenguessen lo soldà y lo cavaller de les armes blanques, y 

los dos junts que·ls presentassen a la emperatriu y que ella prengués per marit aquell 2725 

que volgués.  

Y feta aquesta desliberació, ells cridaren lo rey Corsol y lo rey Clausa y feren-

los entrar en dita cambra, e allí ells digueren la llur determinació. Y quant los dos reys 

oyren açò, foren molt contents que·s fes de aquesta manera, y tots juraren de no 

contradir en res, pus que la emperatriu hagués elegit aquell que més a ella li agradàs. Y 2730 

axí, feta aquesta concòrdia, los reys manaren que los dos cavallers, ço és, lo soldà de 

Pèrsia y lo compte Partinobles, vinguessen a la sala davant la emperatriu. E quant foren 

vinguts, los reys hisqueren de la cambra y agenollaren-se als peus de la emperatriu dient:  

—Alta y potent senyora, és estat determinat entre nosaltres que, vista la gran 

valentia y força de aquestos dos nobles cavallers, essent los dos merexe[93r]dors de 2735 
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molta honrra, havem declarat que vostra alteza trie y elegesque la hu dels dos aquell que 

a ella serà plasent. Nosaltres som contents que aquell sie emperador e senyor nostre. 

 E dites aquestes paraules, tots li besaren la mà, y llevaren-se de peus e feren 

venir los dos cavallers devant ella. E quant la emperatriu sapé la determinació dels dits 

reys, ella fonch molt alegre, pus tenie libertat de haver lo seu amat Partinobles. Emperò 2740 

encara duptave que fos ell, car no li podie veure la cara, perquè tostemps tenie l’elm 

sobre lo cap. Y per exir de aquest dupte cridà lo rey Corsol y dix que fes llevar l’elm al 

cavaller, que ella volie veure la cara. Y lo rey Corsol encontinent anà al compte y llevà-

li l’elm, y lo compte restà en cabells ab la sua cara molt gentil y fresca com una rosa.  

[1] Y quant la emperatriu lo veé, ella conegué que aquell ere lo que ella tant 2745 

desijave. Y, estant axí, les cames li tremolaven y fore cayguda sinó per Urraca que la 

sostenie. Y llavors ella cobrà lo cor, y llevà’s de peus y anà envers los cavallers que 

estaven agenollats davant ella. Y, anant, tots los[93v] miradors creyen que ella pendrie 

lo soldà, perquè estave molt ricament attaviat, emperò ella no curà de riquezes, sinó que 

prengué lo compte per la mà, y tornà-se’n a la cadira y féu-lo seure al seu costat. E 2750 

quant los reys veren que ella havie pres aquell, tots digueren que bé avia triat. E tantost 

les trompetes sonaren, y foren fetes les majors alegries que jamés se fessen. Y tots los 

reys li besaren les mans y li feren molta honrra axí com a emperador se pertany. Y tots 

los grans senyors qui eren vinguts al torneig se’n tornaren molt alegres sinó lo soldà, 

que se n’anà molt enujat perquè no havie aconseguit lo que tant desijave. Y lo novel 2755 

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. E duraren les festes 

en la cort quinze dias, e cada dia se feyen justes y jugaven canyes, e també corrien toros, 

y moltes altres alegries que feyen los cavallers de l’Imperi y los cavallers francesos y 

los castellans, car tots se[94r]tenien per benaventurats del novell emperador. 2760 

 

[C. XLIX.] COM, APRÉS QUE PARTINOBLES FONCH ELEGIT EMPERADOR, GAUDÍN SE 

FÉU CHRISTIÀ, Y FONCH CASAT AB LA DONZELLA URRACA Y LO EMPERADOR LO FÉU GRAN 

SENYOR 

 

Ara tornem a dir del bon cavaller Gaudín, lo qual estave molt alegre de la 

prosperitat de son companyó Partinobles. E quant les festes foren passades, Gaudín 2765 
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desliberà de demanar licència a l’emperador per a tornar-se’n en sa terra. Y estant axí 

un dia parlant los dos de moltes coses, ell digué:  

—Il·lustre y excelent senyor, pus és col·locat en lo grau que li pertany, suplich a 

vostra senyoria que li plàcie donar-me licència perquè pugue tornar en ma terra. 

 Respòs l’emperador:  2770 

—Especial amich y germà, no sabeu vós que tot lo que vós voleu no vos serà 

negat? Emperò, si vós voleu fer lo que jo us diré, vós me fareu un gran servici.  

Re[94v]spòs Gaudín:  

—Sereníssim senyor, jo só molt content de fer tot lo que vostra majestat manarà.  

E quant l’emperador ohí que Gaudín era content de tot, ell pregà que·s fes 2775 

christià, y Gaudín, per la gran amor que tenie a l’emperador Partinobles, fonch content 

de fer-se christià. E l’endemà l’emperador lo aportà en una església y allí batejaren a 

Gaudín, y l’emperador fonch son padrí y la emperatriu sa padrina. E posaren-li nom 

Julià, y aprés tostemps estigué en la cort de l’emperador, y féu moltes valenties y fonch 

home de molt sancta vida, per lo qual, veent l’emperador la sua bona criança y la sancta 2780 

vida que feie, desliberà de donar-li a sa cunyada Urraca per muller, y açò per satisfer a 

cascú los servicis que li havien fets. Donà’ls moltes rendes y viles en lo Imperi perquè 

poguessen viure honestament segons llur estat. Y nostre Senyor Jesuchrist, per la sua 

infinida misericòrdia, los donà fills y filles los quals, per ésser ben nodrits y 

administrats en la sancta fe cathòlica, foren col·locats ab altres prínceps christians. Y 2785 

passats de aquesta miserable vi[95r]da, possehiren la glòria eterna de paradís, la qual 

nostre Senyor Jesús, salvador de tot lo món, per la sua acostumada clemència nos vulle 

atorgar. Amén. 

 

A LLAOR Y GLÒRIA DE NOSTRE SENYOR DÉU JESUCHRIST Y DE LA HUMIL VERGE 

MARIA, MARE SUA, FONCH ESTAMPAT LO PRESENT TRACTAT DE L’ESFORÇAT CAVALLER 2790 

PARTINOBLES EN LA MOLT ANTIGUA Y METROPOLITANA CIUTAT DE TARRAGONA, EN CASA DE 

FELIP ROBERT. ANY 1588
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7.3. Aparat crític 
 

71 desliberà: desliberat 

87 fet: fer 

226 ser: fer 

269 begué: veé 

293 escut: escrit 

812 ferrés: feres 

1022 la qual: lo qual 

1039 port: portal 

1417 àspera: espera 

1623 agenollà: aagenollà 

1710 quant: qunat 

1770 aquexa: aaquexa 

1853 torneig: torner 

1880 hagué: haguén 

1963 trobà: trobat 

1972 aconseguí: aconseguit 

2161 batalla: babatalla 

2168 cavaller: covaller 

2218 fins: fin 

 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 305 

Comentaris 
CAPÍTOL I 
 

[1] En aquest primer capítol es fa referència a dues grans ciutats: Constantinoble 

i Damasc. Indiscutiblement, igual que Atenes o Roma foren les capitals de l’Antiguitat 

Clàssica, Constantinoble ho serà de l’edat mitjana, almenys fins al segle VIII en què 

l’expansió musulmana de Damasc o El Caire aniran eclipsant-la a poc a poc per a 

quedar definitivament enfosquida al final d’aquesta època pel naixement de noves 

capitals europees com Florència o París. 

 En el segle en què s’escriu la Història de l’esforçat cavaller Partinobles la 

caiguda de Constantinoble (1453) era relativament propera i havia provocat un sotrac 

dins el món cristià. La literatura va ajudar a creure en la defensa de la fe cristiana, en el 

servei al monarca o en la possibilitat de reconquesta de l’antic Imperi d’Orient bé a 

través de gestes guerreres, bé mitjançant venturosos matrimonis de cavallers estrangers 

(Tirant, Partinobles) amb les belles hereves d’aquell estimat reialme (Carmesina, 

Melior). Els precedents d’aquests matrimonis eren ben vius en la realitat política de la 

Corona d’Aragó, ja que, sense anar més enllà, l’àvia del rei Jaume I, Eudòcia Comnena, 

arribà a les nostres terres per casar-se amb Alfons el Cast però, malauradament, el rei ja 

havia pres muller i, finalment, acabarà casant-se amb Guillem VIII de Montpeller, de la 

unió dels quals naixerà Maria de Montpeller, mare del Conqueridor (Villacañas 

2003:56): 
 

Una cosa és e certa, que nostre avi el rei don Anfós féu parlar matrimoni a 
l’Emperador de Constantinoble que li donàs sa filla per muller. E, sobre aquelles 
paraules que foren tractades e acordades d’ambdues les parts, ço és a saber, de 
nostre avi e de l’Emperador. Féu matrimoni nostre avi ab la regina dona Sanxa, que 
fo filla de l’Emperador de Castella. E l’Emperador de Constantinoble no sabent lo 
matrimoni que ell havia feit, envià sa filla al rei don Alfonso d’Aragó, qui era comte 
de Barcelona e marquès de Proença. E un bisbe e dos rics hòmens qui venien ab ella, 
quan foren a Montpestller saberen que el rei don Alfonso nostre avi havia presa la 
reina dona Sanxa, filla de l’Emperador de Castella, per muller. E viren-se en gran 
embarg e en gran pensament què farien, pus ell havia presa altra muller. E En 
Guiliem de Montpestller era senyor de Montpestller, e de la senyoria que pertany a 
Montpestller. E aquells nobles qui eren venguts ab la filla de l’Emperador 
demanaren què es farien d’aquest engan, e d’aquest falliment que havien pres: que 
ells vinent ab la filla de l’emperador Manuel al rei don Alfonso que la presés per 
muller, e ell n’havia altra presa, e que els consellàs en qual manera se’n captendrien. 
E ell respòs-los que ell hauria son consell. E, quan en Guillem de Montpestller hac 
tot son consell ajustat, donaren-li per consell sos rics hòmens, e sos cavallers, e 
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aquells que eren hòmens de valor en la ciutat de Montpestller, que la es retingués per 
muller. E, pus Déus li havia dada tanta de gràcia que la filla de l’emperador Manuel, 
qui era en aquell temps lo mellor hom de crestians, era venguda en sa vila ni al lloc 
on ell era, e era desconsolada de marit que devia haver, que la presés per muller e 
que no la’n lleixàs tornar per nulla re. E sobre açò, ell féu resposta al bisbe e als 
nobles qui vengueren ab ella: Que pus Déus li havia dada tanta de gràcia, que pues 
ella no havia aquell marit que devia haver, que ell la volia haver per muller. E, quan 
los missatgers de l’Emperador oïren aquestes paraules, ab lo desconhort que havien 
de primer, los dobla: que la filla de l’Emperador presés marit sinó rei o emperador; 
car altre no li tanyia. E pregaren-lo molt carament per la valor que en ell era e per 
Déu, que en lleixàs tornar la filla de l’Emperador; car ells li havien promès que, si 
aquell matrimoni no es faés que la tornassen a son pare per terra o per mar. E que no 
els embargàs, pus raó o hi haveia ne per ell no era venguda. Ab aitant, respòs-los en 
Guillem de Montpestller e son consell: Que d’altra manera no seria. E quan los 
missatgers de l’Emperador enteseren la llur voluntat e que d’altra manera no poria 
ésser, demanaren-los acord. E ells donaren-los tro en l’altre dia. E el bisbe e els rics 
hòmens qui vengren ab ella veeren que la voluntat d’En Guillem de Montspestller e 
de son consell havia a passar, pensaren-se que faessen aquell matrimoni ab aquesta 
condició: que, si fill o filla venia, qui fos concriat d’En Guillem de Montpestller e de 
la filla de l’Emperador que fos senyor de Montpestller vivent aquell o aquella. E 
tornaren a fer sa resposta, e dixeren a En Guillem de Montpestller e a son consell, 
que ells los porien mal fer, o prendre, o que la’ls tolguessen: mas ab la llur volentat 
ne ab la d’ella no farien aquell matrimoni, si doncs no ho faïen en aquesta manera: 
que ell los prometés ab sagrament e ab homenatge, e que no faessen jurar a tots los 
hòmens de Montpestller de deu anys a en sus: que jurassen que fill o filla qui fos 
d’ambdós, que fos senyor de Montpestller si fos hom, e aitambé si fos fembra. E 
aquestes paraules foren meses en cartes. E, en aquesta manera, En Guillem de 
Montpestller, haüt consell de sos nobles e de son consell, atorgà les paraules, e féu-
se el matrimoni. E En Guillem de Montpestller hac d’aquella dona una filla per nom 
Maria (Llibre dels fets, p. 41-42). 

 
 El regust oriental s’aconsegueix també amb l’evocació d’una altra antiga ciutat, 

Damasc, que ens transporta a l’exotisme de Les mil i una nits o a l’ancestral maledicció 

bíblica que sobre ella pesa. En el Llibre d’Isaïes63 s’escriu:  
 

17 Contra Damasc.— 1 Oracle sobre Damasc. Damasc deixarà de ser una ciutat i es 
convertirà en un munt de ruïnes, 2 abandonades per sempre; les seves ciutats serviran 
per als ramats, que hi jauran sense que ningú els inquieti. 3 Efraïm perdrà el seu 
baluard, i Damasc, la seva reialesa; la resta d'Aram serà tractada com la glòria dels 
israelites, oracle de Jahvè-Sabaot.  
 

 Damasc també desperta la remembrança d’un lloc ben recognoscible en la nostra 

literatura i el trobem, per exemple, al Tirant: «Rahona lo rey de Domàs la sua intenció» 

(Tirant, cap. CCCXLVIII, p. 1232). 

 Però, deixant de banda la seua efectivitat literària, el que ens crida l’atenció del 

capítol és la reflexió que el rei Herman fa en assabentar-se que l’emperador de 

Constantinoble vol anar a deportar-se a les seues terres: 
 

                                                
63 Quan citem la Bíblia ho fem per http://www.biblija.net  
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Y lo rey Herman, quant sabé la voluntad de l’emperador, fonch molt alegre, encara 
que fossen enemichs, perquè pensà que de aquella manera auria pau ab ell, que no·l 
destruyria axí com havia acostumat (Partinobles, cap. I)64. 

 

I és que els conflictes entre Constantinoble i Damasc eren seculars, i no van tenir 

aturador des que els perses van conquerir Jerusalem, a principis del segle VII, i tot seguit 

Damasc (Ladero 1996: 177). Així, doncs, s’entén que Herman senta l’amenaça de 

Constantinoble i vulga obsequiar l’emperador i rebre’l com mereix. 

 

[1] Dins les diferents nissagues de governants de l’Imperi d’Orient, sols en una 

ocasió trobem el nom de JULIÀ: es tracta de Flavius Claudius Julianus, conegut com a 

Julià l’Apòstata, un jove emperador que va intentar redreçar l’antiga tradició pagana 

quan ja era massa tard i el cristianisme s’havia estès i apropiat de l’Imperi (Julianus, 

2008: 8). L’autor anònim del roman francés, de què és deutor el nostre Partinobles, 

creem que presentava un gust peculiar en la utilització de l’antroponímia que trobarem 

al llarg del text. Si bé haguera pogut optar per noms més literaris i anostrats per al pare 

de Melior com ara Constantí (La filla de l’emperador Constantí), va triar justament el 

nom d’un governant que va mostrar una actitud bel·ligerant contra l’expansió del 

cristianisme.  

 

[2] Com a mostra de l’originalitat de l’autor del roman quant a l’antroponímia 

com dèiem a l’apartat anterior, no dubta a batejar el rei de Damasc amb el nom 

germànic d’HERMAN i més curiós és encara que signifique «home de guerra, guerrer» 

quan unes poques línies més avall dirà que vol rebre bé l’emperador de Constantinoble 

perquè no li presente batalla. 

 

[2] i [6] La nostra novel·la comença amb la impossibilitat de l’emperador de 

Constantinoble de tenir fills i aquesta mancança és el punt de partença perquè comence 

l’acció. Es tracta, doncs, d’un principi novel·lístic acord amb la contística d’arrel 
                                                
64 Citarem les obres de la següent manera:  
 

- Partinobles, cap. (?), quan es tracte de l’edició catalana. 
- Partinuplés, p. (?), quan siga l’edició castellana. 
- Partonopeo, p. (?), quan es tracte de l’original francés traduït al castellà per la 

doctora Esperanza Bermejo. 
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popular i folklòrica que connecta el Partinobles amb el conte meravellós (Propp 1998: 

107): 
Se puede llamar cuento maravilloso desde el punto de vista morfológico a todo 
desarrollo que partiendo de una fechoría o de una carencia y pasando por las 
funciones intermedias culmina en el matrimonio o en otras funciones utilizadas 
como desenlace. 

 
Al llarg de la nostra novel·la apareixen tòpics literaris que estigueren ben arrelats 

durant l’edat mitjana i que encara continuaran vigents al segle XVI. El primer n’és el que 

Stith Thompson (1966) inclogué sota l’epígraf «Conception and birth» i que nosaltres 

rebategem com a «Naixements extraordinaris». El tòpic gira al voltant de dos nuclis 

temàtics que poden conviure o ser independents: d’una banda, la concepció màgica, és a 

dir, tot el conjunt de circumstàncies extraordinàries que es conjuguen durant 

l’engendrament o naixement de l’heroi i, d’una altra banda, l’esterilitat prolongada dels 

progenitors que finalment veuen recompensada la seua pacient espera. Com a mostra 

del primer grup tindríem Artús o Jesús, mentre que en el segon grup estarien Curial, 

Amadís, Oliveros de Castilla o Melior. Allò extraordinari ací és que l’heroi siga una 

heroïna i trenque, d’alguna manera, amb la tradició cavalleresca imperant.  

En la dificultat de l’engendrament intervenen tres variables que Luna Mariscal 

(2013: 3) resumeix com se segueix: 

 

1. CONCEPCIÓ: el factor més important és que els pares o almenys un dels 

progenitors siga estèril. Així doncs, per tal de concebre s’han de posar en marxa 

diferents mecanismes (menjar, beure o fer alguna cosa) i intervenen, a més, 

diversos agents que ajuden a la concepció (éssers màgics, animals, objectes, etc.). 

En el nostre cas aquesta premissa s’acompleix: l’emperador Julià ha d’anar a les 

florestes del rei Herman (fa alguna cosa) i, mitjançant una mora encantadora 

(ésser màgic o almenys amb facultats extraordinàries) coneix una moreta en qui 

engendra una filla il·legítima, Urraca, (fa una altra cosa). Únicament d’aquesta 

manera l’emperador pot tornar a les seues terres i tenir descendència legítima de 

la seua dona estèril.  

Un cas comparable el trobem en el Gènesi quan llegim la història d’Abraham, 

Sara i Hagar i de la qual anem a afegir alguns passatges: 
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15 Aliança de Déu amb Abram .— 1 Després d'aquests fets, la paraula de 
Jahvè fou adreçada a Abram en una visió: «No temis, Abram: jo sóc per a tu un 
escut; la teva recompensa serà molt gran». 2 Abram respongué: «Senyor meu, Jahvè, 
què em voleu donar? Estic per anar-me'n sense fills, i l'hereu de la meva casa és 
Elièzer de Damasc». 3 Abram afegí: «No m'heu donat descendència, i un esclau serà 
el meu hereu.» 4 Aleshores li fou adreçada aquesta paraula de Jahvè: «No serà 
aquest el teu hereu, sinó el qui sortirà de les teves entranyes: aquest serà el teu 
hereu». 5 Llavors el féu sortir fora i digué: «Mira al cel i compta les estrelles, si és 
que pots comptar-les. Doncs, així serà la teva descendència». 6 Abram va creure 
Jahvè, i aquest li ho va comptar per a justícia. 
 
16 Hagar i Ismael .— 1 Sarai, la muller d'Abram, no li havia donat cap fill. Però 
tenia una criada egípcia que es deia Hagar. 2 Sarai digué a Abram: «Mira, Jahvè 
m'ha privat de tenir fills. Vés, doncs, a la meva criada: potser d'ella tindré un fill». I 
Abram va fer cas de Sarai. 3 Així, al cap de deu anys que Abram residia al país de 
Canaan, la seva muller Sarai prengué Hagar, la seva criada egípcia, i la donà per 
muller al seu marit Abram. 4 Aquest anà a Hagar, que va quedar embarassada. 
 
21 Naixement d'Isaac. 1 Jahvè visità Sara tal com havia dit, i va complir en 
ella allò que havia promès. 2 Sara va quedar embarassada i va donar un fill a 
Abraham a les seves velleses, just al temps que Déu li havia predit. 3 Abraham va 
posar el nom d'Isaac al fill que li havia nascut, que Sara li havia infantat. 4 Després 
Abraham va circumcidar el seu fill Isaac, quan tenia vuit dies, tal com Déu li havia 
manat. 5 Abraham tenia cent anys quan li va néixer el seu fill Isaac. 6 Sara digué: 
«Déu m'ha fet riure; tothom qui ho sàpiga es riurà de mi». 7 Digué encara: «Qui ho 
havia de dir a Abraham, que Sara alletaria fills! I li he donat un fill a les seves 
velleses». 
Isaac i Ismael.— 9 Sara veié que el fill que l'egípcia Hagar havia infantat a 
Abraham jugava amb el seu fill Isaac, 10i digué a Abraham: «Treu aquesta criada 
amb el seu fill, que el fill d'aquesta criada no ha de ser hereu amb el meu fill Isaac. 
 
22 Sacrifici d'Isaac.— 1 Després d'aquests fets, Déu posà a prova Abraham i li 
digué: «Abraham, Abraham!» Ell respongué: «Aquí em teniu». 2 Digué: «Pren el teu 
fill únic que estimes, Isaac, vés al país de Morià i sacrifica'l allà en holocaust dalt 
d'una muntanya que t'indicaré». 

 
Abraham i l’emperador Julià han de tenir primer un fill natural perquè les seues 

dones legítimes puguen donar-los després hereus autèntics. En el cas bíblic és 

Sara qui pren les regnes de la situació davant la seua infertilitat i ofereix a 

Abraham la possibilitat d’anar amb la seua esclava perquè aquesta li done fills. 

Però, quan les dues dones han tingut els seus fills i a mesura que la convivència 

entre Sara, Abraham i Hagar va allargant-se, comencen a aparéixer les gelosies i 

les desavinences. És aleshores que Déu intercedeix i mana a Abraham que 

prenga partit per la seua esposa i, així doncs, Hagar i Ismael hauran d’abandonar 

la casa dels seus amos. En realitat no calia fer tot això, perquè la llei era ben 
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clara i ja en el codi Hammurabi, que influí en les posteriors lleis hebrees, 

quedava ben palès que  
 

Llei 144: Si un home pren una esposa de primera categoria i si aquesta esposa dóna 
una esclava al seu espòs i aquesta ha tingut fills, si l’espòs vol prendre una nova 
esposa més, no li será permés i l’home no podrà tenir una altra dona més 
(suggetum). 

Llei 145: Si un home pren una esposa de primera categoria i si aquesta esposa no li 
dóna fills i es proposa prendre una altra muller (suggetum), prendrà aquesta altra 
dona i la portarà a sa casa, però no serà igual que l’esposa de primera categoria. 

Llei 146: Si un home pren una esposa de primera categoria i ella dóna una esclava al 
seu espòs, i si l’esclava té fills, si després aquesta esclava és tinguda per l’espòs en 
la mateixa categoria que la patrona per haver-hi tingut fills la seua patrona no la 
vendrà, la marcarà i la tindrà entre les seues esclaves. 

Llei 147: Si l’esclava no ha tingut fills, la patrona la vendrà per plata65. 
 

És el mateix Déu qui reconeix que l’únic hereu d’Abraham és Isaac i per això li 

diu el que ressaltem en cursiva: «Pren el teu fill únic que estimes, Isaac,[...]». 

En el Partinobles, per contra, l’esposa de l’emperador ni se n’assabenta de les 

intrigues entre el seu marit i la mora encantadora. I, sense tanta explicació legal, 

també queda palesa la idea que és Melior, la filla legítima, l’única possible 

hereva de l’Imperi d’Orient i que Urraca no té un altre paper que facilitar la 

fertilitat dels governants de Constantinoble66. 

En tots dos casos, per tant, Sara i l’emperadriu de Constantinoble tenen hereus 

després dels afers dels seus esposos i això s’ha d’entendre com una recompensa 

per la llarga espera infèrtil en què han viscut aquestes dones. 

 

2. EMBARÀS: durant l’embaràs la mare està sotmesa a una sèrie de requeriments, 

prohibicions, objectes protectors, etc., és a dir, està exposada a tota una allau de 

fets i accions prèvies al naixement que condicionaran el caràcter futur de l’heroi. 

Durant la gestació de Melior no se’ns apunta cap acció o fet extraordinari que 

desencadene el seu caràcter posterior. És més, en la nostra narració la mare de la 

                                                
65  Traducció pròpia a partir de les lleis del Codi Hammurabi que apareixen en la pàgina web 
www.unizar.es/hant/ del professor Fatás del Departament d’Història Antiga de la Universitat de 
Saragossa.  
 
66 En el roman francés no es donen totes aquestes circumstàncies. Melior i Urraca apareixen com a 
simples germanes des del començament sense més dificultats. 
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princesa ni tan sols apareix, s’hi fa referència però només té la missió de parir 

l’heroïna.  

 

3. NAIXEMENT: Una de les característiques d’aquests nadons és la seua precocitat i 

Melior, des de ben petita, «fonch tam bé nodrida y ensenyada de totes coses que, 

quant fonch de edad de deu anys, sabia fer tots los encantaments que volie».  

És a dir, la princesa se’ns mostra com algú que sap fer encanteris, que té poders 

sobrenaturals però, sap fer-los perquè és una fada?, ha estudiat per fer-los o els 

fa per ciència infusa? En l’edició castellana tampoc no es responen les preguntes 

que plantegem. Així Melior: 
 
Complidos los tres años fue la más limpia y la más sabia de todas las mujeres del 
mundo, que tanto le enseñava la dueña sabia que más sabía la niña (Partinuplés, p. 
319). 

 
En canvi, les paraules del poema original francés són, però, ben aclaridores i és 

la protagonista qui parla sobre els seus poders en primera persona:   
 

Mi padre, desde que fui una niña de cuna, tuvo por un augurio la certeza de que no 
tendría otro descendiente que yo, por eso se afanó y preocupó por educarme y 
prepararme para gobernar sabiamente el imperio. Tuve buenos maestros y de 
excelente reputación, y yo aprendí con mucho interés. Tuve preceptores de todas las 
ciencias, a veces más de doscientos. Dios me otorgó la gracia de cultivarme y de 
instruirme en la escritura. En primer lugar, aprendí las siete artes, que conozco 
perfectamente. Después aprendí todos los remedios, mediante hierbas, raíces, 
especias y sus propiedades. Luego el frío y el calor, y los remedios, causa y 
naturaleza de todas las enfermedades. La medicina no puede curar ningún mal que 
yo no sepa tratar. Después me formé en teología, que ahora conozco con todo detalle, 
y en la Antigua y en la Nueva Ley, que rige completamente el saber del mundo. 
Antes de cumplir quince años, ya había superado a todos mis maestros. Después 
aprendí hechizos, nigromancia y sortilegios. Retuve y asimilé tanto que, en 
comparación conmigo, todos saben muy poco. El que pueda esforzarse tanto que 
aprenda mucho de augurios y de hechizos, de medicina, astronomía y nigromancia, y 
en su eficacia, sería tan sabio y poderoso que realizaría grandes prodigios: por eso 
hizo Mahoma los milagros por los que después fue considerado un dios. Y yo he 
hecho muchas veces, en privado, grandes portentos en mi habitación, de tantos tipos 
que si hubiera sucedido a la vista de la gente, la noticia se habría difundido por todas 
partes, pero no quiero ser criticada. Cuando estábamos en casa y le placía al 
emperador que le hiciera algún pasatiempo, a medianoche, me mandaba llamar junto 
a mis maestros a su habitación, muy secretamente. Allí hacíamos, por mi ciencia, 
crecer la habitación y parecer grande; tan enorme, así les parecía, que abarcaba todo 
el país. La iluminaba tanto por dentro como en el más bello día de verano. Después 
hacía venir a caballeros armados sobre sus corceles, mil o dos mil a mi antojo, y 
combatir y lidiar entre ellos. No veréis nunca una batalla más dura ni más reñida 
como la suya. Luchaban cuanto me apetecía, y después volvían a la nada. Más tarde 
salían multitud de elefantes y leones, y hacía pelear delante de mí a las bestias que 
quería. Alcancé tal poder, por la sabiduría que Dios me ha dado, que en un castillo o 
en una ciudad, aunque tuviera cien mil hombres, uno no vería al otro ni conocería su 
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existencia. Por esta ciencia os he ocultado a todos los de esta ciudad (Partonopeo, p. 
185-186). 

 
No, no estem davant d’una fada a l’ús, encara que així l’anomena l’autor francés 

la primera vegada que Melior apareix en escena. Estem davant del tòpic de la 

donzella sàvia, el paradigma del qual serà la donzella Teodor67. Melior és una 

dona, l’hereva de l’Imperi de Constantinoble, que ha estat instruïda en les set arts 

en què es dividia la Filosofia: Trivium (Gramàtica, Dialèctica, Retòrica) i 

Quadrivium (Aritmètica, Geometria, Astronomia, Música). També entén de 

Medicina i pot sanar mitjançant herbes i arrels que tenen propietats curatives 

naturals que expliquen de forma racional el procés de guariment dels malalts. 

Sebastià Giralt (2011: 17) ens apropa un esquema molt aclaridor de la 

consideració que té la Màgia durant l’edat mitjana. En primer lloc existia una 

Màgia Natural, lícita, en què s’inclourien les ciències com la Filosofia, la 

Medicina, l’Astronomia, etc., i que es caracteritza perquè els fenòmens tenen una 

base empírica i demostrable. Però, segons Giralt, al costat d’aquesta màgia natural 

convivia una altra de més perillosa, de més negra, que era la Nigromància. Es 

tractava d’una pràctica totalment il·lícita, perquè atemptava contra els 

ensenyaments cristians en servir-se dels poders de les forces ocultes sobrenaturals 

i diabòliques per aconseguir el benefici propi o aliè.  

Així, doncs, la Medicina de Melior és lícita perquè no va contra els principis de 

l’Església, però la nostra donzelleta no té cap empatx a dir que aprengué 

Nigromància i, aquesta, és una confessió significativa no sols pel fet que aquesta 

art va en contra dels preceptes cristians, sinó perquè durant l’edat mitjana la 

pràctica comuna era que els nigromants foren hòmens instruïts, clergues o 
                                                
67 Resumim ràpidament l’argument de la Història de la donzella Teodor, per contextualitzar la cita. 
L’acció transcorre a Babilònia. Allà un ric mercader compra una esclava que voldrà vendre després en 
veure que la seua fortuna ha fet fallida. L’esclava, aconsella al seua amo que la porte al palau del rei 
Abomelique Almanzor i la venga per mil monedes d’or ja que és una jove molt bella i sàvia. La seua 
saviesa no és fruit de la casualitat sinó que s’afanya per mostrar que: 

—Senyor Rey, Vos devéis saber que el primer saber que yo deprendí fue todas las 
siete artes liberales y la arte de astrología y las propiedades de las piedras, y de las 
aguas, y de las yerbas y de las propiedades que tienen todas las maneras de animalias 
o aves que Nuestro Señor crió en el mundo. E sé la música, cantar y tañer más que 
ninguna persona deste mundo (Historia de la doncella Teodor, p. 62). 

El sobirà queda meravellat d’aquesta resposta i tria a tres savis perquè l’avaluen. La donzella ix 
triomfadora de les diferents proves i demana al rei que la case amb el seua amo. Així ocorre i com a final 
feliç el rei regala 10.000 dobles d’or al futur matrimoni. 
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universitaris, que sabien llegir llatí (Giralt, 2011: 32), mentre que les dones eren 

les fetilleres, ignorats i amb cap instrucció, que feien beuratges i acabaven en la 

foguera. Melior no és cap fetillera, sinó una dona cultivada, formada en un 

ambient intel·lectual que li ha permés arribar a coneixements reservats únicament 

als hòmens. No obstant això, la posada en escena dels seus poders, bé per divertir 

el pare, bé per salvaguardar el seu imperi, és un fet reprovable:  
 

Y yo he hecho muchas veces, en privado, grandes portentos en mi habitación, de 
tantos tipos que si hubiera sucedido a la vista de la gente, la noticia se habría 
difundido por todas partes, pero no quiero ser criticada. Cuando estábamos en casa y 
le placía al emperador que le hiciera algún pasatiempo, a medianoche, me mandaba 
llamar junto a mis maestros a su habitación, muy secretamente (Partonopeo, p. 186). 

 
En les versions romàniques que estem manejant, dos reis rebels qüestionen el 

mandat de Melior i ella, muntada en un núvol, es desplaça al regne dels traïdors 

per administrar justícia i mantenir la pau. En tornar, en l’edició catalana, els tutors 

li apunten el que hem remarcat en cursiva:  
 

Emperò, passat un mes, ella tornà en son castell y los reys vingueren a parlar ab ella 
demanant-li de hon venie, y ella los recità com venie de los dos reys[4r] qui s’eren 
alçats contra ella, y digué’ls com li havien demanat perdó y li avien promès de ésser 
leals a l’Imperi. Y quant ells saberen tot açò, digueren-li que, puix sabie donar tan 
bon recapte en son Imperi, que ells se’n descarregaven y que·s regís discretament 
(Partinobles, cap. I). 

 
Mentre que en la versió castellana, s’aplaudeix l’actuació: 
 

E los reyes, quando supieron que era venida, fuéronla a ver con muy grande plazer y 
demandáronle que de dónde bueno venía y dónde havía estado aquellos días. E ella 
les dixo que havía ido a aquellos reyes que se le havían alçado y contóles cómo 
havía fecho con ellos. Y ellos ovieron muy grand plazer, pues que ella se havía 
aventurado a poner recaudo en su tierra, y los reyes se despideron della y fuéronse a 
poner recaudo en sus tierras. Y dixeron, pues que ella era muger para guardar su 
tierra, que le adereçassen su marido qual le perteneciesse (Partinuplés, p. 320). 

 
I és que Melior és la dona regent, preparada per a dur endavant un exèrcit i 

aplacar les insurreccions en els seus territoris. Es tracta d’una dona amb 

atributs masculins i aquest aspecte és molt important des del punt de vista 

folklòric, ja que la protagonista està trencant amb tota una tradició cavalleresca 

en què els herois són únicament i exclusiva hòmens. Hòmens en la tradició 

judeocristiana, hòmens en la tradició clàssica, hòmens en l’univers artúric, i ara 

Melior ens sedueix amb les seues arrels celtes, primitives, matriarcals que 

acosten les dones a un món màgic i encisador ple de connotacions fantàstiques. 
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Al cap i a la fi la nostra princesa barreja un tot d’elements diversos en qui 

acaben convergint dos esferes a priori allunyades: la cavalleria i les lletres.  

 [3] El nom de Corsol fa referència al gegant que va matar Guillem a les portes 

de Roma en el cantar de gesta Le Couronnement de Louis (Carmona 1990: 170).  

[4] i [5] URRACA i MELIOR.  

 La primera Urraca que la història documenta era d’origen muladí i el nom, 

encara que va tenir molt d’èxit entre la noblesa, pràcticament s’extingeix per falta d’ús 

en el segle XIII. No obstant això, apareix al segle X una onada important d’Urraques 

l’origen de les quals ja serà clarament navarrés (Salazar 2006: 30-34): 
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 Afegim a aquestes Urraques, algunes més modernes que ja arreplega Esperanza Bermejo 

(2011: 89) en el seu treball. Entre les il·lustres dames portadores d’aquest nom tindríem: 

 

1. Urraca Fernández (1055): filla del comte de Castella Fernán González. 

Aquesta dama fou reina de Lleó, Navarra i Aragó. 

2. Urraca de Lleó i Castella (1080-1126): filla d’Alfons VI i de 

Constanza de Borgonya. Va ser reina d’aquest reialmes. Mare 

d’Alfons VII. 

3. Urraca Fernández de Zamora (1033-1101), infata primogènita de 

Fernando I de Castella i de Sancha I de Lleó. 

4. Urraca de Castella i Lleó (1163): bastarda d’Alfons VII de Lleó i 

Castella. 

5. Urraca de Borgonya (1187-1220), filla d’Alfons VIII de Castella i de 

Leonor d’Anglaterra: va ser reina de Portugal i és germana de Blanca 

de Castella, l’anècdota de les qual relatem més avall. 

La pregunta que ens planteja aquest nom és, com va ser possible que arribara a 

un roman francés del segle XII si sabem que el seu origen geogràfic se situa en la zona 

vasconavarra, que fou molt popular entre les classes dirigents en alguns dels regnes 

peninsulars, però que mai no es va estendre a d’altres dinasties europees? (Salazar 2006: 

30-31). A més a més, es tracta d’un nom força complicat per a la fonètica francesa68. 

Només podem explicar l’elecció d’aquest nom, que en la traducció castellana serà 

Urracla, atenent al gust extravagant de l’autor per una onomàstica estranya a França, a 

Damasc, a Constantinoble i a tots els indrets que apareixen al text. 

 Per la seua banda, el nom de Melior el descobrim en una de les històries de més 

ressò de l’edat mitjana, Melusina o la noble història de Lusignan de Jean d’Arras, que 

conta la metamorfosi que pateix aquesta dona cada dissabte esdevenint una serp. 

                                                
68 Copiem l’anècdota que ens narra don Jaime de Salazar (2006: 30) al voltant d’aquest curiós nom: 

Recordemos, como posible causa de esta falta de expansión, aquella 
curiosa anécdota cronística, que nos narra cómo, cuando los Embajadores 
de Francia vinieron a la corte de Alfonso VIII de Castilla a buscar a una de 
sus hijas para contraer matrimonio con su rey, Luis VIII, quedaron 
estupefactos ante el nombre de la Infanta, Urraca, y la rechazaron, 
prefiriendo a su hermana menor, Blanca, con nombre más acorde con la 
prosodia francesa.  
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 Comença el text quan el rei d’Albió intenta oblidar la solitud que l’acompanya 

des de la mort de la seua esposa anant cada matí de caça. Un d’aqueixos dies troba 

asseguda en una font una bellíssima jove de la qual s’enamora i amb la qual voldrà 

casar-se. En aquest moment la donzella-fada imposa un tabú: mai no podrà veure-la en 

el moment del part. Malauradament al cap del temps es trenca fortuïtament aquest tabú i 

Pressina i les tres filles que acaba de parir, Melusina, Palestina i Melior, desapareixen 

de la vista de son pare per viure a l’illa d’Avalon on s’hi estaran pobrament i creixeran 

odiant son pare. Finalment, en venjança per haver-les condemnades a una vida tan pobra, 

aconsegueixen, en un descuit, tancar-lo a la Muntanya Braudelois, d’on mai no eixirà. 

En assabentar-se la mare de les malifetes de les filles, els llança una maledicció: 

Palestina no abandonarà jamai una cova situada al comtat de Barcelona; Melior serà 

tancada en un castell i se li atorgarà la tasca de tenir cura d’un esparver prodigiós; 

Melusina per instigadora carregà amb la pitjor part: cada dissabte es convertirà en serp 

de la cinta avall i el seu marit mai no l’haurà de veure en aquest estat perquè, si ho fera, 

hauria d’abandonar-lo a l’instant. 

 Però la nostra hereva de Constantinoble no és cap fada malvada, el seu nom 

l’hem d’entendre en la més pura traducció: és «La millor» la més sàvia, la més bella, la 

persona que encarna l’ideal de dona perfecta i completa, una dona que se sap regir, que 

governa amb saviesa i que, a més, s’emmarca en l’arquetip medieval de bellesa.  

 

CAPÍTOL II 
 

[1] CABEÇADOYRE.  

El topònim fa referència a la badia del Bòsfor que separa actualment la part vella 

d’Istanbul del barri de Gàlata. Aquesta ria s’anomena així a causa de les terres fèrtils 

que antigament l'envoltaven, a la gran varietat de peixos i a la bellesa de la seua forma 

semblant a una banya, (Enciclopèdia Catalana), per això hom anomena aquesta zona 

Corn d’Or (Cabeçó d’Or, Cabeçadoyre). En aquesta terra fèrtil viu Melior, en un paradís 

en la terra i la seua funció primera serà causar l’admiració del cavaller en veure la seua 

magnitud i riquesa (Bermejo 2001: 228). 

 

[2] Llinatge de Blois/Bles.  
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Es tracta d’un dels llinatges més importants de França. En temps dels 

Merovingis van unir al comtat de Blois el de Xampanya, però abans d’aquesta 

adquisició ja s’havien annexionat els comtats de Chartres, de Turs, de Beauvais, Meaux 

i Provins. El poder de la dinastia de Blois s’estén al llarg dels segles i l’expansió 

territorial fou tan gran que a finals del segle XII Lluís de Blois combat contra el mateix 

rei de França, Felip August. Finalment, el 1214 mor el darrer hereu d’aquesta nissaga 

sense descendència masculina i les possessions passen a mans dels comtes de Châtillon. 

A la mort de Lluís de Châtillon se cedeixen el comtat i les altres propietats a Lluís de 

França, duc d’Orleans (Queralt del Hierro 2013: 60-67). 

 Quan diu en el text un poc més amunt diu que Partinobles és del «linatge de los 

Godos» és una expressió que serveix per conferir al nostre protagonista la pertinença a 

una nissaga antiga i ben arrelada. En el roman francés se segueix la moda encetada per 

Geoffrey de Monmouth en la seua Historia regum Britanniæ per tal de legitimar una 

dinastia, la dels Plantagenet. L’anònim autor del roman emparenta la família de 

Partonopeo amb la dinastia merovíngia, a través dels primers fundadors Enees i 

Marcominis (Bermejo 2011: 36-37). 

 

[3] SERRES D’ARDENYA. Situades entre el sud de Bèlgica i nord de França es 

tracta d’una regió boscosa ben coneguda després de la II Guerra Mundial per haver 

tingut lloc la Batalla de les Ardenes. 

La presència d’aquest indret feréstec i màgic sovinteja als cantars de gesta 

francesos del cicle de Carlemany com ho mostra el poema èpic Girart de Rousillon, el 

Roland enamorat o el Roland furiós (Madrazo 1846: 186). 

 

[3] Segons Esperanza Bermejo (2011: 125), la vigília de la Santa Creu tenia lloc 

el 14 de setembre i es commemorava la data en què l’emperador bizantí Heracli rescatà 

la Creu de les mans del rei persa Cosroes II.  

El costum de venerar la Santa Creu ens condueix al començament del 

cristianisme a Jerusalem. El 623 els perses envaeixen Jerusalem i el rei persa Cosroé II 

s’emporta la Vera Creu com a trofeu. Després de molts anys de lluita, finalment 
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l’emperador bizantí Heracli aconsegueix la victòria sobre els perses i la Santa Creu 

torna a Jerusalem (Kaegi, 2003: 123). 

 

[4] Amor de visu. En la poesia trobadoresca i en la lírica popular medieval 

l’amor sempre, o quasi sempre (Ynduráin 1983), està lligat als ulls. L’encontre amorós 

ve marcat per la trobada d’uns ulls que miren, que captiven poderosament els enamorats 

i que en algunes ocasion, si estem davant els oculi sicarii, poden arrossegar l’amant cap 

a la perdició, ja que són capaços de matar-lo. 

El sentiment amorós es codificava en una obra clàssica, l’Ars amandi d’Ovidi, 

que marcava el comportament que els amants havien de mantenir durant el procés de 

seducció i la posterior relació que s’hi establia. Es tractava, doncs, d’una guia 

d’instrucció amatòria no exempta d’un cert to irònic i que l’autor aprofita per denunciar 

conductes i costums socials de la seua època. D’ampla influència en tota la producció 

posterior, registrem les seues petjades en el De amore d’Andreas Capellanus, segle XII, 

on llegim que  
 

Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitatione 
formae alterius sexus, ob quam aliquis super omnia cupit alterius potiri amplexibus et 
omnia de utriusque voluntate in ipsius amplexu amoris praecepta compleri69 (De 
amore, Llibre I). 
 

L’amor entra pels ulls i s’entén que la contemplació de l’altra persona és un 

requisit bàsic en l’inici de la passió amorosa (Cátedra 1989). Perquè es produïsca la 

correspondència amorosa estableixen un seguit de graus, marcats per les dames, que 

contemplen des d’aquesta primera visió fins al lliurament ple del cos. En l’amor cortés 

les midons controlen el tempo amatori i les condicions s’acompleixen formalment. No 

és tan senzill, però, en el Partinobles. 

En el moment de la novel·la en què ens trobem, s’acaba de produir l’amor de 

visu que experimenta únicament Melior i que contravindrà no sols la normativa ovidiana 

en què l’home és el primer a buscar amb la mirada la donzella desitjada, sinó moltes 

altres com veurem al llarg d’aquesta primera part. Per contra, Partinobles mai no 

                                                
69 L’amor és una passió que prové de la visió de la bellesa d’algú de l’altre sexe, i del pensar-hi sense 
moderació, per la qual cosa el que hom desitja és gaudir de l’abraçada de l’altre i que s’acomplesquen tots 
els manaments dels desitjos d’ambdós en un abraç de l’amor mateix. 
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verificarà els preceptes d’Ovidi, ja que ell no s’enamorarà ni de visu, ni d’oïdes com 

Don Quijote, sinó més bé a través del tacte.  

 
CAPÍTOL III 
 

[1] El motiu de la caça del porc senglar o del cérvol es troba en molts textos 

artúrics. En aquest punt Partinobles guarda substancioses concomitàncies amb els lais 

anònims bretons Graelent, Guingamor, Tyolet, amb el lai de Maria de França, 

Guigemar, o amb novel·les de més rellevància com puguen ser el Jaufré, Erec i Enid de 

Chrétien de Troyes o Melusina i la noble història de Lusignan de Jean d’Arras, entre 

d’altres. En aquesta literatura l’encalç de l’animal-guia té com a objectiu bé propiciar 

l’encontre entre un mortal i una fada, bé d’altres escomeses com advertir dels perills que 

envolten els cavallers i, en definitiva, obrir portes cap a una altra dimensió de l’aventura. 

Quan la finalitat és propiciar l’encontre entre els protagonistes, se segueix una 

estructura ben definida de l’acció (Ors 1986: 565): 

 

1. L’ésser màgic viu a l’aigua. És el motiu de la fada que s’està a l’aigua clara 

d’una font esperant que arribe el seu cavaller. 

2. La fada sol presentar-se davant del mortal per emportar-se’l al seu món 

meravellós. 

3. La fada atorga al cavaller regals extraordinaris. 

4. El nom o la presència de la fada han de romandre en secret, perquè el 

trencament d’aquest tabú comporta la desgràcia del mortal. 

 

En la nostra novel·la el motiu de la cacera de l’animal màgic ha canviat. En 

primer lloc, Melior ja no és una dama-fada que viu a l’aigua i que espera pacientment 

l’arribada del cavaller. Melior viu en un castell i és una donzella activa que encanta i 

dirigeix des del núvol el porc senglar perquè extravie el seu estimat i el conduisca cap a 

la nau màgica que el traslladarà a Cabeçadoyre. En segon lloc, i justament perquè la 

nostra protagonista viatja en un núvol, la nostra història tampoc no s’adiu a l’esquema 

proposat per Ors, ja que tampoc no cal que Melior es presente davant Partinobles per 

emportar-se’l al seu món. En els altres dos punts la història és fidel a l’esquema: la 
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princesa atorga a l’estimat una vida regalada de sumptuositat i, en trencar-se el tabú, 

Partinobles cau en desgràcia. 

Pensem, doncs, que el senglar màgic del Partinobles sí té com a fi últim que els 

protagonistes es troben, però creem que també l’animal salvatge és el guia que obre la 

porta de l’aventura que suposarà un canvi fonamental en la vida dels personatges: 

després d’aquesta cacera, en què no importen els perills i sols impera la vanitat del 

protagonista, Partinobles ja no tornarà a ser el xiquet que plora al bosc en romandre 

perdut, sinó que passarà a la vida adulta de la nit al matí a través de la relació amorosa 

amb Melior. 

Si bé és cert que l’assumpte de la persecució de cérvols i senglars esdevé una 

constant en la narrativa que tractem, trobem mostres d’altres animals que també obren 

portes al Més Enllà o a la recerca de l’aventura. És el cas del gosset que guia a Blandín: 
 

E quan hàgron gran temps anat 
per lo boscatge et cavalcat, 
ells viron venir un braquet 
que se’n venia a ells tot dret, 
e met-se trestot lo primier 
e va am ells per lo sendier. 
Adonc els se merevilléron 
quan lo braquet aquí trobéron, 
e diséron la un a l’autre: 
“Aiçò és aventura sens fauta.” 
Adonques Blandinet ha dit: 
—Segam-lo entro a la nit, 
e veirem qual camin tenrà 
ni qual ventura mostrarà (Blandín de Cornualla, vv. 37-50). 

 
O l’astor que marca el camí del rei d’Espanya en La filla de l’emperador 

Constantí i que el condueix directament a un canvi en la seua vida, ja que trobarà l’amor: 

 
e lo rey seguí lo stor, en tant que fo axí forment enboscat que no sabé tornar als seus 
barons, sí que la nit sa aprohismava, e lo rey no havia mengat ne begut de tot aquell 
jorn. Per què lo rey anava adés amunt adés avall, que no sabie res en les encontrades; 
e axí anant, sí gordà e viu .I. petit camí, e sí dix en si mateix que aquella via no·l 
amèn en qualque loch, e trobarà alguna persona qui·l tornarà en la ciutat (La filla de 
l’emperador Constantí, p.76).  

   
 [2] El locus amoenus és la representació del paradís terrenal. És un lloc de 

calma en què els personatges troben l’amor i s’hi complauen. L’antagonista d’aquest 

espai de repòs és la forest, l’indret perillós i feréstec on els cavallers han de posar a 

prova la seua vàlua. Tingut com un espai màgic, el bosc és un espai en què l’heroi entra 
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per patir una transformació, per enfrontar-se amb les paüres pròpies o alienes. 

Partinobles hi entra sent un xiquet i la muntanya serà la porta que el conduirà a un món 

màgic en què deixarà a part la infantesa per convertir-se en adult. En els boscatges els 

cavallers comencen les seues aventures, han de superar els malpassos que s’hi tanquen, 

representen, doncs, els perills (Alvar 2005) i allà: 

  
Los caballeros se inician en el mundo de las aventuras a través de la superación del 
bosque, con sus amenazas; y así, podría ser considerado el lugar de rito de iniciación 
caballeresca; la espesura, la oscuridad, las fieras salvajes, los ríos caudalosos, la noche, 
añaden matices al secreto y al peligro que constituye cada «paso»; sólo en algunas 
ocasiones aparece la luna, que con su luz acompaña al caballero y disipa el temor. El 
bosque se convierte, pues, en un lugar complejo, familiar y hostil a la vez, deseado y 
evitado. Nada de particular tiene, entonces, la presencia de animales -más simbólicos 
que reales- que añaden otra nota más de misterio y temor y sirven, por tanto, para 
acrecentar el heroísmo del caballero. 
Por otra parte, el bosque es, también, el lugar de la purificación o del 
perfeccionamiento antes de comenzar una etapa nueva de la vida. En este sentido, el 
carácter de espacio iniciático es indudable. Tras los fracasos amorosos o debido a las 
derrotas en los combates o en las búsquedas y aventuras, los caballeros se refugian en 
el bosque y llevan una vida de privaciones y sufrimientos, de ascetismo, que les 
permitirá ocupar el lugar que se merecen. Es, en definitiva, etapa previa a estados 
diversos; y una de las metas posibles es el Más Allá, y el bosque se convierte, de 
forma muy especial, en el preludio del Otro Mundo, al que sólo se puede llegar 
después de atravesar el bosque y sus ríos. 

 

 [3] Al llarg del llibre l’anònim autor usa la tècnica del suspens a l’acabament de 

la gran majoria de capítols. És un recurs ben simple i eficaç consistent a guardar 

informació perquè els receptors de l’aventura cavalleresca romanguen atents.  

CAPÍTOL IV 
 
 [1] En aquest paràgraf comentarem dos tòpics d’arrel folklòrica ben presents en 

la literatura cavalleresca: el tema de la barca sense govern i el tema del cavaller que 

s’adorm i canvia el seu destí.  

La nau en què s’embarca Partinobles, i que en realitat està guiada per Melior, té 

la capacitat de plegar l’espai-temps i conduir el protagonista des del reialme de França 

fins a l’Imperi de Constantinoble en un temps inusitat. En aquestes obres tan breus no hi 

ha temps per a les descripcions innecessàries, les accions s’han d’escometre ràpidament 

i els protagonistes han de viatjar d’un lloc a un altre amb la màxima efectivitat perquè 

han d’encetar una nova vida. El mateix motiu està present, entre d’altres obres, en La 
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filla del rei d’Hongria, La filla de l’emperador Constantí, la Faula de Guillem de 

Torroella o en el Libre de Fortuna e Prudència de Metge. En les dues narracions de les 

novel·letes exemplars, les jóvens són condemnades a vagar en una nau i, a la fi, ja siga 

per intercessió divina o per bonança del temps, arriben a les costes de França o 

d’Espanya per encetar aqueixa nova vida. La renovació vital, a més, pot cemprendre’s 

perquè les protagonistes han passat a través de l’aigua a un nou nivell de les seues 

aventures. En la Faula tenim un Guillem de Torroella que puja a un gran peixot i és 

conduït ràpidament també a una altra realitat, l’illa màgica, el lloc imaginari: 
 

    Celh jorn ma portech lo peix tant  
    que terra pardi de veser 
    e fuy entrat enans de sser  
    en mar pus de .D. milhers (Faula, vv. 82-85). 

 
En el text de Metge el protagonista és traslladat al món al·legòric de Fortuna i 

Prudència on es plantejaran qüestions de caire filosòfic: 
 

E pugé-me alegrement 
alt en la barca, ses dir àls. 
Ez ell, com a vilanàs fals, 
com haguí l’esquena girada, 
tantost hac la barca varada 
ab me, qui fui dins tot solet. 
De vela e de rems fui net, 
e de govern, car no h’hi hac (Llibre de Fortuna e Prudència, vv. 84-91). 

 
 En el Partinobles, i en totes les obres que hem esmentat, el pas a l’Altra Realitat 

s’ha fet a través de l’aigua, a través de la mar. La presència recurrent d’aquest element 

en la literatura clàssica i medieval ens dóna mostra de la seua importància. Tinguda com 

el principi bàsic de la vida i sense la qual no podem existir, l’aigua se’ns presenta de 

vegades amb connotacions negatives que desperten el temor més ancestral de l’home: la 

por a la mort. Però, d’altres vegades com és el nostre cas, l’aigua se’ns mostra com la 

gran benefactora que permet al protagonista enfrontar el seu destí.  

El motiu del son, ja siga un cavaller adormit sobre un cavall o, com en el nostre 

cas, un cavaller que s’adorm en una nau, és un altre tòpic de la literatura medieval. 

Normalment situava l’espectador davant un viatge iniciàtic al qual assistirà. En escoltar 

o llegir que el cavaller s’adormia, el públic havia de reconéixer que donava 

començament una altra dimensió de l’aventura o que a través del somni al protagonista 

se li revelarien misteris incomprensibles en la seua vida conscient. Els cavalls, les naus, 
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esdevenen guies cap a una altra realitat: Partinobles és transportat al món estrany i 

meravellós de Melior, Tirant apareix davant l’ermità que li ensenyarà els principis de la 

cavalleria, Jaufré és guiat cap al verger de Monbrun on el cavaller coneixerà l’amor, el 

jove cavaller Guigemar recupera la salut:  
 
Fuera ya de la floresta, divisa una llanura. Al fondo puede ver una montaña en 
acantilado sobre el mar. Abajo corre el agua y hay un pequeño puerto. Allí fondea 
una nave, cuyo mástil vislumbra Guigemar. Está tan perfectamente untada de pez 
por dentro y por fuera que no es posible distinguir las junturas. De ébano son las 
grapas y las clavijas. La vela, en pura seda, se halla completamente desplegada y es 
muy hermosa. 
Muy pensativo está el caballero. Jamás había oído decir que una nave hubiese 
podido llegar hasta allí. Se adelanta, desciende y se dirige a ella, subiendo a bordo 
no sin gran esfuerzo. Cuidaba encontrar hombres a cargo de la nave, pero no había 
nadie en absoluto. 
En medio de la nave encuentra un lecho, cuyos largueros y travesaños son de oro 
con incrustaciones de ciprés y marfil blanco, según la técnica de Salomón. De seda 
entretejida con hilos de oro es la colcha que lo cubre. No sabría apreciar las demás 
telas, pero quisiera hablaros de la almohada: quien reclinare su cabeza sobre ella no 
tendrá jamás el pelo cano. La manta es de cibelina revestida con púrpura de 
Alejandría. Dos candelabros de oro fino (el peor valía un tesoro) ornan la proa de la 
nave. En cada uno hay un cirio encendido. 
Guigemar está maravillado. Se tiende sobre el lecho y reposa, pues su herida le 
duele mucho. Después se levanta y quiere irse, pero no puede hacerlo: la nave está 
ya en alta mar, con él surca las aguas libremente. El tiempo es plácido y sopla suave 
el viento: no cabe ya pensar en el retorno. 
Ello le aviva el sufrimiento, no sabe qué hacer. No es maravilla que se encuentre 
desolado, pues gran dolor siente en su llaga. No queda otro remedio que afrontar la 
aventura. Ruega a Dios que lo tome a su cuidado, que su omnipotencia lo conduzca 
a buen puerto y lo libre así de la muerte. Después vuelve a acostarse sobre el lecho y 
se duerme (Guigemar, p. 7-8). 
 

Allò veritablement important és remarcar que en cap cas els cavallers són amos 

del seu destí, perquè el son interromp les seues voluntats i són guiats sense govern cap 

als seus destins irrenunciables. En el moment en què els cavallers s’adormen s’inicia 

una nova etapa, l’etapa adulta en què els individus busquen la felicitat i l’èxit, 

abandonen la casa paterna, descobreixen l’amor, obtenen la fama en les armes i es casen 

per governar els imperis més importants de la terra.   

 

CAPÍTOL V 
 

[1] Les taules parades sense cap persona que les atenga les podem trobar al llarg 

de tota la història de la literatura i respon a la necessitat de mostrar l’enlluernament del 

protagonistes en veure’s davant d’uns fets meravellosos en què les taules són parades i 

desparades sense cap intervenció humana. Per tant, no es tracta de taules pobres, sinó 
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que la sumptuositat de les viandes ens dóna a entendre que estem davant una cort, una 

ciutat o una casa rica que afalaga els seus convidats.  

Ja hem dit al principi d’aquest treball que una de les fonts directes del 

Partinobles és la faula d’Eros i Psique continguda a L’ase d’or d’Apuleu. No podem 

estar-nos, doncs, d’apuntar el paral·lelisme de les dues escenes: 
 
Psique reconegué la benaurança i l'avís d'una providència divina, en escoltar 
aquelles veus sense forma, i, de primer dormint, després banyant-se, es llevà del 
damunt la fatiga; i havent albirat tot seguit allí la vora una estrada semicircular, 
entenent que allò és l'aparellament d'un sopar per tal de refer-la, s'hi ajeu de bon grat. 
I immediatament són presentades safates curulles de vins deliciosos com el nèctar i 
de menges variades, sense que ningú les servís: ans tan solament empeses per una 
mena de buf (Metamorfosis, llibre IV, p. 92). 

 
I continuem trobant-les en la literatura de cavalleries o en la novel·la bizantina. 

Valguen aquests dos exemples: 
 
Cabalgando por la vera de un río llegaron a la mansión. El puente levadizo estaba 
bajado para permitirles el paso. Una vez cruzada la entrada sobre el puente, han 
encontrado abierta la gran sala, con un artesonado de tejas. Por el portal que 
encontraron abierto penetran y ven una gran mesa, amplia y larga, cubierta con su 
mantel. Encima estaban servidos los platos, encendidas todas las velas en los 
candelabros, y las grandes copas de plata dorada y dos jarras, una llena de vino de 
moras y la otra de un fuerte vino blanco. A un lado de la mesa, sobre uno de los 
bancos, encontraron dos palanganas llenas de agua caliente para lavarse las manos; y 
al costado han hallado una toalla de hermosos bordados, hermosa y blanca, para 
secarse las manos. 
Allá no encontraron ni atisbaron criado, lacayo ni escudero. El caballero se quita el 
escudo del cuello y lo cuelga de un gancho, y toma su lanza y la deposita sobre el 
rastrillo de un pesebre […] 
La sala no estaba en sombras, por más que en cielo lucían ya las estrellas. Por el 
contrario, había allí dentro tantas velas y antorchas grandes y ardientes que la 
claridad la inundaba. Después de ponerle el manto al cuello, le dijo la doncella: 
“Amigo, ved el agua y la toalla. Nadie os la ofrece ni brinda, puesto que a nadie 
veréis sino a mí. Lavad vuestras manos y sentaos, comed cuanto os apetezca y venga 
en gana. La hora y la comida bien lo piden, como podéis ver. Así que lavaos y venid 
a sentaros” (El caballero de la carreta, p. 29-30). 
 
 
Después de la hermosura del baño...y de las demás maravillas y los montones de 
cosas prodigiosas, dio con una mesa espléndida, colmada de magníficos manjares. 
Preciosa era la mesa, refinadísimas sus viandas. No daría abasto mi relato para 
referirlas en detalle, para enumerar los muchos platos y los delicados manjares ni 
para describir sus delicias e incentivos. La mesa era una joya y la vajilla estaba 
compuesta por piezas extraordinarias de oro puro, de tal belleza que te hubiera 
pasmado completamente el virtuosismo del orífice. 
Junto a tantos objetos bellos y espléndidos no aparecía persona alguna. No había 
ningún rastro de ser humano, ni siquiera vigilancia en la mesa ni centinela en la 
ciudad, ni servidor de los muchos suntuosos manjares. Tal fenómeno suscitaba una 
gran inquietud, confusión, perplejidad y susto en el ánimo del observador (Calímaco 
y Crisórroe, p. 67-68). 
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En nombroses ocasions les taules parades de manera sumptuosa o senzilla són 

també el preludi al plaer sexual i així ens ho deixa veure Guillem de Peitieu en la seua 

composició «Farai un vers, pos mi sonelh» en què el trobador se’ns presenta disfressat 

de pelegrí mut que es dirigeix a dues dones casades les quals, volent mantenir relacions 

sexuals amb ell i per assegurar-se que realment és mut i no divulgarà res, li passen un 

gat per l’esquena per saber si efectivament no parla. Abans del primer encontre sexual, 

el fals pelegrí és afalagat amb una bona taula de menjars exquisits (Riquer 19892:133-

141): 
 
[...] VIII  A manjar mi deron capos,    
 e sapchatz aig i mais de dos;   
 et no·i ac cog ni cogastros,   
 mas sol nos tres;     
 e·l pans fo blancs e·l vins fo bos   
 e·l pebr’espes.     
 
[...] XI Quant aguem begut e manjat,   
 e·m despoillei per lor grat;   
 detras m’aporteron lo chat     
 mal e felon:     
 la una·l tira al costat    
 tro al talon.     
 
[...] XIV Tant las fotei com auzirets:   
 cent et quatre-vinz et ueit vetz,   
 que a pauc no·i rompei mos corretz  
 e mos arnes;     
 e no·us puesc dir los malavegz,   
 tan gran m’en pres.    
 

[2] El motiu de les cases encantades és una constant de la literatura de terror de 

tots els temps. S’escriuen ben aviat i ja les llegi en les Lletres de Plini el Jove, qui escriu 

a un amic: 
         G. PLINI AL SEU SURA, SALUT 
 
[…] Digues-me si no és més paorós i no menys astorador això que vaig a contar-te 
tal com ho he sentit dir. Hi havia a Atenes una casa espaiosa i gran, però de mal nom 
i nefasta. Hom deia que en la quietud de la nit s’hi sentia soroll de ferro, i si hi 
paraves més atentament l’orella, estrèpit de cadenes, llunyà a la primeria, després de 
la vora. Apareixia tot seguit un espectre acabat de magror i sutzura, llarga la barba, 
la cabellera eriçada. Portava grillons als turmells; a les mans cadenes, les quals 
agitava. D’on els estadants, a causa de la por, es passaven en vetlla unes nits 
basardoses i horribles. Del desvetllament venia la malaltia i, augmentant 
l’espaordiment, aquesta era seguida de la mort. Perquè també de dia, encara que la 
imatge hagués desaparegut, el seu record flotava davant dels ulls, i l’esverament es 
perllongava més enllà de les seves causes. Per raó d’això la casa fou deshabitada i 
condemnada a la solitud, i deixada tota sencera a aquell misteri. Amb tot, hom hi 
havia posat un cartell, per si algú, ignorant aquella malaurança, volgués adquirir-la o 
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llogar-la. El filòsof Atenodor ve a Atenes; llegeix el cartell i, assabentat del preu, la 
facilitat de les condicions semblant-li sospitosa, n’inquireix la causa. Hom l’informa 
de tot, i ell, no gens menys, amb més motiu encara, la lloga. Quan va començar de 
fer-se fosc es fa fer el llit a la part davantera de la casa i es fa portar les tauletes, 
l’estilet i llum; fa entrar tots els seus a l’interior, i ell reconcentra l’esperit, els ulls, la 
mà, en l’escriptura, per tal que la ment, desvagada, no li representés les ombres de 
què havia sentit parlar i no li engendrés pors immotivades. D’antuvi, com pertot 
arreu, el silenci de la nit, després drings de ferro i ròssec de cadenes. Ell, no 
aixecava els ulls ni deixava l’estilet, sinó que aferrissava tant com podia l’esperit, i 
procurava fer-hi les orelles sordes. Aleshores el soroll es va fer més insistent; 
s’apropava i se sentia com si ja fos al llindar, com si ja l’hagués passat. Esguarda, i 
veu i reconeix la imatge que hom li havia dit. Estava dreta i amb el dit li feia signe, 
com si el cridés. Ell, en canvi, li assenyala amb la mà que s’esperi una estona, i de 
bell nou s’aplica a la cera i l’estilet. L’ombra eixordava el cap del que escrivia amb 
la fressa de les seves cadenes. Torna a esguardar i la troba com abans, en actitud de 
cridar-lo. Sense pensar-s’hi més, pren el llum i la segueix. Ella anava amb passa 
lenta, com si els vincles li pesessin. Quan hagué trencat vers la clastra de la casa, de 
sobte, desapareixent, deixà tot sol el seu acompanyant. Aquest, un cop hagué romàs 
sol, assenyala el lloc amb herbes i fullaraca. L’endemà es presenta al magistrat i li 
aconsella de fer cavar en aquell indret. Hom hi troba una ossada, encerclada i 
embolcada en cadenes, que el cos, podrit pel temps i per la terra, havia deixat, 
descarnada i corroïda, als lligams. Hom l’enterrà a despeses públiques. Tan bon punt 
els manes foren sebollits ritualment, la casa fou alliberada (Lletres, 7, 27). 

 

 Jaufré assisteix també a la batalla en una casa encantada on les forces del mal 

han fet captiu el personatge i serà des de l’interior de la casa des d’on ha d’eixir la 

solució. Aquesta prova se situa en un moment en què el cavaller Jaufré comença a fer-se 

superb i, com fa notar Gómez Redondo, l’única manera que podrà eixir de la casa serà 

fent callar la seua supèrbia. 
 

Se dirige con decisión a la puerta e intenta salir, pero no puede; no sabe qué hacer ni 
qué decir para abrir la puerta, de lo que se maravilla en extremo. 
—¡Ay Dios!—se atemoriza—. ¿Estoy encantado, que no puedo salir de aquí? 
Quería salir por la puerta, però no podia mover los pies ni traspassar el umbral. 
Cuando ve que nada le vale, regresa a sentarse en medio de la sala, amargado y 
entristecido, y lleno de ira, llora, gruñe y suspira. Entonces, se pone en pie y con toda 
la fuerza que puede se lanza contra la puerta, cuidando partirla; però nada sucede, y 
bien podria empeñarse en ello un mes, o dos años o tres enteros, sin que jamás lograra 
salir fuera (Jaufré, p. 115-116). 

 
 La nostra novel·la no presenta una casa marcadament negativa, però sí una casa 

fantasmal des del moment en què Partinobles entra i no hi troba ningú. 

 [3] Hem de comentar en aquest capítol la rellevància que tenen en les narracions 

èpiques i cavalleresques els llits luxosos, rics i, de vegades, màgics. Recordem, per 

exemple, el llit destinat a Carlemany quan arriba al castell del rei Hug en el poema Le 

pélerinage de Charlemagne amb les potes d’argent i un cobertor fabulós. Més demoníac 
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sembla el llit en què dorm Gwain en El caballero de la espada. Cada vegada que intenta 

acostar-se a la bella dama amb qui ell jau, es despenja del sostre una espasa que 

l’atravessa sense pietat.  

 

CAPÍTOL VI 

[1] Els personatges experts en qüestions amoroses apareixen molt prompte en la 

literatura. De fet hem de remuntar-nos a la tradició clàssica d’Ovidi per trobar la figura 

del praeceptor amoris o el de la mitjancera amorosa en la seua Ars amatoria (Beltran 

1997: 15; Gros 2011: 129). Després, en la lírica popular, els temes que més sovintegen 

són bé el de les dones que es queixen per l’absència dels seus estimats, bé el secret 

amorós que ha de ser guardat i fan servir les germanes, la mare o les amigues com a 

confidents i conselleres (Carmona, Fernández & Trigueros 1986: 382): 
 

  89 
Digades, filla, mia filla belida 
¿por que tardastess na fontana fría?  
Os amores hei 
Digades, filla, mila filla louçana 
¿por que tardastes na fría fontana? 
Os amores hei 
Tardei, mía madre, na fría fontana 
Cervos do monte volvían a auga 
Os amores hei 
Mentís, mia filla, mentís por amigo 
Nunca vi cervo que volvese o río 
Os amores hei 
Mentís, mía filla, mentís por amado, 
nunca vi cervos que volvese o alto. 
   Pero Meogo 

 
  
 En la literatura catalana trobem nombroses mostres de personatges-

col·laboradors que ajuden al desenvolupament de la trama amorosa i que fan de 

mediadors entre els amants o simplement escolten i aconsellen les dames enamorades: 

Laquesis i sa mare, Güelfa i Melcior de Pando, la mare de Carmesina i Eliseu, 

Carmesina i Estefania, Carmesina i Plaerdemavida i, per descomptat, Melior i Urraca. Si 

bé constatem que hi havia confidents masculins, la norma general és que aquest paper 

l’exerceisca una dona. Rafael Beltran (1997: 16) ens fa una aproximació al personatge-

tipus fent una comparació entre l’Eliseu del Tirant i la Lucrecia de la Celestina i 
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aprofitem les seues paraules perquè mostren clarament el paper de coadjutor que té 

Urraca en la nostra història: 
 

Se trata de doncellas que mantienen una extraña lealtad a la protagonista, cualidad 
que es claramente manifiesta cuando en un determinado momento han de hacerse 
cómplices de un grave secreto de ésta, relacionado —no haría falta decirlo— con el 
juego del amor. [...] Sus opiniones (les de la confident) serán elementos clave, por 
tanto, para el éxito en el logro y desarrollo de las relaciones entre los amantes.  

 
 Efectivament, en un primer moment Urraca és la germana major a qui Melior 

conta el seu enamorament i aquella li mostra una fidelitat plena. És significatiu que 

quan Melior li conta en el capítol XXVII que Partinobles ha trencat el secret amorós, 

ràpidament fa aparellar cinquanta cavallers perquè el maten, però, unes poques línies 

més avall, en veure per primera vegada el comte de Bles, la seua actitud canvia i no 

dubta a agenollar-se davant la seua germana per demanar pietat i que Melior perdone el 

noble estimat. És més, en el capítol XXVIII Urraca passa a ser l’ajudant de Partinobles i 

aconsegueix que no el maten i escape. Ella no actuarà moguda per la lleialtat a Melior, 

es mourà per la grata visió que li ha provocat el cos i la gentilesa de Partinobles, pel 

lleuger frec que ha provocat Amor, però, ja després, es bellugarà per fer justícia i 

restablir l’amor entre els amants. La fidelitat que mostren d’altres donzelles, doncs, no 

serà una característica del comportament d’Urraca, però sí afirmem que gràcies a la seua 

col·laboració és possible el retrobament dels enamorats i el consegüent final feliç. 

 Per tant, doncs, el personatge d’Urraca entronca amb el paper de les mitjanceres 

amoroses que, com Plaerdemavida, faciliten o encobreixen les relacions dels 

personatges principals i que, a més, no es presenten sota la visió negativa de 

l’alcavoteria, sinó com a ajudants positius que persegueixen el bé de les parelles sense 

esperar res a canvi. 

 

[1] PARTINOBLES. Segons Grimal (20092: 418-419) Partenopeu era: 

 
Un dels Set cabdills que van anar contra Tebes, de vegades es considera Partenopeu 
un Arcadi, i de vegades un argiu. En la primera versió, és fill d’Atalanta, però les 
tradicions difereixen sobre la persona del seu pare. De vegades, és fill il·legítim de 
Melèagre, d’altres, fill legítim de Melanió. En la tradició que el fa argiu, és germà 
d’Adrast i fill, com ell, de Tàlau i de Lisímaca. 
S’explicava que havia estat exposat a la muntanya amb Tèlef i que l’havia 
acompanyat a Mísia, després havia participat en l’expedició contra Idas (llegenda que 
només refereix Higí). A Mísia es va casar amb la nimfa Clímene, amb qui va tenir un 
fill, Tlesímenes. 
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El seu nom (que recorda parthénos, «verge») li venia, en primera versió, per la llarga 
virginitat conservada per la seva mare. En la segona versió, el devia al fet d’haver 
estat exposat en la seva infantesa a la muntanya del Parteni. 
D’una gran bellesa i coratge, va participar en l’expedició dels Set, a pesar dels 
consells de la seva mare, Atalanta, que li preveia una mort violenta. En els jocs 
fundats a Nèmea en honor d’Arquèmor-Ofeltes, va aconseguir la victòria en el tir a 
l’arc. Va caure davant Tebes mort per Periclimen, fill de Posidó, o, segons d’altres, 
per Asfòdic, o també per Amfídic. Finalment, Estaci segueix una tradició segons la 
qual és Driant, el nét d’Orió, qui ferí de mort Partonopeu. 
 

 Com podem veure, doncs, el nom del nostre heroi s’emparenta amb el d’un 

guerrer reial, nascut dins d’una nissaga important de la tradició grecollatina. El nostre 

Partinobles és també un jove provinent d’un casal reial, és bell i coratjós i participa 

també en nombroses expedicions que atempten contra la pau del reialme de França. 

L’única característica que l’allunya del seu homònim és que no deu el nom a la llarga 

virginitat viscuda per la mare, ni tampoc a la seua, ja que amb tan sols quinze anys la 

perdrà. 

 D’una altra banda, el nom evoca Nàpols, anomenada ciutat Partenopea. Segons 

Gimal (20092: 418): 
 
Partènope és una de les sirenes, la tomba de la qual s’ensenya a Nàpols. Amb les seves 
germanes, va llançar-se al mar. Les onades van portar el seu cos a les costes de Nàpols, 
on se li va erigir un monument. 
Una altra vesió de la llegenda deia que Partènope va ser una bella jove originària de 
Frígia, que es va enamorar de Metíoc, però que no va voler trencar mai el vot de 
castedat que havia fet. Per castigar-se per la seva passió, es va tallar els cabells i es va 
exiliar voluntàriament a la Campània, on es va consagrar a Dionés. Afrodita, irritada, 
la va transformar en sirena.  
 

 
CAPÍTOL VII 
 

Aquest capítol el comentarem sense fragmentar-lo, ja que pensem que 

constitueix una unitat d’acció i el comentari dels diferents motius bandejarien una visió 

global d’allò que conta. 

S’ha fet de nit i Partinobles està al llit dormint, però es desperta en sentir la 

remor d’uns passos que s’hi acosten. Tot està a fosques i és aquesta negror la que 

allibera tots els fantasmes de l’excitada ment del comte que sent paor d’allò desconegut 

que acaba de metre’s al seu llit, a pocs centímetres. Melior, sabedora de totes les 

meravelles que ha vist el jove, de tota la por que ha passat des que es perdera a les serres 

d’Ardenya,  
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perquè lo compte no pensàs que fos mal esperit, ella tragué lo bras dret y senyà’s 
dient:  
—A Déu me coman y a la gloriosa Verge Maria y a tots los àngels y archàngels de 
la cort celestial (Partinobles, cap. VII).   

 
 És la primera vegada que la dama-fada evidencia signes de religiositat, però no 

ho fa amb una finalitat de pregària o invocant l’ajut de l’univers cristià, ho fa com a 

fórmula de conjur, perquè el que vol és demostrar a Partinobles que ella no és cap mal 

esperit. En capítols anteriors hem vist que el de França dóna mostres de la seua creença 

en Déu encomanant-se a la Verge quan ha de sortir d’un mal pas, però Melior, fins ara, 

sols ens havia apropat el seu vessant feèric: ara és el moment d’insuflar tranquil·litat a 

l’estimat, d’intentar que no isca corrent i per això el comte «oynt-li nomenar a Déu y a 

la Verge Maria, prengué molt esforç». 

 El lector o oïdor sap perfectament que tota aquesta aventura l’ha ordida Melior: 

ella ha triat el jove comte, l’ha extraviat darrere d’un animal-guia per les serres, l’ha 

conduït i adormit dins una nau meravellosa que l’ha dut a Cabeçadoyre, ha encantat tot 

el seu reialme perquè ningú no el puga veure, ha parat i desparat una taula màgica i, 

finalment, ha guiat Partinobles al retret on ens el trobem ara. Com dèiem, encara que 

nosaltres sabem que ella n’és la conductora, davant el jove es mostra d’una manera 

enganyosa, perquè ha de ser altiva, dura, sense pietat amb la finalitat de provar la seua 

vàlua i fer veure que el seu honor i la seua honra pot quedar en entredit si algú trobara 

un home a l’habitació i al seu llit. El primer que duu a terme, doncs, és revelar la seua 

condició «Jo só emperatriu» i, a continuació,  
—Jo só emperatriu y tinch tostemp set reys a mon manament y molts altres duchs y 
comptes y grans senyors, y jamés ningú fonc gosat de entrar dins les portes de mon 
palau sinó vós (Partinobles, cap. VII). 

 
 Aquesta frase està farcida de connotacions sexuals i arrela amb el vell tòpic de la 

porta com a símbol que obre el pas a la correspondència amorosa (Martos 2005: 1147). 

Les portes del palau de Melior, així com les de tantes altres dones des del Càntic dels 

càntics70, mai no s’havien obert, mai ningú no les havia traspassades, en un clar 

                                                
70   4 "L'estimat passa la mà pel forat de la porta, 
  i les meves entranyes es commouen per ell. 
  5 M'alço per obrir al meu estimat: 
  les meves mans destil·laven mirra, 
  regalimaven mirra els meus dits 
  sobre l'agafador del forrellat" (5. 4-5). 
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paral·lelisme amb la seua virginitat que tampoc ha estat lliurada a ningú. La càrrega 

eròtica del parlament de Melior culminarà en el capítol següent quan es produirà la unió 

sexual entre els protagonistes. 

 No obstant això, encara que ella sembla ben enutjada per l’entrada de 

Partinobles en la seua cambra, no ha estat el comte de Bles l’artífex de traspassar les 

portes, sinó que és ella qui en facilita el pas al retret i, per descomptat, al descobriment 

sexual d’una manera lliure i natural com veurem en el capítol següent. 

 L’emperadriu de Constantinoble mantindrà aquesta actitud enganyosa d’enuig i 

de dona irada a qui han assaltat la intimitat de sa casa durant una bona part de l’escena, i 

veiem que amenaça el comte amb matar-lo si aquest es nega a eixir de la cambra. 

Davant aquestes circumstàncies, sentint que no té cap èxit i que s’ha de respectar la seua 

voluntat, Melior llança un ultimàtum: 
 

—Pus voleu estar tant descortés, jo cridaré los meus escuders y fer-vos he donar la 
paga que merexeu, —demostrant que estave molt fellona (Partinobles, cap. VII). 

 
 
 Així les coses, Partinobles veu clarament que pot perdre la seua vida i, aleshores, 

ens ensenya, una vegada més, que és un infant de quinze anys, perquè comença a plorar. 

Les seues llàgrimes aconsegueixen aplacar la fera de la donzella, que calla i torna al llit. 

 L’escena que s’hi continua és d’allò més divertida perquè, en realitat, encara que 

l’ha sentida parlar, ha escoltat que se senyava i que allò que té estès al seu costat ha 

evidenciat signes de religiositat, Partinobles continua dubtant si no serà un mal esperit. 

Per aquesta raó comença a tocar-la emparat per la foscor de la cambra. La palpa tota, 

des del cap fins als peus i comprova que veritablement és una dona. L’escena de l’edició 

castellana no traspua el mateix erotisme que la nostra: 
 

Pero bien entendía ella por qué lo fazía. Y católe assimismo la frente, y los ojos, y la 
nariz, y la boca, y la garganta, y los pechos, y los braços y las manos y contóle los 
dedos, porque se cuidaba que era manofendida. Y después tentóle el cuerpo y católe 
el vientre, y los muslos y las piernas, y las espaldas, y los pies; y los dedos le contó 
por ver si era patifendida, porque en aquellos tiempos havía unas animalias mugeres, 
de la cinta ayuso como leones, y havían los pies como lebreles, y por eso le havía 
catado y assí pensando si era alguna de aquellas (Partinuplés, p. 331). 

 

 Sembla, doncs, que el text català és més festiu, més picant i, sens dubte, estem 

convençuts que, igual que ara, mouria el riure i l’expectació dels lectors de l’època. 

Escenes tan divertides com aquesta en què domina l’equívoc estan en l’arrel de la 
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literatura de divertiment. Boccaccio en la segona jornada, novel·la tercera «Tres joves 

malbaratant els seus béns, s’empobreixen; i un nebot seu, que en tornar a casa té com a 

company de camí un abat, troba que aquest és la filla del rei d’Anglaterra, la qual el 

pren per marit i restableix les desfetes dels seus oncles i els restitueix al seu bon estat» 

del Decameró ens diu: 
 

E diliberatosi del tutto di prenderlo, parendogli ogni cosa cheta per lo albergo, con 
sommessa voce chiamò Alessandro e gli disse che appresso lui si coricasse; il quale, 
dopo molte disdette spogliatosi, vi si coricò. L' abate postagli la mano sopra’l petto, 
lo 'ncominciò a toccare non altramenti che sogliano fare le vaghe giovani i loro 
amanti; di che Alessandro si maravigliò forte e dubitò non forse l'abate, da disonesto 
amore preso si movesse a così fattamente toccarlo. La qual dubitazione, o per 
presunzione o per alcuno atto che Alessandro facesse, subitamente l'abate conobbe, 
e sorrise; e prestamente di dosso una camicia, che avea, cacciatasi, prese la mano d' 
Alessandro, e quella sopra il petto si pose dicendo:  
—Alessandro, caccia via il tuo sciocco pensiero, e, cercando qui, conosci quello che 
io nascondo.  
Alessandro, posta la mano sopra il petto dello abate, trovò due poppelline tonde e 
sode e dilicate, non altramenti che se d'avorio fossono state; le quali egli trovate e 
conosciuto tantosto costei esser femina, senza altro invito aspettare, prestamente 
abbracciatala, la voleva basciare, quando ella gli disse:  
—Avanti che tu più mi t'avvicini, attendi quello che io ti voglio dire. Come tu puoi 
conoscere, io son femina e non uomo; e pulcella partitami da casa mia, al papa 
andava che mi maritasse. O tua ventura o mia sciagura che sia, come l'altro giorno ti 
vidi, sì di te m'accese Amore, che donna non fu mai che tanto amasse uomo; e per 
questo io ho diliberato di volere te avanti che alcuno altro per marito; dove tu me per 
moglie non vogli, tantosto di qui ti diparti e nel tuo luogo ritorna (Decameron, p. 99-
100)71. 

 

 Després d’haver tocat la donzella a son plaer, la por, el temor desapareixen del 

cos de Partinobles peru`q jau amb una dona i no amb una de tantes «fantasmes que eren 

en aquell temps, les quals, de la cinta amunt eren com dones y de la cinta avall com a 

                                                
71 «I decidit del tot a aprofitar-la, semblant-li que tot era en silenci a l’hostal, amb veu baixa cridà 
Alessandro i li digué que s’acotxés a la vora d’ell; Alessandro, després de refusar-s’hi una estona, 
despullant-se, s’hi acotxà. L’abat, posant-li la mà damunt el pit, el començà a tocar com solen fer les 
donzelles deleroses als seua amants; Alessandro se’n meravellà força, i temé que l’abat es movia a tocar-
lo d’aquella manera potser empès per un amor deshonest. La qual temença, fos per intuïció o per algun 
acte que féu Alessandro, tot seguit fou copsada per l’abat, que somrigué; i de sobte, traient-se la camisa 
que duia, prengué la mà d’Alessandro i la posà sobre la pitrera dient: 
—Alessandro, foragita el teu estúpid pensament, i guaita, cercant per aquí, allò que he amagat. 
Alessandro, en posar la mà damunt del pit de l’abat, hi trobà dues mamelletes redones, tenses i delicades 
no altrament que si haguessin estat d’ivori, i en haver-les trobades, tan bon punt s’adonà que era una 
dona, sense esperar cap més envit, tot d’una l‘abraçà i la volia besar; i llavors ella li digué:  
—Abans que te m’acostis més, escolta el que et vull dir. Com pots notar, jo sóc dona i no pas home; i 
havent partit donzella de casa meva, anava a veure el papa perquè em maridés; fos per la teva ventura o 
per la meva desgràcia, quan l’altre dia et vaig veure, tant em vaig encendre d’amor per tu que mai no hi 
ha hagut dona que talment hagi amat un home, i per això he determinat que et voldria per marit abans que 
cap altre. D’on si tu em vols per muller, aparta’t d’aquí tot d’una i torna al teu lloc» (Decameró, p. 100). 
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lleons y tenien los peus com a llebres»,. Estem davant del tòpic de la dona 

metamorfosejada en animal ferotge. Aquest tòpic s’ancora en l’Antiguitat Clàssica i és 

imatge recurrent de la literatura posterior. Sense anar més lluny Aracne esdevindrà una 

aranya per haver superat Atenea com a teixidora; estan també les sirenes amb potes i 

plomatge d’au o les sirenes amb aparença de peix (Rodríguez Peinado 2009) i, en 

general, tot un imaginari en què majoritàriament els monstres són del sexe femení. És 

ben cert també que els déus clàssics masculins, sobretot Júpiter, no dubta a transformar-

se en qualsevol animal per aconseguir les seues metes.  

 En aquesta línia de la transfiguració, ja en l’edat mitjana, la fada que més 

s’acosta al que Partinobles pensa que és Melior, evidentment, és Melusina. El 

personatge creat per Jean d’Arras es mou en una doble esfera perquè és un ésser híbrid: 

d’una banda, el seu desig és ser mortal, però, d’una altra part, està condemnada a viure 

una vida immortal d’una eterna metamorfosi (Wilhite 2013: 25). A més està envoltada 

d’un halo negatiu que l’acosta als ésser demoníacs i, per això, entenem que Partinobles 

no vulga tenir al seu costat un mal esperit, un dimoni, un monstre que s’insereix en el 

grups dels híbrids juntament amb d’altres éssers extraordinaris com els unicorns, els 

dracs, els grifs, els basiliscos, les mantícores, els cinocèfals, els centaures, les sirenes i 

les dones serp (Ladero 1996: 250). 

 Aquestes dones, com a híbrids que són, sostenen una naturalesa dual i, per tant, 

tanquen en elles el bé i el mal: Melusina atorga a Remondín riqueses, construeix la 

ciutat, és el símbol de la puixança econòmica medieval (Alvar 1991: 32), però el seu 

vessant negatiu és que, quan el seu marit transgredeix la prohibició, aquell món farcit de 

riqueses s’ensorra i hi senyoreja la desgràcia.  

 En El paraíso de la reina Sibila d’Antoine de la Sale apareix una cort de dones 

que viuen en un regne subterrani que connecta clarament amb la tradició dels viatges a 

l’Altre Món. En aquest text del segle XV queda ben clara la idea que les moradores 

d’aquest Inframón són diables que atrauen els mortals i els fan viure una vida regalada 

d’ociositat: 
 
Al llegar el viernes, después de medianoche, se levantaba de su lado su compañera, 
abandonando el lecho para reunirse con la reina, y así hacían todas las demás de 
aquel subterráneo reino. En aposentos y lugares designados a tal fin, volvíanse 
juntas al estado de culebras y serpientes y así permanecían hasta pasada la noche del 
sábado, en que regresaba cada una junto a su amante, aparentando más hermosura al 
día siguiente de la que habían gozado jamás (El paraíso de la reina Sibila, p. 27). 
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 En definitiva, aquestes figures fusionen els éssers malignes per antonomàsia per 

a l’església: la serp, la dona i la fada. I és per tot això que Partinobles no se’n refia i fa 

l’exploració anatòmica que culminarà en la relació sexual del capítol següent.  

Però, abans d’aquesta escena, Melior aparta del cavaller qualsevol rastre de 

temor i li explica qui és, per què l’ha triat i imposa un tabú: «y siau cert que si vós me 

descubriu, vos faré morir cruelment». La traïció del secret amorós comportarà tot un 

seguit de desgràcies per als transgressors i comprenem, doncs, la insistència de Melior 

perquè Partinobles es mantinga fidel a la promesa. I és que una característica de les 

fades que es casen amb un mortal és, segons Alvar (1991: 30): 
 

suministrar riquezas abundantes a sus maridos, al menos hasta el momento que se 
produce la transgresión y, con ella, la ruptura. Nada de extraño tiene, pues, que sean 
consideradas como protectoras o, mejor aún, como diosas de la fecundidad.  

 
 En línies generals, doncs, la Història de l’esforçat cavaller Partinobles segueix 

la tradició clàssica que emmarca la llegenda de Melusina:  

 

1. Encontre d’un ésser sobrenatural i un humà. Nosaltres, però, tenim 

ben present que Melior no és un ésser fantàstic, com acaba de 

descobrir Partinobles. És una dona que sap fer encanteris, una mortal 

que ha aprés arts màgiques, com la Dama del Llac (Alvar 1991: 30). 

Per tant, doncs, el seu caràcter feèric està per sota del que presenten 

les autèntiques dames-fada de lais i romans.  

 

2. Beneficis que obté l’humà mentre respecta la prohibició.  

 

3. L’ésser màgic desapareix i torna al seu món com a conseqüència de la 

infracció (Alvar 1982: XII). En la nostra novel·la Melior no tornarà a 

cap altra realitat, sinó que la infracció comportarà la pèrdua dels seus 

poders sobrenaturals i la convertirà en una dona vulgar, desvalguda i 

incapaç de sostenir el seu regne si no és mitjançant el matrimoni. 

  

En aquest capítol s’enceta un període d’amor i oci en la vida dels personatges 

que gaudiran d’aquest temps, encara que els lectors sabem que la tragèdia hi plana. 
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CAPÍTOL VIII 
 

No hi ha cap dubte que en les històries cavalleresques l’amor és el motor que 

engega l’acció narrativa i gràcies al qual el cavaller està dispost a encetar les més 

agosarades aventures per tal d’aconseguir l’estima de la seua donzella. És ben cert que 

no podem parlar d’una única manera d’amar en tots els textos de cavalleries (Martín 

Romero 2008: 120) i que el comportament amorós varia d’unes parelles a unes altres. 

D’aquesta manera, la crítica (Lewis 1958; Frappier 1972; Martín Romero 2008) ens 

assabenta que dins els relats cavallerescos de la Matèria de Bretanya coexisteix l’amor 

cortés dels trobadors del sud de França amb un altre amor que presenta algunes 

particularitats.  

Literàriament distingim dos models amatoris: el conegut amor cortés i el que 

nosaltres hem anomenat amor de fada. La concepció amatòria de l’amor cortés 

tradicional canviarà substanciosament amb el pas del temps. Així, doncs, en els seus 

començaments tot ho dominava un amor purament trobadoresc caracteritzat per unes 

estructures fixes: 

 

1. L’amor cortés demana que l’amant guarde obediència a la seua amada i li 

siga fidel. Aquest amador ha de passar per unes etapes: primer ha de ser 

fenhedor, és a dir, aquell que ha estat ferit per les sagetes amoroses i sospira 

tímidament per la senyora; en una segona fase esdevé el pregador, és a dir, 

l’enamorat suplicant; després serà l’entenedor o enamorat que és tolerat per 

la dama i, a l’últim, esdevindrà el drutz o amant de fet. 

 

2. La dama se situa jeràrquicament en un esglaó superior. S’usa una 

terminologia feudal per referir aquest estat: ella és la MIDONS, el meu 

senyor, i a ella el trobador ret la seua fidelitat que és el més important de tot. 

De vegades, fins i tot, la distància entre els amants és tan gran que la dama 

esdevé una deessa i així és adorada.  

3. La dona, de manera general, és la bella dama sense pietat, perquè és 

inabastable. 
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4. Amor i matrimoni són termes irreconciliables: l’amor vertader és el que es 

produeix fora del matrimoni i, per tant, ha de ser secret. 

 

5. La dama esdevé la recompensa final al patiment amorós del trobador. 

 

En la literatura que es desenvoluparà a la França del nord no se seguiran els 

postulats d’aquest amor trobadoresc (Casas 1993: 103), sinó que comença a sorgir un 

amor entés com «un sentimiento natural, sincero y espontáneo. Es un amor que presenta 

la suprema felicidad antes incluso que la aventura y la gloria» (Cifuentes 2002: 177). 

Amor vertader i matrimoni són possibles dins aquesta nova literatura i, per això, 

s’explica la relació d’Erec i Enid i es condemna la desordenada passió de Tristany i 

Isolda. La conciliació entre amor i matrimoni influirà directament en un canvi de 

condició de l’amada que passarà de ser la midons, és a dir, la dona casada amb un espòs 

que no estima, a una donzella apta i lliure que accepta el matrimoni amb el seu 

consentiment i, d’aquesta manera, es donarà una nova versió de les parelles que 

superaran el pecaminós i poc cristià perill d’adulteri. No cal dir que aquesta nova forma 

d’amar influirà notablement en la literatura posterior com després veurem. 

Les noves donzelletes literàries presentaran actituds ben diferents davant el 

requeriment amorós. D’una banda, hi situem aquelles noietes que no necessiten que 

l’enamorat insistisca gaire en la petició sexual. En aquests casos els lectors assistim a 

escenes sensuals, a una percepció d’uns amors adolescents, dolços i bonics, en què els 

protagonistes gaudeixen del moment, ho passen bé i en què les fèmines es mostren, de 

manera general, més actives que els cavallers en la relació amorosa.  

En aquesta línia amorosa es desenvoluparà, en aquella literatura posterior de què 

parlàvem, l’encontre entre Amadís i Oriana. És una escena que segueix bàsicament la 

tradició trobadoresca, perquè el protagonista se’n sap inferior a la donzella i en la 

relació amorosa és graponer i malapte. Però, encara que amb aquests inconvenients, 

l’amor li és entregat per Oriana d’una manera natural i sincera, sense els entrebancs 

trobadorescos que ofereixen les midons. En l’escena sura la tendresa i la ignorància 

pròpia dels novells amants: 
 
Oriana se acostó en el manto de la doncella; en tanto que Amadís se desarmaba, que 
bien menester lo había; y como desarmado fue, la doncella se entró a dormir en unas 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 337 

matas espesas. Y Amadís tornó a su señora; y cuando así la vio tan fermosa y en su 
poder, habiéndole ella otorgada su voluntad, fue tan turbado de placer y de empacho 
que sólo catar no la osaba; así que se puede bien decir que en aquella verde yerba, 
encima de aquel manto, más por la gracia y comedimiento de Oriana que por la 
desenvoltura ni osadía de Amadís, fue hecha dueña la más hermosa doncella del 
mundo. Y creyendo con ello las sus encendidas llamas resfriar, aumentándose en 
muy mayor cantidad, más ardientes y con más fuerzas quedaron, así como en los 
sanos y verdaderos amores acaescer suelen (Amadís, p. 245-246). 

 
Oriana no triga gaire a lliurar-se al seu estimat perquè han tingut lloc les 

conegudes com a bodes sordes, és a dir, la boda secreta entre els amants, i sap que 

l’oficialització de l’amor en una sacrosanta boda vindrà després.  

Una situació pareguda és la que viurem a través dels personatges de la Història 

de Jacob Xalabín. En el periple que inicia el protagonista amb el seu company Alí Baxà 

coneixerà l’amor de la donzella Nerguis, qui s’enamora cegament de l’heroi sense saber 

qui és en realitat, malgrat estar promesa amb el senyor de Setàlia. Per tant, estem davant 

d’uns amors impossibles. Tanmateix una estratègia permet unir els amants. El senyor de 

Setàlia, anomenat Ocman Bey, va a buscar la seua promesa Nerguis per emportar-se-la 

a la nova llar. De camí cap al seu destí, Nerguis demana aturar-se davant el monument 

on sa mare va ser soterrada per tal d’acomiadar-se’n. Prèviament Jacob Xalabín i Alí 

Baxà han estat conduïts i tancats sense saber ben bé per què en el mateix monument 

funerari de la mare, tot i que el narrador ja ens avança que l’estratègia l’ha maquinada 

Nerguis per trobar-se amb el seu enamorat. 

 Una vegada Nerguis i la cambrera entren en el monument i es produeix la 

trobada entre els enamorats, ambdós cauen esmortits i, per evitar sospites en la comitiva 

del senyor de Setàlia i davant la impossibilitat de fer retornar els amants del seu 

paroxisme, Alí es posa la roba de Nerguis i es fa passar per ella fins arribar a Setàlia on 

es donarà un episodi bastant divertit: el senyor de Setàlia, pensant que és Nerguis, lliura 

a Alí la seua germana perquè descanse i passe la primera nit amb ella abans de les noces. 

Alí no és Nerguis i quan és al llit amb la donzella no pot evitar els impulsos sexuals i 

així es descobreix l’engany. La germana del senyor de Setàlia queda tan satisfeta 

d’aquest encontre sexual que decideix ajudar Alí i fugir de casa de son germà: 
 

Alí Baxà qui·s viu al costat de aquesta, no·y poch tenir si·n sabés morir, ans de 
present s’i acostà e la comensà de abrassar e de besar molt stretament. E la donzella 
qui viu aquest tan fort strènyer la, marauellàsse’n, fort, e tota estranyent en si 
mateixa.  
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E Alí Baxà, axí com aquell qui era molt jova e trempat, comensà de fer en ella tal 
cosa qui no és leguda de dir; e la donzella, qui viu açò, no·u tench en joch, ans volch 
cridar, e de continent Alí Baxà posa-li la mà en la bocha e dix:  
—No digats res; si no, vós sou morta.— 
E la donzella, quí hoy perlar aquest, e sentí que era homa, no gosà res dir; e Alí Baxà 
procehia fer sos plers d’ella. Los quals lo senyor de Satalia hac a pendre en 
paciència. 
E après que Alí Baxà ach fet sos fets, sí dix a la donzella:  
—Aveus-ho, donzella, del fet aquest. Jo susare me’n vaig, e no hic pusch pus aturar: 
per què vejats si us ne volets venir ab mi.— 
Al qual la donzella de present respòs sens negun acord que n’agués, e sí dix: 
—Hay, senyor! Hoc, jo anar; e no us vull per res jaquir, si·n sabia morir, ne si·m 
sabíets menar al cap del mon. E de açò no duptets en res.— 
E, certes, no era maravella si li responia axí ne si·l volia seguir, com sa virginitat li 
havia liurada, e ella qui n’era molt contenta e pas no se’n penedia. Exceptat que li 
dix:  
—Lo meu senyor, jo us prech que·m diguats vós qui sots.— (Història de Jacob 
Xalabín, cap. XI, p. 116-117). 

 

 En aquestes hem deixat Jacob Xalabín i Nerguis esmortits a la torre mortuòria, 

ara bé, quan es desperten es produeix l’inevitable encontre sexual, pràctica que 

continuaran realitzant durant tot el temps que es troben tancats fins que Alí Baxà torna 

per ells acompanyat de la germana del senyor de Setàlia: 
 
Com la amor, la qual es sobirana cosa de totes les altres, fos abundada en aquest 
Jacob Xalabin e a la senyora Nerguis, segons hoït havets, ells stigueren per spay de 
III hores I abraçat ab l’altre, que no eren en lur seny ne en lur enteniment. E aprés 
cascú se regonech e merevallaren-se molt com se viren sols; e regonegueren la torra, 
e trovaren la porta tencada de part de fora ab clau.  
E aprés la senyora Nerguis qui·s viu despullada de les sues vestadures e dels seus 
ligars tan richs que tenia, acceptat la sua pura alcandora e I sotil façol que tenia 
desobre sos cabells purs e nets (en aquesta manera ella stava), aprés viren aquí prop, 
en terra, les vestadures de Alí Baxà. E de present que Jacob Xalabín viu aquesta 
forma de la donzella despullada, e les vestadures de son companyó Alí Baxà, e viu la 
porta tencada, de present se esmaginà e pensà que allò era stat tractament de Alí 
Baxà, qui molt sabia; e si dix:  
«No pot ésser que en breu mon companyó no vingua ací».  
E de present que s’ach esmaginat açò, girà’s envés aquella angelical figura que ell 
tant amava de amor coral, e ab les sues mans e brasos molt dolssament ell pres 
aquell delitable cors cubert de la alcandora prima, e la besà molt graciosament, la I a 
l’altre. E aquí vérets II coratges coniunts en una voluntat de fer aquella cosa que adés 
no fa açi a pronunciar; però cascú e cascuna meta en sa penssa, si en semblant cas se 
veya, ja què faria.  
E estant aquests dos en aquesta manera que damunt havets hoït, estigueren en 
aquesta manera VIIII° jorns dins la torra, e aprés dels VIIII° jorns vench Alí Baxà, 
segons que hoyrets (Història de Jacob Xalabín, cap. IX, p. 110-112). 

 
Al costat d’aquestes novetats, hi ha, a més, un amor que és inusual, feréstec, 

fisiològic i natural que majoritàriament llegim en els lais medievals: és el que nosaltres 

definim com «l’amor de fada» que presenta unes característiques que el distancien de 

l’amor més purament cortés que acabem d’analitzar (Frappier 1972: 272).  
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Les fades que omplen els relats que ens ocupen són aquelles que romanen enmig 

de la natura, sovint prop d’una font o de qualsevol element aquàtic i allí esperen 

l’arribada dels cavallers mentre frueixen, generalment, de la companyia de les serventes. 

Aquestes dames-fades, habitualment, es comporten d’una manera diametralment 

oposada a les seues congèneres de la poesia trobadoresca, perquè es lliuren ràpidament 

al seu amant en un acte sexual que dura poc i que les deslliga d’aquella recompensa 

final de què parlàvem al començament. Ara els cavallers no han de guanyar fama, no 

han de passar proves ni pregar per guanyar l’amor, ja que el tenen de bell antuvi, els és 

donat de manera lliure i l’única cosa que han de fer a canvi d’aquest amor és guardar el 

secret d’amor perquè el món meravellós i ideal no es trenque.  

 En el Lanval, comprovem que en unes poquíssimes línies la fada es lliura al 

cavaller. Hem de tenir en compte també que els lais són narracions brevíssimes i el que 

es persegueix és la màxima efectivitat en el mínim espai: 
 

Él la miró y la encontró muy bella. Amor lo hiere entonces con una llama que 
consume y abrasa su corazón. Con gentileza le responde: 
—Bella, si por ventura sucediese que vos me quisierais amar, no sabríais mandarme 
cosa que no acometiese con todas mis fuerzas, fuese locura o sensatez. Estoy 
dispuesto a obrar según vuestros deseos. Por vos renuncio a todo y a todos. No 
quisiera abandonaros nunca; es lo que más anhelo en este mundo. 
Cuando la doncella hubo oído estas encendidas palabras, no esperó más para 
entregarle su amor y su persona. ¡Por buen camino marcha Lanval! (Lanval, p. 45). 

 
Igualment passa en el Desireé: 

 
—Hermosa, decidme, ¿por qué huís tan asustada? Soy un caballero de este país, seré 
vuestro vasallo y vuestro amigo; para poder gozar de vuestro amor os serviré con 
todas mis fuerzas. 
La doncella le agradeció estas palabras y se inclinó profundamente ante él y le dijo 
que no rehusaba ni rechazaba su ofrecimiento. Le otorgó su amor y se entregó a él. 
Mucho rato estuvieron juntos, hasta que el caballero se fue muy a pesar suyo, pero 
ella lo dejó marchar indicándole el lugar en donde podrían hablar y cómo se podrían 
encontrar (Desireé, p. 63). 

 
És sorprenent veure com l’amor flueix d’una manera natural i senzilla, encara 

que als relats cavallerescos també és usual llegir que moltes vegades el cavaller pren per 

la força la dona quan aquesta no vol entregar-se lliurement: 
 

Graelent la vio tan orgullosa que comprendió que ni con súplicas conseguiría lo que 
tanto deseaba; pero no quiso irse de este modo y en lo más profundo del bosque él 
realizó con ella su deseo. Una vez complacido le pidió perdón con ternura para que 
no se enojara con él, sino que se mostrara generosa y sensata. Si ella se le entregaba 
la haría su amiga y la amaría lealmente y nunca la abandonaría. La doncella prestó 
atención a las palabras de Graelent y le vio tan cortés y sensato, buen caballero, 
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valiente y generoso que si se separaba de él nunca tendría otro amigo tan excelente. 
Entonces le otorgó su amor y él la besó con dulzura (Graelent, p. 36). 

 
 
 Si bé és cert que les dones no estaven segures al bell mig dels boscatges i 

l’eixida fora de l’àmbit domèstic era arriscada perquè «la irrupción en un espacio 

abierto, en principio masculino, está estrechamente ligado a la sexualidad, a una 

sexualidad libre en apariencia frente a la represión vivida en el núcleo familiar. Las 

mujeres viajeras […] están expuestas a perder su virginidad, a agresiones sexuales fruto 

del «instinto diabólico» de los hombres» (Marín Pina 2010: 225), també és ben cert que 

a les seues cases les dones no estaven lliures tampoc de patir una agressió sexual:  
 

—Cruels paraules, senyora, veig que·m dieu. ¿Com pot Phelip ésser enemich de la 
excel·lència vostra, qui us ama més que a la sua vida he us desija ter en aquell lit de 
parament hon ha dormit esta nit, si·s vol tota nua o en camisa? E creheu que seria lo 
major bé que ell poria haver en [a]quest món. E puix, senyora —dix Tirant—, pujat-
vos en aquell superior grau de dignitat que la altesa vostra mereix, al desventurat de 
Phelip, qui mor per la vostra amor, deixau-li sentir part de aquella glòria que tant ha 
desijada. 
—Déu me’n defena —dix la infanta— he·m guarde de tal error. Com me tendria per 
vil de consentir una tant gran novitat! 
—Senyora —dix Tirant—, Phelip ni yo no som açí sinó per servir-vos. Vostra 
benigna merçé prengua una poqua de paciència. 
E Tirant li pres les mans; Phelip volgué usar de sos remeys; la infanta cridà, e 
vengueren les donzelles e pacificaren-los e donaren-los per bons e per leals (Tirant, 
cap. CXI, p. 444). 

 
Encara que així, després de la relació amorosa forçada les fades i les dones 

perdonen els seus amants també molt prestament i solen imposar un tabú. En el capítol 

VII comença el passatge de seducció entre els protagonistes i aqueix estira i arronsa 

culminarà en el capítol que ens ocupa. 
 

Y aprés, li palpà les cames y los peus, y comptà los dits dels peus y de les mans, car 
ell tenie paor que no fos de les fantasmes que eren en aquell temps, les quals, de la 
cinta amunt eren com dones y de la cinta avall com a lleons y tenien los peus com a 
llebres. Y ella tostemps callà, ja sabie per què ho feya. Y quant ell la hagué palpada 
a son plaer, ell conegué, segons lo toc, que era de les més belles dames del món. Y, 
estant en sí mateix pensant què farie, ella li començà a parlar y dix ab molta amor:  
—Ara, pus que me aveu a vostre plaher palpada, jo us vull traure de sospita y prech-
vos que perdau tota manera de temor, car sapiau per cert que jo só la emperatriu de 
Constantinoble, y só senyora de set reys, los quals són en mon Im[14r]peri 
(Partinobles, cap. VII).  
 
Quant lo compte li hagué promés lo que ella volia, començaren de jugar en tal 
manera que tos dos perderen ses virginitats. Y quant fonch fet, ella li dix:  
―Ara, senyor, vós bé pensau que per haver[14v] fet de mi a vostra voluntat, que per 
axò me teniu subjugada. No penseu que m’i don res, que jo tinch sobre vós la 
senyoria aprés de Déu, car pensen los hòmens que pus han obtengut de les dones lo 
que volen, que les tenen captivas. Car si vós no servau lo que m’haveu promés, teniu 
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per cert que jo us faré morir en tal manera com vos he promés, car jo no tinch temor 
a ningun home del món, sinó a nostre Déu que és en lo cel. Emperò, bé us podeu 
lloar que teniu una noble enamorada, la qual ha nom Melior. Mes emperò, no 
procureu de descubrir-me lo cors per ninguna via (Partinobles, cap. VIII). 

 
 

En la Història de l’esforçat cavaller Partinobles el protagonista no ha hagut 

d’escometre grans proeses, no ha lluitat per l’amor de la dama, porta una vida regalada 

en què beu, menja, caça i pren deport de tantes coses com li apeteix. Partinobles ni tan 

sols ha començat el llarg camí que ha de conduir-lo cap a la perfecció cavalleresca i 

moral a través de dures proves que mostren les seues virtuts. L’amor entre Melior i 

Partinobles s’entén com un joc en què les dues parts estan d’acord i no podria 

entendre’s de cap altra manera, perquè ha estat Melior qui ha buscat el cavaller, se n’ha 

enamorat i se l’ha emportat a Cabeçadoyre. Així, doncs, sabem que la princesa està 

enamorada de bell antuvi i que no serà esquiva davant els requeriments de Partinobles. 

Melior domina en aquesta situació, mana en la relació establerta, la seua entrega és 

lliure però una vegada que ha acabat la batalla delitosa, la princesa continua mostrant 

aquesta supremacia, aquesta remembrança de la midons, amb unes paraules que 

clarament ens mostren que Partinobles està subjugat: «No penseu que m’i don res, que 

jo tinch sobre vós la senyoria aprés de Déu, car pensen los hòmens que pus han 

obtengut de les dones lo que volen, que les tenen captivas». Melior és la representació 

de les donzelles feèriques de la tradició dels lais que atrauen els cavallers per gaudir 

d’un amor ple i consenteixen que aquests no hagen de passar per les etapes amatòries 

d’aproximació a elles: els cavallers són directament drutzs sense haver de ser ni 

fenhedors, ni pregadors i ni tan sols entenedors.  

 

CAPÍTOL IX 
 

El capítol IX ens mostra la vida que porta Partinobles al costat de la seua 

estimada i que s’allarga durant un any. La passió entre els personatges es desenvolupa 

en una dimensió màgica, i diguem-ne que en un continu locus amoenus, en què Melior 

té el control: ella és qui domina en la relació amorosa, qui té subjugat el cavaller 

mitjançant la promesa de no trair el secret amorós. Partinobles viu en el que hem volgut 

definir com a «Cicle de tots els dies», ja que les rutines que desenvolupa són sempre les 

mateixes: s’alça, s’arregla, s’escalfa a la xemeneia, passeja, dina, passeja altra vegada, 
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sopa, es gita, pren solaç amb Melior i dorm. És a dir, reviu la mateixa jornada dia rere 

dia i està sotmès a la manera en què ella senyoreja en aquest indret sobrenatural. 

 

  [1] Remarquem ara la participació d’Urraca en els esdeveniments de la vida 

quotidiana de palau. En l’edició catalana l’autor diu: 
 

ell se n’hisqué de fora lo castell per cercar si porie veure lo seu cavall, emperò no·l 
pogué trobar, car Urraca lo tenie molt ben guardat (Partinobles, cap. IX). 

 
 Mentre que en l’edició castellana llegim: 
 

E después que se ovo muy bien escallentado, levantósse y fuese hazia el campo por 
ver si hallaría su cavallo. Y no lo pudo hallar, que otre le tenía muy bien guardado 
(Partinuplés, p. 333). 

 
 No s’esmenta, doncs, Urraca en aquesta traducció i, per tant, seguint la 

terminologia de Propp pensem que la germana de Melior té un paper més actiu en 

l’esfera auxiliar en la nostra edició pel fet de participar en aquets petits detalls.  

 

[2], [3], [4], [5], [6] Aquest capítol és molt important perquè presenta el motiu 

folklòric de la invisibilitat i s’estableix una correspondència en què Partinobles no veu 

ningú i ningú no el pot veure. 

 La possibilitat de la invisibilitat ha estat un tema recurrent al llarg de la història 

de la literatura i, per descomptat, apareix en la mitologia de la nostra tradició 

grecollatina. El casc d’Hades tornava invisible aquell que el portava: Hermes mata el 

gegant Hipòlit per l’avantatge que li dóna la invisibilitat i Perseu aconsegueix matar la 

gorgona Medusa gràcies també al servei que li proporciona aquest casc (Grimal 20092: 

221-222). 

L’antic somni humà de la invisibilitat el trobem també en l’edat mitjana al 

poema de Els Nibelungs (Lorenzo Criado 2004) i s’estén amb força efectivitat fins a 

l’actualitat amb capes d’invisibilitat èlfiques que ixen de la imaginació de Tolkien o de 

Rowning, i anells de poder que et fan desaparéixer com al Frodo de la novel·la El 

senyor dels Anells. Potser calga preguntar-nos si un home invisible pot comportar-se al 

marge de la llei sense por a les conseqüències dels seus actes o recórrer a la invisibilitat 

per aconseguir un objectiu honorable. Però, en qualsevol cas, no és la finalitat de 

Partinobles. El cavaller no ha demanat la invisibilitat per passar desapercebut, entrar o 
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eixir amb impunitat dels llocs que li plaguen o espiar la seua estimada amb mirada 

libidinosa, sinó que ha estat Melior qui l’ha encantat per ocultar-lo als ulls dels seus 

tutors i de tota la cort qui confia que ella esperarà dos anys per trobar marit. Ocultar el 

cavaller és la manera de protegir un amor il·lícit que contravé els manaments que 

Clausa i Corsol han imposat a la jove princesa. Així, doncs, Partinobles passa tot aquest 

any en la més absoluta solitud, sols acompanyat a les nits per la seua estimada a qui 

tampoc mai no veu. 

El caràcter màgic de la cort sura en tot el capítol, però s’accentua en els punts [5] 

i [6] on té lloc la caça del porc senglar. Estant Partinobles al bosc sent una corneta i, en 

girar-se cap al so, veu gran quantitat de cans que persegueixen un senglar. Aleshores el 

jove comença l’encalç d’aquest animal al qual acaba matant. La seua sorpresa es 

manifesta quan, en aquest precís moment, escolta gran remor de caçadors, de gent que 

s’arremolina al seu voltant, però que no els pot veure. A més, mira meravellat com hom 

agafa el porc i el carrega damunt l’atzembla. Partinobles no veu els humans, en canvi sí 

veu els animals que formen part de l’escena i, encara que està bocabadat, els elements 

extraordinaris s’assimilen d’una manera natural i el cavaller contempla els fets sense 

sentir por. És clar, fa un any que viu a Cabeçadoyre, temps més que suficient per haver 

superat les seues pors primerenques i per no esglaiar-se més amb fets miraculosos. El 

protagonista s’ha acostumat a pitxers i safates voladors, a jaure amb una dona que no ha 

vist mai i, per tant, que ara senta el brunzir tronador d’una cacera no li produeix cap 

temor. En canvi, en el Partinuplés sí es fa referència al terror que podia experimentar el 

cavaller en participar en semblants esdeveniments: 
 

Y después estava mucho maravillado y oviera grandíssimo espanto, si no fuera por 
lo que havía dicho la emperatriz por el roído grande que oyó de cavallos y por no 
poder verlos (Partinuplés, p. 335). 

 
Y el mateix sent Partonopeo en el roman francés: 

No hay falta ni escasez de platos; se da cuenta de que no falta nada de lo que deba 
servirse a un rey, però no ve allí alma viviente; esto le asusta, y sin embargo, el 
muchacho va a lavarse las manos al aguamanil a causa de su hambre atroç 
(Partonopeo, p. 131). 
 

Encara que hem parlat de la importància de la invisibilitat en aquest capítol i que 

existeix una correspondència amb el fet que Partinobles ni veu ni és vist, com ja hem dit, 
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sembla que en algun moment de la narració Partinobles és visible per a algun ens, ja que 

en tres ocasions podem llegir: 
 

E tantost sentí que·l descalçaven molt delicadament, emperò no veya qui·l 
descalçava (Partinobles, cap. IX). 
 
Y ell cavalcà y tantost li donaren una[17v] llança en la mà [...] (Partinobles, cap. IX). 
 
Y quant fonch hont havia trobat lo cavall que aportava, sentí que li descalsaven los 
esperons (Partinobles, cap. IX). 

 
 És a dir, algú el descalça, algú li dóna una llança i algú el torna a descalçar. Qui 

és aquesta persona o aquest esperit que ajuda el comte en els seus quefers i que es 

comporta com a servent i escuder? No ho sabem i, a més, en el roman francés tampoc 

no trobem cap pista, ja que la invisibilitat és total. Partonopeo és qui es vesteix, es calça 

i no necessita cap llança, l’únic objecte màgic que posseeix és un corn que fa sonar per 

cridar els cans i que comence la caça: 
 

Al amanecer se ha calzado y vestido; después de desayunar ha cogido el cuerno que 
habían puesto ante él en la mesa. Le parece bien hecho y muy ligero, atraviesa los 
prados y lo suena. El sonido ha inundado la región: se oye a diez leguas, entonces ve 
aparecer entre los prados jaurías de perros bien acoplados (Partonopeo, p. 143-144). 

 
  Pensem, doncs, que és una llicència de l’autor que vol enaltir el personatge amb 

l’existència d’algú que l’ajude a calçar-se i descalçar-se i que ens transmeta la idea que 

Partinobles, en tot moment, és tractat com a noble senyor. Entre les dues edicions que 

estem manejant, però, apareix una petita diferència que anem a assenyalar i és que en el 

text castellà la llança no li la dóna ningú i, aleshores, no podem parlar d’un ens invisible 

que faça les voltes d’escuder, mentre que en català aquesta funció si s’acompleix. El 

Partinuplés mostra els següents passatges: 
 

Y començáronlo a decalçar, y después que fue descalço [... ] (Partinuplés, p. 333). 
 
Y fuese a la puerta del alcáçar e falló el cavallo a la puerta y el sabueso y la lança, 
segund la emperatriz le havía dicho (Partinuplés, p. 334). 
 
Y desque allí llegó, vido cómo le tiravan las espuelas [...] (Partinuplés, p. 335). 

 

 

CAPÍTOL X 
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[1] Les versions peninsulars contemplen que la guerra que sosté el rei de França 

és contra un rei moro anomenat Sornaguer, en canvi, en el roman francés: 
 
El rey que había traído noruegos de Groenlandia y de la Órcadas estaba en Gisors. 
Había reunido muchos caballeros de Irlanda y de Dinamarca y combatían en esa 
marca. Codiciaba Francia y confiaba en conquistarla. El rey se llamaba Sornegur 
(Partonopeo, p. 147). 

 
 Es tracta, tanmateix, d’un rei sarraí que ens parla, però, d’una altra tradició 

allunyada de la nostra: mentre que per als mediterranis l’enemic natural sempre ha estat 

la moreria, per a bretons i francesos ho han estan les hordes bàrbares del nord d’Europa. 

Aquesta disparitat respecte de la font no és un cas estrany, sinó que forma part d’una 

estratègia editorial o del propi traductor per tal d’atansar el llibre a la realitat propera 

dels lectors. Un lector peninsular no copsaria la gravetat d’una invasió guerrera d’un 

poble víking, però sí albiraria una invasió àrab. 

 En el Tirant trobem el mateix motiu: el Guillem de Varoic es fonamenta en el 

Guy de Warwick i ací Anglaterra és envaïda per un exèrcit de noruecs i danesos, mentre 

que al Tirant Anglaterra ho serà per un exèrcit sarraí provinent de la Gran Canària 

(Renedo 2005: 1367). I és que «a la vella epopeia romànica —exceptuant, naturalment, 

l’espanyola—era freqüent de convertir tota mena de pobles pagans o, senzillament no 

cristians, en sarraïns» (Riquer 1990: 104). Amb el pas del temps, no sols serà un tòpic 

de l’epopeia, sinó que passarà a les novel·les per fixar l’imaginari col·lectiu de la nostra 

cultura. 

    

 [1] ANSION I CANSION. Paronomàsia: recurs conformat per antropònims 

semblants fonèticament i que gràficament sols es diferencien en una única lletra. 

Serveixen per a la fixació dels noms en la memòria. En el Partonopeo els personatges 

són FURSÍN I FABURÍN. Però es tracta d’un recurs habitual que també trobem, per 

exemple, al Curial amb els vells envejosos AMBRÒSIO I ANSALDO. 

 

 [1] SORNAGUER. El DCVB ens dóna la definició d’aquell qui obra o parla 

calmosament, amb massa lentitud, però creem que el significat d’aquest nom s’adiu més 

al que ens atansa el Diccionari Normatiu Valencià, ja que sorneguer és aquell que 
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dissimula amb ironia la seua mala intenció o la seua hostilitat i justament el nostre 

personatge guarda la traïdoria com a característica principal. 

 El Sornegur francés és també sarraí, com hem dit en el comentari anterior, però, 

a diferència dels Sornaguers peninsulars, encapçala un exèrcit conformat per hòmens de 

Groenlàndia, les Òrcades i Dinamarca. El que realment ens crida l’atenció és que en la 

versió castellana el personatge s’anomena de la mateixa manera que en la català, la qual 

cosa podria fer-nos pensar en una relació de dependència del text castellà, ja que 

l’antropònim sembla més propi de la nostra llengua que no de l’espanyol. Però sabem 

que no és una raó suficient. 

  

 [2] El capítol X podem considerar-lo com un capítol de transició. Partinobles 

comença a sentir melangia de la seua terra i dels seus parents i Melior, comprenent les 

seues cuites, li revela que el reialme de França està assetjat per la morisma i l’encoratja 

que partesca per socórrer son oncle. El roman francés és més explícit quan a l’estat 

anímic del jove: 
 
Hace un año que Partonopeo no padece, ni se aflige ni sufre. Va al bosque y al río y 
se solaza plenamente. Pasado ese año, se ha puesto a pensar en sí mismo: quién es y 
dónde ha nacido, y cómo había dado la espalda y olvidado a su mundo. No se 
acordaba de su país, ni de sus padres ni de sus amigos, no pensaba en nada más que 
en su amiga a la que amaba, en sus perros y en sus pájaros, pues satisfacía todos sus 
deseos (Partonopeo, p. 145). 

 
Passat ja el moment més àlgid de la passió, tot indica, en qualsevol dels textos, 

que el món màgic en què els personatges han crescut com a amants està a punt d’esvair-

se, perquè l’expressió d’aquests desitjos apunta que l’orde d’aquesta vida regalada té el 

temps comptat. Aquest tòpic de l’enyor de la terra, dels éssers estimats o dels negocis 

que el mortal té en la seua esfera sovinteja al llarg de la literatura medieval: 
 

Así permaneció el caballero por espacio de trescientos días, cuya cuenta llevaba 
perfectamente. Pero un día, pensando en cierto negocio suyo que había abandonado, 
se sintió dolido en lo más hondo de su corazón. Tanto complació a Dios por tal 
sentimiento, que hízole tomar conciencia del olvido hacia su Creador, en que vivía a 
causa de tantas acciones mundanas como había cometido en contra de los santos 
mandamientos, y sobre todo del horrible pecado en que se encontraba al haber caído 
en olvido de todo lo divino durante trescientos días viviendo con su enemigo; pues 
vio en un solo instante con toda clarividencia que en verdad había vivido en 
compañía diabólica (El paraíso de la reina Sibila, p. 25-26). 
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  Però tornant al nostre text, potser la frase més significativa del paràgraf que 

estem tractant siga: «Y treballau de guanyar honrra, perquè jo hague bones noves de 

vós». És el moment en què la fada necessita que l’estimat guanye fama i honra, que 

abandone la vida ociosa i mostre la seua vàlua en el camp de batalla. La vida inútil, 

impròpia de cavallers i que és justament la que Partinobles ha tingut fins ara, s’ha 

d’abandonar72. El protagonista ha d’encetar una nova via en què aconseguisca honra i 

esdevinga un veritable cavaller. Es tracta d’una fase preparatòria en què la batalla amb 

el rei Sornaguer l’habilitarà com a guerrer, el dotarà d’estratègies, d’experiència i el 

farcirà de les qualitats que l’ajudaran a triomfar en el torneig final contra el gran soldà 

per casar-se finalment amb la seua estimada.  

 En aquesta mateixa secció Melior acaba de conformar-se com a dona-mecenes 

que dota el seu cavaller de la fortuna suficient perquè es presente davant la cort de son 

oncle amb honor73. Partinobles, igual que Curial, ha de fer-se valedor d’aquesta 

protecció i sols haurà de complir la promesa que el secret amorós mai no es farà públic. 

 El món feèric se n’allunya per deixar pas a la realitat, però encara en trobem 

mostres amb l’aparició d’aquest vell-guia que condueix Partinobles en un tres i no res al 

comtat de Bles.  

 
CAPÍTOL XI 
 

En aquest capítol volem remarcar les diferències que allunyen les versions 

peninsulars de l’original francés quant al tractament del viatge de retorn de Partinobles a 

Bles. En el roman llegim: 
 

Al amanecer, nada más despuntar el día Partonopeo hace sus arreglos y preparativos 
para emprender el viaje, pues ha obtenido ya permiso y consejos, y al caer la tarde, 
ve que su bella nave está preparada. Ha entrado en ella por la pasarela, llevando 
consigo a su buen y hermoso caballo y a sus lebreles que le siguen de buen grado. 

                                                
72 La vida ociosa és criticada sempre en les històries cavalleresques com ho demostren el Tirant o l’Erec i 
Enid: 

Per què·t dich, mon fill, que és gran trebaill e fatigua ésser cavaller, car a molt és obliguat. E 
lo cavaller qui no dóna compliment al que és obligat, met la sua ànima en infern, per què val 
més viure simplament que ésser obliguat en alguna cosa (Tirant, cap., XXVI, p. 183). 
 

73 No s’explicita gaire la quantitat de diners que Melior dóna al seu cavaller i, en aquest aspecte, se 
n’allunya de la Güelfa que es conforma com a benefactora de Curial i artífex dels seus guanys. Entre les 
dues parelles hi ha una diferència fonamental que rau en el fet que Curial és pobre i necessita del 
mecenatge de la seua dama, mentre Partinobles prové d’una família noble i no necessita l’ajut econòmic 
de la seua fada. 
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Ve una cama y va a acostarse para dormir, pues no necesita nada más. Los del bajel, 
a quienes él no ve, izan la vela con prontitud. Antes de que pasen quince días han 
echado anclas en el Loira (Partonopeo, p. 145-146). 

 
El cavaller torna a sa casa en la mateixa nau encantada que el va portar a 

Cabeçadoyre i on persisteix l’encanteri d’invisibilitat. En el viatge sols l’acompanyen el 

seu cavall i els seus gossos. Però, un poc més avall el roman ens diu que, en 

desembarcar el jove comte i: 
 

Cuando estuvo cerca de Blois, ve que doce caballos de carga bien llenos pasan por el 
camino ante él y marchan hacia allí. Todos son negros, pero muy bellos, y doce 
muchachos los acarrean. Cabalgan con calma, y van muy bien vestidos con telas de 
seda. Un caballero que guía todo eso le saluda de parte de su amiga. Es anciano, 
canoso y florecido, alto, bello, gentil y agradable (Partonopeo, p. 146). 

 
Les traduccions peninsular varien el motiu i en les dues Melior fa saber al 

donzell que tornarà a França acompanyat de 100 camells carregats d’or, argent i pedres 

precioses i que el guiarà pel camí un vell. Ha desaparegut, doncs, el motiu de la nau 

encantada, però el viatge continua fent-se en un no-res, mantenint el món màgic en què 

Partinobles encara roman. Els cavalls negres que apareixen de sobte en la narració, i que 

sens dubte semblarien ben exòtics i fantasmals per als receptors francesos, són 

substituïts en la Península per 100 camells, animals perfectament recognoscibles en el 

nostre imaginari cultural per relacionar-los amb l’Orient. A més, aquell «anciano canoso 

y florido, alto, bello, gentil y agradable» s’ha transmutat en un vell a qui Partinobles no 

pot veure la cara i que té el seu cos ple de cabells. És la imatge de l’homo sylvaticus que 

analitzarem més detingudament en el capítol 32. El que sí és comú en els tres textos és 

el record de no trair el secret amorós que constitueix el leit-motive de la primera part de 

l’obra. 

 
CAPÍTOL XII 
 

Les diferències entre les dues versions peninsulars són tan considerables que 

hem optat per transcriure un fragment del Partinuplés perquè el tinguem present durant 

el comentari. 
 

E assí el conde fuesse al castillo de Bles y llamó a las puertas do estava su madre. Y 
la madre, desque lo oyó, levantóse muy aína y fuelo abraçar y besar con mucho 
amor del desseo que le tenía, como aquella que pensava que estava muerto, que las 
alimañas lo havían comido en las sierras de Ardeña. Y despertaron las gentes a 
meter el averío al castillo. Y después que fue metido, echósse a dormir fasta otro día. 
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Como recordó, fuéronlo a ver toda la gente del castillo con muy grande alegría como 
a su señor natural. Tomó consejo con ellos en qué manera que a ellos pareciesse 
embiarían a España por diez mil lanças que eran menester. Dixieron que tomasse la 
meitad del aver que traía y que lo pusiesse en una nave y que lo levasse a dos 
puertos de España, el uno Cáliz y el otro a la Curuña, y fízolo assí (Partinuplés, p. 
338). 

 
 

[1] En primer lloc el text castellà mostra major aprofundiment textual quan ens 

dóna a conéixer la mare del protagonista. Ací, la dona, presenta més coneixements sobre 

la possible mort de son fill que tenia per finat a les serres d’Ardenya i menjat per les 

animàlies d’aquell indret. En la versió catalana, però, encara que la mare també mostra 

un més que obvi patiment pel decés del fill, simplement «pensava que fos mort» sense 

situar l’acció en cap lloc determinat. Sembla que la versió castellana vulga amb aquesta 

referència recordar al lector que Partinuplés es perdé a les serres un bon dia en què isqué 

a caçar amb son oncle. Creiem, doncs, que es tracta d’un recurs memorístic davant un 

públic acostumat a les repeticions pròpies d’una literatura que es llegia en veu alta.   

 

[2] La gran diferència del capítol està en aquest paràgraf. En la nostra edició 

podem llegir: 
 

Y ells li digueren que prengués la meytat de aquel tresor que havia portat y que·l 
metés en dues naus y que las enviàs en Espanya: la una al port de Càliz, l’altra al 
port de Sevilla, y que allí fessen cridar que, cavaller que volgués guanyar sou per 
anar al castell de Bles, que vinguessen allí (Partinobles, cap. XII). 

 
 Mentre que en el Partinuplés llegim: 
 

Dixieron que tomasse la meitad del aver que traía y que lo pusiesse en una nave y 
que lo levasse a dos puertos de España, el uno Cáliz y el otro a la Curuña, y fízolo 
assí (Partinuplés, p. 338). 

 
 Durant l’edat mitjana el port de La Coruña comença a adquirir fama per 

diferents motius. El 1209 el rei Alfons X declara la ciutat «port de sal», és a dir, se li 

concedeix el privilegi que la sal, preuadíssima en aquella època, no pagara impostos i 

que es puguera comercialitzar lliurement. Però serà als segles XV i XVI quan aquest port 

tindrà una màxima rellevància, ja que el 1446 el rei Juan II autoritza el lliure comerç 

amb Anglaterra; el 1486 hi embarca Catalina, filla dels Reis Catòlics, rumb a aquest 

país per contraure matrimoni amb Artús de Gal·les, a la mort del qual es casarà amb 

Enric VIII; el 1554 hi embarcarà Felip II també per dirigir-s’hi i casar-se amb Maria 
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Tudor; el 1558 ix de La Coruña l’Armada Invencible cap al canal de La Mànega per 

lluitar contra la reina Isabel, però tots sabem que una forta tempesta acabà amb aquelles 

fustes74.  

 Aleshores, per què en la nostra traducció apareixen els ports de Sevilla i Cadis i 

no el de La Coruña que era tan important? Amb els ports andalusos la Corona d’Aragó 

mantenia una profitosa relació comercial, encara que marcada per freqüents 

desavinences. Les naus aragoneses havien de passar l’Estret per anar a Flandes o 

mercadejar amb l’Àfrica i constantment eren atacades. Tot i així, segons Diego (2000: 

24-26), veiem que la presència:  
 

de los mercaderes súbditos del rey de Aragón, preferentemente catalanes, había sido 
importante en Sevilla desde la propia conquista de esta ciudad a los musulmanes por 
Fernando III en 1248. 
 

Fins i tot els marins catalans tenien un barri a la ciutat per dur endavant els seus 

negocis. Consegüentment, doncs, Sevilla i Cadis eren llocs comuns del quefer diari dels 

mercaders, i també conegudes i reconegudes eren les rutes per la Mediterrània i el pas 

de l’Estret, per tant, no ens ha d’estranyar que aquests llocs apareguen en la nostra 

literatura com així ho demostren, per exemple, els passatges del Tirant o de La filla de 

l’emperador Constantí, mentre que el port de La Coruña és alié totalment a la Corona 

d’Aragó. 
  

Phelip pres comiat del rey de Portogal, e la nau féu vela e vingué al cap de Sanct 
Vicent per passar lo estret de Gibraltar. E allí trobaren moltes fustes de moros. Com 
veren la nau, totes les fustes se posaren en orde per pendre-la e donaren-li un gran 
combat que durà mig dia, hon hi morí molta gent d’una part e d’altra [...] (Tirant, 
cap. C, p. 380).    

 
E axí navegant, fou volentat de Déu que la nau hac bon temps, e pres port a una 
pocha vila de Spanya, qui ha nom Càdiç (La filla de l’emperador Constantí, p. 73). 

  
 En qualsevol cas creiem que cada edició tria diferents ports per dotar el text de 

major versemblança i acostar-lo a la realitat coneguda dels seus receptors. 

 

CAPÍTOL XIII 
 

La narrativa cavalleresca breu es caracteritza per contar els esdeveniments d’una 

manera molt ràpida, ja que els autors comptaven amb unes poques pàgines per recrear 

                                                
74 http://www.susofe.es/historia.html 
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tot l’univers narratiu. Així, doncs, comprovem com en aquest capítol Partinobles, que en 

el capítol anterior encara estava a Bles, al dia següent ja es troba a les portes de París, 

amb la qual cosa s’evita un relat massa llarg en què no interessen els detalls, sinó les 

accions.  

Copsa el fet que en aquest capítol, a més, s’esdevé el retrobament del nostre 

protagonista amb son oncle, que en el capítol III ens l’havíem deixat de la següent 

manera: 
 

Ara tornem al rey lo qual, veent que lo compte son nebot no tornave, estave en la 
mayor congoxa y enuig que may se trobàs, considerant que los animals salvatges lo 
aurien menjat. Y de allí se’n tornà ab molta tristícia y dolor (Partinobles, cap. III). 

 
Ara, després de més d’un any de trista desesperació per la mort de son nebot, 

l’encontre, tan íntim, és descrit amb frases molt curtes que acceleren la narració i deixa 

a la nostra imaginació les paraules que es diran i les coses que es contaran els dos 

nobles senyors. Passa de la mateixa manera en la versió castellana i és que les dues 

versions peninsulars no se n’allunyen del model francés en què el rei també rep d’una 

forma similar i ràpida Partonopeo. 

En la versió castellana passa el mateix: 
 
—No vería yo este plazer, ca bien creo yo que mi sobrino Partinuplés que es muerto, 
que bien ha un año y más que se perdió en las Sierra de Ardeña. 
Y allí dixo el mensagero: 
—Véase su cuerpo con el vuestro y fazedle abrir las puertas. 
Y allí dixo el rey: 
—Plázeme de muy buena voluntad (Partinuplés, p. 339). 
 

 Les versions peninsulars difereixen de la font, ja que el roman francés el cavaller 

no és rebut pel rei, sinó per sa mare. Se’ns narra: 
 
Cuando el portero los ve, les deja entrar de buen grado; le parece que es un don de 
Dios, pues no ve más que a Partonopeo. Al mirarlo de cerca, lo reconoció y lo recibió 
con grandes muestras de alegría. Se apresura a ir ante su señora para darle noticias de 
su hijo. Ésta manifiesta una gran alegría, pues había derramado muchas lágrimas por 
él. Acude llorando al encuentro de su hijo: las lágrimas le corren a raudales. Le besa y 
le abraza, sin poder articular palabra por la alegría (Partonopeo, p. 147). 
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CAPÍTOL XIV 
 

[1] Tenint en compte que en el capítol X Melior ha dit a Partinobles que 

s’esforce per guanyar fama, ara se’ns mostra un jove coratjós que s’alça del llit 

ràpidament per escometre la batalla.  

 Creiem que l’escena que s’hi descriu, en aquest capítol, es pot interpretar com 

una parodia d’episodis de les novel·les de cavalleries en veure que el protagonista, i 

quatre mil soldats més —tres mil en l’edició castellana—, persegueix l’exèrcit enemic 

que ha furtat quatre mil vaques. La persecució es desenvolupa de tal manera que les 

vaques van alçant una gran polseguera que impedeix veure els hòmens del rei Sornaguer 

i, encara que el robatori s’ha comès per assetjar la ciutat i fer-los rendir per fam, pensem 

que s’aconseguiria divertir els lectors per l’absurd que suposa anar darrere aquesta 

vacada que potser servira d’inspiració a Cervantes, ja que ens recorda el ramat d’ovelles 

contra el que lluita Don Quijote: 
 

—¿Cómo dices eso? —respondió Don Quijote—. ¿No oyes el relinchar de los 
caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores?  
—No oigo otra cosa — respondió Sancho— sino balidos de ovejas y carneros. 
Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños.  
—El miedo que tienes —dijo Don Quijote— te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a 
derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos, y hacer que las 
cosas no parezcan lo que son; y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame 
solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda.  
Y diciendo esto, puso las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en el ristre, bajó de 
la costezuela como un rayo. Diole voces Sancho, diciéndole:  
—¡Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote, que voto a Dios que son carneros y 
ovejas las que va a embestir! ¡Vuélvase, desdichado del padre que me engendró! 
¿Qué locura es ésta? Mire que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, 
ni escudos partidos ni enteros, ni veros azules ni endiablados. ¿Qué es lo que hace? 
¡Pecador soy yo a Dios! 
 Ni por esas volvió Don Quijote; antes en altas voces, iba diciendo:  
—¡Ea, caballeros, los que seguís y militáis debajo de las banderas del poderoso 
emperador Pentapolín del Arremangado Brazo, seguidme todos; veréis cuán 
fácilmente le doy venganza de su enemigo Alifanfaron de la Trapobana (Don 
Quijote, cap. XVIII, p. 262-264). 

 

[2] Les hipèrboles militars són usuals en la literatura quan volen expressar que la 

voluntat divina i la força de la justícia està del bàndol de l’heroi i, d’aquesta manera, no 

sorprén que Partinobles reduïsca 8.000 soldats mentre que ell no en perd cap. Un altre 

exemple, més cridaner si cal, és el d’Alexandre el Gran que contra els perses tan sols 

perd 43 guerrers front als 22.000 enemics que anorrea. Així, doncs, les morts són 

quantioses en les files enemigues, mentre que en les pròpies en són ben escasses:  
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En esta batalla molts nafrats e morts foren, com la batalla fos ab gent desesperada e 
molt bel·licosa. Dels barbres, vint mília de peu e de cavall dos mília moriren; [19v] 
dels de Alexandre XXXIIII e los nou foren de peu, segons diu Aristobolus (Alexandre, 
cap. IX, p. 177). 

 

[2] Una de les figures més recurrents dels Bestiaris medievals per les 

característiques que l’adoben és la del lleó. Recordem que aquestes obres no intentaven 

mostrar la part fisiològica de l’animal (Martín Pascual, 1993), sinó:  
 

un tret conductual que s'anomena “natura” i d'ací extreure un exemple aplicable a la 
conducta humana, en relació al bon seguiment dels preceptes religiosos cristians. 
  

És a dir, els animals podien considerar-se com a tractats didàctics des del moment 

en què transmetien un ensenyament i, per tant, se’ls atribuïen qualitats morals que 

podien ser benèvoles o malèvoles. A aquestes característiques hem d’afegir la del 

coratge i el valor que són les que més sovintegen en la literatura. Així, per exemple, en 

la Història d’Alexandre el Gran de Lluís de Fenollet veiem com el capità macedoni, a 

banda del seu aspecte físic força lleoní, posseirà també les qualitats anímiques d’aquesta 

bèstia molt abans de nàixer:   
 

per tot en ample, desaparent cessà. Phelip, aprés les núpcies, en somnis veu que 
segellave lo ventre de Olímpia ab un noble segell —tant com ell compendre bastà— 
de forma de leó esculpit, lo qual somni alguns dels intèrpretes a Phelip diligentment 
guardàs Olímpia expongueren. Aristrando Thelinensis ella ésser prenyada interpretà, 
car no és costum les coses vàcues segellar, ans affermà un animós infant, de 
condicions de leó ennoblit, devia parir (Alexandre, cap. I, p. 164). 

 
 
El lleó, però, encarna altres atributs com l’amor, la fidelitat, l’honor que podem 

llegir en les pàgines del llibre El cavaller del lleó de Chrétien de Troyes. No obstant 

això, tot i ser molt recurrent en els Bestiaris, en el cas que ens ocupa s’associa amb la 

noblesa, la fortalesa, la justícia, i d’altres qualitats que havia de tenir un cavaller. 

A l’últim, també la seua figura era considerada com un símbol de la mort 

devoradora que acaba per fer desaparéixer tot allò que és viu. Amb aquesta simbologia 

era comú alçar monuments amb lleons de pedra com comprovem a l’Amadís: 
 

Así esta batalla vencida en que Dardán y su amiga tan crueles muertes hobieron, 
mandó el Rey traer dos monumentos y hízolos poner sobre leones de piedra, y allí 
pusieron a Dardán y a su amiga en el campo que la batalla fuera, con letras que 
cómo había pasado señalaban (Amadís, cap. XIV, p. 140). 
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CAPÍTOL XV 
 

[1] Encara que és cavaller novell, la fama de Partinobles comença a ser 

reconeguda per d’altres senyors que jeràrquicament n’estan per sobre. Aquestes batalles 

aniran forjant l’esperit guerrer del jove que veurem evolucionar al llarg de la novel·leta 

per culminar en el cavaller aguerrit que lluita a ultrança per la seua dama als capítols 

finals. 

 

[1] Segons el Diccionari català-valencià-balear besar vol dir «aplicar els llavis 

a una persona o cosa en demostració d’amor o de reverència». En el nostre cas els besos 

que s’atorguen Partinobles i son oncle són de diferent naturalesa. Mentre que el comte 

besa al rei de França en la mà com a signe de respecte, l’oncle el besa en la boca per 

beneir-lo i donar-li la benvinguda. Per tant, besar en les mans o els peus significava que 

la persona besada estava situada jeràrquicament en una posició més elevada i, d’aquesta 

manera, se li mostrava el respecte a què hem al·ludit. El bes en la boca, l’osculum, venia 

a representar diferents mostres d’afecte com ara l’amistat, l’estima o, en el feudalisme, 

el compromís de fidelitat. En aquest passatge concret, però, el rei vol beneir son nebot, 

perquè reconeix en ell un cavaller amb qui comparteix una mateixa institució, que ha 

rebut les mateixes ordes i pertanyen a un mateix estament (Cacho Blecua 1983: 134). 

 

[2] ESPERONS DAURATS: els reis armaven Cavallers dels Esperons Daurats 

(Morales Roca 1988: 7): 
 

a los más ilustres de entre sus vasallos y súbditos con un solemne ceremonial con 
ocasión de los grandes acontecimientos de la Corte o durante las grandes efemérides 
militares del Reino para recompensar proezas y méritos o servicios extraordinarios 
prestados en la defensa y engrandecimiento de la Nación, aciertos y lealtades en los 
asuntos de Estado y esfuerzos de contribución por el interés de la Corona y de la 
Tierra y bienestar de los súbditos del reino.  

 

De manera més general també s’hi calçaven els esperons daurats tots aquells que 

eren armats cavallers: 
 

Los daurats sperós, 
que vos devets causar 
e jamay no lexar 
ne aver en oblidança, 
són de perseveransa 
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de ben a far e dir, 
car pauc se val regir 
a l’hom ·i· dia bé 
si l’autre jorn no té 
so c·à ben comensat, 
car per lo bé passat, 
si no·l sec tota vets, 
no·n deu aver bon prets 
ne de Deu gasardó. 
Los sperons que us do 
són bells e ben daurats, 
e són dreyts figurats 
a ben preservar, 
car ben deu hom brocar 
tostemps lo seu cavall, 
que·estiers lo cor li fayll 
de córrer e va·l pas, 
e mantes vets atràs 
torna per gran falsia, 
e no sech ceyla via  
que deuria tener (L’arnés del cavaller, vv. 890-915). 

  
 
I és que el significat d’aquesta part de l’arnés del cavaller ens l’acosta Ramon 

Llull: 
Esperons són donats a cavayler a significar diligència e espertesa e ància con pusca 
tenir honrat son orde; cor enaxí con ab los sperons broca lo cavayler son cavayl per so 
que·s cuyt e que corra con pus ivasorament pusca, enaxí diligència fa cuytar les coses 
qui convenen ésser, e spertea fa hom gardar d’ésser sobtat, e ància fa precurar l’arnés 
e la messió qui és master a la honor de cavaylaria (Llibre de l’orde de cavalleria, p. 
202-203)  

 
En el passatge que ens ocupa hem de tenir present que els cinquanta cavallers dels 

esperons daurats no són cristians, sinó que són els enemics moros. Els cavallers dels 

esperons daurats eren cristians i pensem que l’autor volia posar de manifest la gran 

vàlua de Partinobles que no ha empresonat enemics vulgars, sinó aquells que han estat 

escollits pel seu valor. Als moros, no se’ls distingia amb aquest distintiu, no obstant 

això Abindarràez porta estreps daurats, no esperons, com a símbol de la seua riquesa i 

noblesa, però no tenim referències d’esperons daurats d’entre les files mores: 
 

Desde a poco rato vieron 
venir con gran osadía 
un valiente y gentil moro 
de hermosa filosomía, 
en un caballo ruano, 
poderoso a maravilla, 
amenazando los vientos 
con la furia que traía; 
que la silla con el freno 
eran de grande valía, 
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con muchas borlas de grana, 
demostrando el alegría 
que llevaba el fuerte moro,  
y en lo demás que traía: 
las cabezadas de plata,  
labradas a la Turquía; 
un caparazón bordado  
de aljófar que reluía, 
y los estribos dorados, 
aciones de seda fina (El Abencerraje, p. 144). 
 

No obstant això, els Cavallers dels Esperons Daurats són cristians i així ens ho 

mostra també el Tirant: 
 
Lo vezcomte de Branches pregà a Tirant que li volgués prestar hun cavall, que tanbé 
volia entrar en lo torneg. Lo emperador e totes les dames li digueren que no u fes, 
per ço com venia fatigat de la mar. E ell, ab belles paraules se defés que no staria per 
cosa en lo món de entrar-hi, per quant los treballs de la mar li eren a ell delit e no 
fatiga. Tirant, qui véu la sua voluntat, tramés-li X cavalls, los millors que ell tenia; lo 
emperador li'n tramés XV molts bells; la emperadriu, altres XV; la princessa li'n donà 
X, açò per manament de son pare; lo conestable li'n donà VII molt bells. Los duchs e 
los comtes li'n trameteren molts, que en aquell dia ell tengué en la sua posada 
huytanta-tres cavalls dels bons de tota la ciutat. Ixqué ab huns paraments que lo rey 
de França li havia dats, tots brodats de leons ab grossos sancerros d'or que al coll 
portaven; e les leones staven gitades e los poquets fills portaven campanetes de 
argent. E com lo cavall se movia, era hun plaent so de hoyr que los sancerros feyen. 
Ixqueren en lo camp huyt-cents cavallers d'esperons daurats e no consentiren negú 
hi entràs si no havia rebut la honor de cav[a]lleria e no portàs paraments de seda o de 
brocat o chaperia. E molts se feren cavallers aquell dia per ésser en aquelles armes 
(Tirant, cap. CLXXXIX, p. 797). 
  
 

[2] Ja hem dit en el començament d’aquest estudi que la imatge dels cavallers va 

conformant-se a partir del cicle de la Vulgata. En la Recerca del sant Grasal es 

consolida una nova projecció del cavaller que, a més d’ésser coratjós en la batalla i 

cortés en tots els àmbits de la vida, es revesteix d’un caràcter celestial i místic. La nova 

qualitat incorporada ens acosta una figura que ja no busca de manera insistent la fama, 

la fortuna o l’amor, sinó que ara la finalitat de la recerca és un objecte, una relíquia 

sagrada que li permetrà la contemplació en Déu.  

Juntament amb la recerca de l’objecte sagrat, ara s’aconsegueix que un dels 

pilars de la cavalleria siga defendre la santa fe catòlica i això es guanyarà obtenint 

victòria sobre els enemics que són els moros, en la nostra novel·leta representats en els 

soldats del rei Sornaguer. Partinobles, per tant, es consolida com el paradigma del 

cavaller cristià en què s’insereix també Tirant i que ja havia establer Ramon Llull: 
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Offici de cavayler és mantenir e deffendre la sancta fe cathòlica, per la qual Déu lo 
Pare tramès son Fil pendre carn en la verge gloriosa nostra dona sancta Maria, e per 
la fe a honrar e a montiplicar sofrí en est món molts trebayls e moltes ontes e greu 
mort (Libre de l’orde de cavalleria, p. 173). 

 
En el Tirant comprovem com aquest treball s’ha de mantenir i així ho fan tant 

Guillem de Varoych com el protagonista: 
 
―A tu, rey prudentíssim, jove, qui has viscut en benaventurada vida, mèritament 
s'esguarda en la executió de les obres virtuoses, subtilment mires; e a mi, vell, 
seguint les retgles de cavalleria, ab grandíssim perill gloriosa fama atengua. Als 
vells animosos basta que sens fer legea de covarts actes sostinguen la primera, que 
en la joventut, ab excés de perillosos treballs, guanyaren. E posat cas, veritat les tues 
piadoses paraules advoquen rahonablement, han tengut en mi força les tues 
doloroses làgrimes, ans que mon deliber, no essent a tu publicat, justament me agués 
obliguat a la executió de tal empresa. O entrestit rey! Hi en tan pocha sperança tens 
ta vida? Stuye aquexes làgrimes a menys desigada fortuna que aquesta. Puix veig 
que tes preguàries són tan humills e justes, per amor de Aquell per qui m'as conjurat 
e per amor de tu, qui est mon natural senyor, yo só content de obeyr los teus 
manaments e entendre ab summa diligència en la liberació de tu e de ton regne. Em 
dispondré, si mester serà, de entrar en batalla, així vell com me só, per defendre la 
cristiandat e aumentar la sancta fe cathòlica, e per baxar la supèrbia de la 
mafomètica secta, ab pacte tal que ta excel·lència se regesca a mon consell, car ab lo 
divinal adjutori yo·t daré gloriosa honor e fer t'é he vençedor de tots los teus 
enemichs (Tirant, cap. X, p. 98). 

 

E Tirant cascun dia feya dir missa e pregava al rey e als altres que la hoÿssen de bon 
cor. E aquell dia que les treves atorgades foren, Tirant se posà en oració e ab molt 
gran devoció suplicà a la divina Clemència de nostre senyor Déu Jhesucrist e a la 
sacratíssima Mare sua, Senyora nostra, que encara que ell fos hun gran pecador, que 
li volgués fer tanta de gràcia que pogués conéxer los crestians entre los moros, per 
ço que ab millor cor los pogués donar honrada sepultura, com tots los tingués per 
màrtirs sants, com fossen morts per aumentar la santa fe cathòlica. E hoynt nostre 
Senyor demanda de tan justa causa e ab tan recta e bona intenció, atorgada li fon la 
dita gràcia en aquesta forma: que tots los crestians se giraren mirant devers lo cel ab 
les mans juntes, no lansant de si neguna mala olor, e los moros staven mirant en 
terra e pudien com a cans. Com Tirant véu tan singular miracle, pregà al reverent 
frare que fes rebre informació en scrit de aquest tan gran miracle perquè en 
sdevenidor fos memòria que tots los qui moren per aumentar la santa fe cathòlica 
van dret en la glòria de paradís. E foren-los fetes honrades sepultures, e allà hon fon 
lo major conflicte de la batalla fon feta una solemne sglésia del benaventurat 
mossényer sent Johan (Tirant, cap. CCCXL, p. 1212). 

 

En l’edició castellana, per contra, no es fa cap referència a l’ofici de defendre la 

santa fe catòlica i senzillament Partinuplés: 
 

Presentó al rey su tío cinqüenta cavalleros moros, todos de espuelas doradas, y el rey 
agradescióselo mucho a Dios primeramente y al conde su sobrino. Y estos fueron sin 
otros escuderos y hombres de cavallo, assí que fueron tomadas azémilas, y cavallos, 
y armas y peones que allí truxeron. Y luego el rey entróse con su sobrino en la 
cibdad muy alegremente, y fízoles aposentar muy bien y dioles a comer muy 
largamente de muchas maneras de viandas a toda su voluntad, como aquellos que 
havían muy bien trabajado, y fizo catar los feridos (Partinuplés, p. 341). 
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[3] En aquest capítol continua fent-se referència a la cort luxosa que presenta 

grans aparells de sopar on es toquen trompetes i que ens apropa un món de somni que 

havia d’estar molt allunyat de la realitat medieval i moderna en què la societat, marcada 

per guerres, epidèmies, fam, etc., vivia en unes condicions que diferien molt d’aquesta 

opulència novel·lesca. La literatura, doncs, abans i ara, servia com a escapatòria de la 

quotidianitat i aconseguia que els lectors o oïdors gaudiren i somiaren amb d’altres 

espais i d’altres vides. 

 

[3] i [4] Al final de la secció [3] el rei de França dóna a Partinobles una orde: 

«que anàs a dormir, car devie ésser cansat, y pregà’l que no hisqués de la ciutat sense la 

sua licència». I el comte li ho promet, encara que li diu que visitarà els cavallers nafrats. 

En tan poques línies veurem com Partinobles incompleix una orde donada per un 

superior, tant en l’escala militar com en la familiar, i, a més, enganya aquest superior, 

perquè, en retirar-se el rei, el comte va per les posades reclutant el major nombre de 

cavallers possibles perquè l’acompanyen a la nova batalla contra el rei Sornaguer. Es 

tracta, doncs, d’una iniciativa individual que Partinobles porta a terme d’amagat, perquè 

sap que està enfrontant-se a l’autoritat reial. Aquesta acció estarà justificada, perquè el 

novell cavaller té pressa a guanyar fama i esdevenir un guerrer important que estiga a la 

mateixa altura que l’hereva de l’Imperi de Constantinoble. I és que els cavallers sempre 

han de donar una mostra de rebel valentia. 

 A banda d’estar justificada, l’acció tampoc no serà reprovada al final del capítol, 

ja que el rei, en veure que el seu nebot s’acosta amb un gran botí, ix a les portes de la 

ciutat on «abraçà’l y besà’l», amb la qual cosa queda ben palès que l’acció rebel del 

jove queda perdonada. 

 

[5] Hipèrbole militar. Partinobles, que porta a terme aquesta acció d’amagat, en 

el silenci de la nit aconsegueix reclutar 7000 cavallers a cavall i eixir per les portes de la 

ciutat «molt secretament», seria ben difícil imaginar que tota aquesta cavalcada isquera 

per guerrejar sense que el rei se n’adonés. Allò que vol reforçar-se és la idea que 

Partinobles va conformant-se com a gran estratega que aconseguirà sorprendre per 
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segona vegada el rei Sornaguer, derrotar-lo i configurar-lo com el gran antiheroi 

ridiculitzat.  

 

CAPÍTOL XVI 
 

[1] Les lletres de batalla no van ser una creació literària, sinó que la literatura se’n 

va aprofitar perquè tenien un referent real en la via quotidiana medieval com bé ho 

demostren, per exemple, les bregues epistolars de Joanot Martorell (Riquer 1992: 27): 
 

Conflictos caballerescos como aquellos en los que se vio involucrado Joanot 
Martorell afectaron la existencia de muchos de sus contemporáneos de su clase y 
condujeron a tensas situaciones que se reflejaron en epistolarios recogidos en el 
manuscrito de las Lletres de batalla. Palabras de matrimonio rotas, origen de la 
pugna entre Martorell y Monpalau, y otras irregularidades en el mismo sentido 
suscitaron agrias discusiones y amenazas en cartas de desafío escritas con ira y con 
el honor ofendido. Muchas pugnas caballerescas, nacían de disputas sobre intereses 
materiales, muy a menudo por la posesión de tierras [...]. 

 
 Per tant, doncs, en un temps en què tot estava perfectament estructurat, també 

estava ben establert el protocol de les lletres de batalla (Llorca 2009: 4): 

 

1. Totes les lletres havien de tenir una estructura. En les del Tirant, almenys, és 

aquesta: 

- Nom del destinatari. 

- Nom del remitent. 

- El remitent repta el destinatari, posa les condicions del combat 

o deixa que l’enemic les hi pose. 

- Fórmula de comiat. 

- Signatura del remitent. 
 

2. S’empren insults, acusacions i amenaces. 

3. S’hi posen símbols de veracitat perquè el destinatari sàpia que la lletra és 

autèntica. 

4. Designació d’un jutge imparcial. 

5. Invocació a l’ajuda celestial que fa costat a aquells que diuen la veritat. 
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En el Partinobles no esperem trobar una literatura epistolar rica com en el Tirant. 

Per qüestions de brevetat de l’obra i de les descripcions ràpides sols se’ns diu que el rei 

Sornaguer, enutjat com està per les dues sobtades derrotes que ha patit, escriu lletres al 

rei de França en què: 

 

1. Assigna batalla per al primer dia de juny. 

2. El pacte: qui guanye senyorejarà sobre el vençut. 

3. Deixa que el destinatari trie la manera de combatre. 

 

Hi ha, per tant, una gran diferència entre les epístoles que estem tractant: 

 
PARTINOBLES TIRANT 

 
Y quant lo rey Sornaguer fonch informat del 
compte, encontinent féu escriure lletres les quals 
trameté al rey de França dient que li assignave 
batalla par a lo primer dia de juny, emperò, que 
dita batalla fos ab tal pacte que, si los de França 
restassen vençedors del camp, que ell y los altres 
dos reys moros fossen tenguts de fer tribut y ésser 
súbdits a la corona de França. Y per lo semblant, 
si los del rey Sornaguer restassen senyors del 
camp, que lo rey de França fos tingut y obligat de 
ésser súbdit y vassall del dit rey Sornaguer y li 
hagués de donar tribut cada any. Y que per açò 
donàs cada part bona seguretat, e que, si volien lo 
rey y son nebot que aquesta batalla fos a peu o a 
cavall, o hu per hu, o deu per deu, o cent per cent, 
o deu mil per deu mil, que los del rey Sornaguer 
eren contents (Partinobles, cap. XVI). 

 
A tu, rey cristià, qui senyorejaves la illa de 

Anglaterra, dich yo, Abraym, rey e senyor de la 
Gran Canària, que si tu vols que aquesta guerra 
fine entre tu e mi e sese la mortaldat entre lo teu 
poble e lo meu ―si bé yo en sta illa de Anglaterra 
sia més poderós que tu no est, axí de viles com de 
castells com de gent e sforç de cavalleria, car si 
lo gran Déu t'à donada victòria sobre la mia gent, 
yo e los meus l'avem aguda de tu e de tots los teus 
moltes veguades dins la tua pròpria terra―. 
Emperò si tu volràs que no y haja més 
scampament de sanch, entrem en camp clos rey 
per rey, sots tals pactes e convinenses: que si yo 
venç a tu, tendràs tota Anglaterra sots la mia 
potestat e senyoria e·m faràs de traüt CC mília 
nobles cascun any, e en la festa del gran sanct 
Johan vestiràs unes robes mies ―les quals yo·t 
trametré―, e aquell dia te hages a trobar en la 
una de aquestes quatre ciutats, ço és, en la ciutat 
de Londres, o de Conturberi, o de Salasberi, o en 
esta ciutat de Varoych, per ço com açí só stat 
desconfit e açí vull que·s faça la primera festa. E 
açò serà en memòria e recordació de la victòria 
que yo hauré aguda de tu. E si fortuna administra 
que tu sies vençedor, yo me'n tornaré en la mia 
pròpria terra e tu restaràs ab pau en la tua e ab 
gran repòs e tranquilitat tu e tots los teus, e més, 
te restituhiré totes les viles e castells que ab la 
mia pròpria mà victoriosa he guanyat e conquest. 

 
Aquestes paraules no són per vanaglòria ne 

per menysprear la corona real, mas per ço com 
Déu és gran e darà a cascú la part que per sos 
mèrits serà merexedor (Tirant, cap. XIII, p. 107). 

 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 361 

No tenim davant una lletra, sinó el resum d’aquesta, però podem dir que 

Partinobles guarda elements i formalismes que apareixen en les cartes de batalla de les 

grans novel·les de cavalleries, encara que ara i ací tenen un tractament sintetitzant per 

les característiques pròpies de la narrativa cavalleresca breu. 

 

[1] En la literatura de cavalleries era molt important l’explicació dels combats. 

Destacaven la descripció del coratge i la força dels protagonistes, les seues habilitats per 

derrotar enemics o el temps que passaven guerrejant sense gaire defalliment. Ara bé, 

com abans comentàvem, en un món medieval en què tot estava perfectament codificat, 

la lluita en camp clos o obert també es regia per unes fórmules que s’havien d’acomplir. 

Així es conforma un complex cerimonial als combats que es desenvolupaven seguint un 

ritual prefixat (Vargas Llosa 1990: 10).  

  En tota aquesta estructura la literatura deixa un lloc a la cortesia que estipulava 

que els combats havien de ser equilibrats com diu el nostre text: 
 

Y que per açò donàs cada part bona seguretat, e que si volien lo rey y son nebot que 
aquesta batalla fos a peu o a cavall, o hu per hu o deu per deu, o cent per cent o deu 
mil per deu mil, que los del rey Sornaguer eren contents (Partinobles, cap. XVI). 

 
 I és que en la vida real les batalles havien de comptar amb un nombre parell de 

contrincants perquè la pugna fóra justa i proporcionada. Ens serveix com a exemple el 

desafiament de Bordeus que Desclot ens narra en la Crònica: 
 

Primerament ordonaren que la batayla se feés a Bordeyl, qui és del rey d’Anglaterra, 
axí que·l rey d’Anglaterra hi sia, o son procurador, en tal guisa aparelat que pusca 
assegurar la batayla e tots cels qui hi seran. 
Encara, que ambdós los reys hi sien lo primer jorn de juyn; e aquel qui hi falís, que 
no·y fos aquel jorn, fos tengut per fals e desleyal, e que no fos tengu per rey, ne nuyl 
temps no portàs seyera ne segel, ne cavalcàs ab compayó. 
Enquara, que negú no·y feés ne hi feés fer neguna res perquè la batayla romangués; 
e si ho feÿa, que fos aytal com ja avets oït 
Encara, que negú dels reys no deja venir ab grans compayes de cavalers ne de gens, 
sinó ab los ·C· cavalers qui douran fer la batayla, ho ab pocs més; e ceyl qui ho farà, 
que sia aytal com damunt és dit. 
Encara, que si negun cavaler ne altre hom, estant en Bordel ne e·l termenat, 
comensava batayla ne mescla de la una part, que fos aytal com damunt avets oït. 
E si tant era que·l rey d’Anglaterra no fos a Bordel, ne son procurador, en tal guissa 
aparelat de gardar la batayla que negú no fos poderós de fer tor ne sobres a l’altre, 
que cascú se’n pusca tornar salvi e segur. 
E assò juraren ambdós reys ab .XL. cavalers de cascuna part ab carta feta de 
compromès, partida a. b. c. (Crònica, cap. C, p. 135-136).  
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Aquests enfrontaments reals deixaren les seues petjades en la literatura de 

cavalleries: 
 

Ellos se lo otorgan y éste ataca derecho y con el escudo se cubre. Los otros dos se 
quedan arriba. Entonces era costumbre y uso que en un combate no debían cargar 
contra uno solo dos caballeros, y si así atacaban, se entendía que habían hecho 
traición (Erec y Enid, p. 52). 

 
 Aquest costum sembla que comença a davallar a finals del segle XII, però encara 

al segle XIII podem llegir-lo: 
 

Mucho se alegra aquél. En ese tiempo era costumbre que si un caballero iba a justar 
en un combate, solo uno debía enfrentársele y si acudían allí dos juntos, habrían sido 
considerados cobardes y sin honor. Y si se sabía, nunca más habrían sido servidos en 
corte de rey (El cementerio peligroso, p. 119). 

 
A finals del segle XII, El bello desconocido es plany dels corromputs costums que 

envolten el segle: 
 
Marcha solo contra él, pues en aquel tiempo era costumbre que cuando un hombre 
combatía, solo se preocupara de quien presentaba batalla contra él. El tiempo ha 
hecho decaer y debilitar esta costumbre, pues veinticinco atacan a uno. Esto sucede 
tan frecuentemente que todos lo mantienen así. Ahora la fuerza pace en el prado: 
todo ha cambiado. Pero entonces existía la fe y libertad, piedad y proeza, cortesía y 
generosidad sin villanía. Ahora hace cada uno lo que quiere y todos procuran 
traicionar (El bello desconocido, p. 19). 

 
 I ja en la nostra literatura esmentem els combats desiguals que acompanyen 

Guiot Ardit de Miramar i Blandín de Cornualla en una clara fellonia vers els 

contrincants: 
 
E Guiot vi tanta gent 
que contra ell venien corrent, 
son bon cavall va ell brocar, 
e a una part se va tirar. 
Adonc véngron dos cavaliers 
al bon Guillot que se rendés. 
Respon Guillot tot corrosat: 
—No ho farai ges de bon grat, 
car non és de bon cavalier 
que se renda al colp primier. 
Ma se autratge me volés far, 
pensàs tantost de batallar.— 
Adonc dison los cavaliers: 
—Tu ho verais tantost adés.— 
Et tornessin apertament  
vers lo senyor veraiament,  
e dison-li: —Senyor cortès, 
non se vol rendre per nulla res.— 
Adonc lo senyor va comandar 
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que tos l’anésson batallar. 
D’aquí partiron vint-i-tres 
que el bon Guillot menassen pres [...] (Blandín, vv. 906-927). 

 
 

Adonques los autres chivaliers 
li vénon davant e derriers, 
e van-lo tot envoronar 
e de gran colp li van donar. 
Adonc Blandín ha gran coratge, 
com bon cavalier de paratge, 
brandet l’espasa et va ferir 
un cavalier sense mentir, 
e det-li tal sul bacinet 
que entró el menton lo fendet, 
e tombet-lo tot estendut 
en terra mort sus son escut [...] (Blandín, vv. 1199-1210).  

  
 
CAPÍTOL XVII 
 

[1] Partinobles va guanyant seguretat com a cavaller i, després de les dues 

victòries que ha aconseguit, demana a son oncle que el deixe batallar contra el rei 

Sornaguer en un combat u per u, perquè «tenie esperança que en breu temps ne hauria 

victòria, y que fóra molta honra y profit a la corona de França». És a dir, confia tant en 

les seues qualitats com a cavaller que creu que aconseguirà guanyar la batalla en breu 

per a la major glòria de França. El que no diu, però, és que el profit el vol per a ell, 

perquè el temps passa i ha d’obtenir fama quasi instantàniament. 

 

[2] Davant l’ímpetu del jove comte i dels seus desitjos, ens trobem amb les 

assenyades paraules del rei qui s’enutja amb son nebot per unes més que raonables 

causes: en primer lloc, el rei pensa que Partinobles era molt jove i poc acostumat a les 

armes per enfrontar una batalla tan arriscada. Encara que el de Bles ha derrotat 

Sornaguer en dues ocasions, el rei de França continua desconfiant de les capacitats de 

Partinobles justament perquè encara no és un home avesat en l’art de la guerra. Sabem, 

però, que el jove ha demostrat les seues qualitats en aquestes circumstàncies amb la 

màxima efectivitat. En segon lloc, el rei no li vol atorgar la batalla cos a cos perquè el 

nen, que recordem té ja 16 anys, mai no havia estat en una pugna tan perillosa i, a més, 

Sornaguer és ja un home de 30 anys. Si sols comptàrem amb l’edició catalana 

especularíem amb la possibilitat que el rei mostrara una actitud protectora vers son 
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nebot, més encara si tenim en compte que el sobirà ja havia perdut Partinobles en una 

ocasió i havia plorat la seua pèrdua durant un any. En la versió castellana, però, ens 

assabentem que la gran angoixa que mena al rei és que Partinuplés: 
 

Era moço y niño y no era usado a las armas. E el rey de Francia dezía en su coraçon 
que si desbaratado fuesse el rey Sornaguer, que él tomaría el reino en su poder 
(Partinuplés, p. 344). 
 

Per tant, doncs, lluny de sentimentalismes, el rei de França té els pensaments 

propis d’un monarca que dubta a posar el seu reialme en mans d’un jove inexpert. 

 

[3] Allò més interessant d’aquest paràgraf són les diferències entre les dues 

edicions peninsulars que estem comparant. La idea fonamental dels capítols és idèntica 

en els dos casos, però en la versió castellana no hi ha referències ni als espanyols com a 

força de xoc que ajude Partinobles, ni a Mahoma, ni al comte de Mares. 

 

Partinobles Partinuplés 

1. —Pus vós teniu tal desig, yo só content que la batalla 
passe, emperò no cors per cors, sinó deu mília per deu 
mília; y vós ab los espanyols tinch esperança que haureu 
victòria, car los espanyols són molt pràtichs de aquests 
convits (Partinobles, cap. XVII). 

1. Y los cavalleros de España dixeron: 
—Señor, fazelde esta merced al conde, 
que muy buen guerrero es y tiene buena 
fuerça y buen denuedo sobre todo, y 
bien ligero. Dios queriendo, él levará lo 
mejor (Partinuplés, p. 344-345). 

2. E encontinent, féu escriure lletres al rey Sornaguer, 
dient que lo compte acceptava la batalla cors per cors ab 
ell. Emperò, que dit rey Sornaguer aportàs ab sí deu 
mília moros los quals no aportassen ninguna ley de 
armes, y lo compte aportarie deu mília francesos per lo 
semblant sens ninguna manera de armes. Y aquestos deu 
mília de cada part guardarien lo camp. Y que dit rey 
vingués a cavall, ab totes aquelles armes que ell y lo 
cavall poguessen aportar. Y lo compte, per lo semblant, 
aportarie totes les armes que pogués, y de açò li donave 
la fe lo rey de França que serie sens ningun frau 
(Partinobles, cap. XVII). 

 
EN L’EDICIÓ CATALANA S’AFIGEN 
AQUESTES PARAULES: 
 

3. E quant lo rey Sornaguer sabé aquesta nova, fonch 
molt content, y prometé sobre la fe de Mahoma que 
servarie aquell pacte, axí com lo compte volie.  
4. Encontinent manà apare[27r]llar tot lo que avie 
menester, y digué al compte de Mares que prengués deu 
mília moros per a dita jornada, y que no portassen 
ningunes armes. Y axí mateix se apercebí lo compte de 
tot lo que havie menester. (Partinobles, cap. XVII). 

2.  Y luego escrivieron sus cartas y embiáronlas 
con los mensajeros del rey Sornaguer, que las 
levassen a su señor. Y lo que dezía en ellas era 
esto: que cada uno dellos que jurasse en su ley 
que lo que entre ellos fuesse puesto que non 
passasse otra cosa; y mandassen hazer un campo 
muy fermoso. El rey Sornaguer truxesse diez mill 
moros desarmados, que non llevassen armas 
ningunas, chicas nin grandes, para que 
guardassen el campo; y de aquella guisa viniesse 
el conde con otros diez mill franceses 
desarmados, que non truxiessen armas, chicas ni 
grandes; y que llevassen ambos a dos quantas 
armas pudiessen levar, y ellos y los cavallos. Y 
assí embiaron los mensajeros. Y desque el rey 
moro vido las cartas, plúgole mucho de coraçón, 
por quanto avía grande desseo de se ver uno por 
uno con el conde, por quanto oía las nuevas que 
era buen cavallero, esforçado en cavallería 
(Partinuplés, p. 345).  
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[4] En aquests afegits hi ha dos aspectes molt importants que anem a comentar. 

En primer lloc, ja hem dit que una de les diferències que allunyen els textos peninsulars 

de la font francesa és que mentre en el roman els enemics de França són nòrdics, en les 

nostres són els moros. Però, que tradicionalment els sarraïns hagen estat els nostres 

enemics culturals, no n’implicava una coneixença, sinó que de vegades el 

desconeixement dels costums àrabs queda palés en confusions sagnants com és pensar 

que Mahoma és Déu i no un profeta. Aquest malentés sembla, però, que era bastant 

usual en l’època i alguns crítics defenen que el Tirant va ser escrit a dues mans, les de 

Martorell, que coneixia els àrabs per ser valencià i haver viscut molt a prop dels seus 

usos, i les de Martí de Galba, català i més alié a les tradicions musulmanes, que 

ignorava tot allò que envoltava aquella cultura i consegüentment es tradueix en 

quantioses errades a partir del capítol CCC, que és la part que se li atribueix (Rubiera 

1993: 55-63). 

 Segons Rubiera, mentre que hi ha una clara diferenciació entre Déu i el profeta 

Mahoma en la part que escrigué Martorell, en el capítol CCCI Mahoma ha esdevingut 

Déu: 
Lo missatger, responent, dix: 

―Tart és vist que de foll navegar se puga atényer segur viatge. Yo só Capdillo-
sobre-los capdillos: dóna't confort car yo tinch molta terra e gran riquea. No dubtes 
en res, que, com hi siam atesos, tot lo que·t plaurà tu hauràs. Mas prech-te no·m 
denegues lo teu nom, car yo·t jur per Mafomet, lo meu Déu, yo t'hauré com a fill 
(Tirant, cap. CCCI, p. 1103). 

 I apunta que la confusió és tan estranya que la traducció del Tirant del 1511 no 

la contempla i allí podem llegir: 
 

 Al qual el emb[a]xador respondiendo dixo: 
―Pocas vezes se es visto que de loco navegar se pueda alcançar seguro viaje. Yo 
soy Caudillo sobre los Caudillos: toma conorte y plazer, e no dudes en ninguna cosa 
que, como allá seamos, tú abrás todo lo que quisieres. Pero yo te ruego que no me 
niegues tu nombre, prometiéndote por nuestro santo profeta Mahoma que yo te 
tenga en cuenta de hijo (Tirante el Blanco, libro IV, cap. II).  

 

 En la mateixa línia es mou l’autor del Partinobles i, igual que l’edició castellana 

del Tirant obvia el lapsus cultural, el Partinuplés fa el mateix i per cap lloc trobem ni 
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Al·là ni el seu profeta. Estem, doncs, davant un autor català que ignora els usos i 

costums àrabs? Segurament la llengua i aquests detalls ens decanten per aquesta idea.   

En segon lloc, els afegits fan referència al comte de Mares. Aquest antropònim 

és força habitual en textos de caire artúric com el Tristan de Leonís (1501) o la 

Demanda del Santo Grial (1515), que tanta influència tingueren en els llibres de 

cavalleries hispànics. Així, per exemple, el trobem també a l’Amadís:  
 

—Miémbrate, Rey, que te dixo una doncella que, cuando cobrases tu pérdida, 
cobraría el señorío de Irlanda su flor, y cata si te dixo verdad, que cobraste este fijo 
que perdido tenías y murió aquel esforçado Abiés, que la flor de Irlanda era. Y ahún 
más te digo, que la nunca cobrará por señor que aí haya hasta que venga el buen 
hermano de la señora, que hará aí venir soberviosamente por fuerça de armas parias 
de otra tierra, y éste morirá por mano de aquel que será muerto por la cosa del 
mundo que él más amará. Este fue Morlote de Irlanda, hermano de la Reina de 
Irlanda, aquel que mató Tristán de Leonís sobre las parias que al rey Mares de 
Cornualla, su tío, demandava. Y Tristán murió después por causa de la reina Iseo, 
que era la cosa del mundo que él más amava. Y esto te embía a dezir Urganda, mi 
señora (Amadís, cap. X, p. 329-330). 
 

Però ací es tracta de Mares de Cornualla, fill de Felipe de Cornualla, germà de 

Pernán i també de Meliadux, espòs d’Iseo i oncle de Tristany. Per tant, el personatge no 

és altre que el rei Marc del Tristany (Coduras 2013: 953). Prové, doncs, del fons 

antroponímic artúric que amb tota possibilitat estiguera en la cultura cavalleresca de 

l’anònim autor del roman francés i que, encara que és més que obvi que el nostre comte 

de Mares res té a veure amb el rei de Cornualles, l’antropònim sí lliga amb uns textos de 

caire artúric recognoscibles als receptors de l’obra. Així, doncs, encara que Esperanza 

Bermejo ha optat per accentuar el nom en el roman francés convertint-lo en Marés, 

nosaltres hem preferit no accentuar-lo, igual que Nieves Baranda fa en l’edició 

castellana, i així relacionem el nostre personatge amb una llarga tradició antroponímica 

cavalleresca.  

 

CAPÍTOL XVIII 
 

[1] El Sumari de batalla (1947: 173) diu que: 

 
ans del jorn de la batalla los combatents deuhen elegir lurs padrins, ço es dos 
cavallers esperimentats en fets d’armes, quils aconsellen en tot quels és necessari per 
a la batalla.  

Per tant, la funció principal d’un padrí d’armes era aconsellar els bregadors en 

tot allò que necessitaren. A partir d’una lletra de batalla datada a Castelló d’Empúries, 
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Miquel Pujol (1990: 49) indica que, als padrins, se’ls hi podien atribuir, a més, d’altres 

missions: 
A partir de la nostra acta afegiríem que llur missió s’estenia a assistir i també 
representar, en determinades funcions, a llurs apadrinats. En efecte, els padrins del 
requeridor, presenten protocol·làriament, la vigília del combat, llur patrocinat al 
jutge de camp, anunciant-li que estava disposat a la batalla. Així mateix veiem que 
són els padrins els qui demanaven que se’ls mostri la plaça destinada al combat i que 
se’ls informi de l’horari previst. Sol·liciten també que consti en acta notarial 
l’esdeveniment per a perpètua memòria. Finalment, quan el jutge decideix donar per 
acabada la batalla, correspongué als padrins d’ambdues parts reclamar reiteradament 
el compliment de la condició de prosseguir la mateixa fins al desenllaç final.  

 
A totes aquestes funcions afegim que en el ritual de l’adobament cavalleresc els 

padrins d’armes tenien un paper fonamental: cenyien la cota de malla al novell cavaller, 

calçaven els esperons i col·locaven l’espasa al cinturó (Álvarez Faedo 2009: 31). Els 

hòmens que exercien aquest càrrec podien ser els senyors naturals, cavallers honorables 

o un cavaller destre en les armes (Rodríguez García 2006: 16). En els tornejos 

medievals, a més, els padrins ajudaven els combatents a vestir les diferents armes i eren 

testimonis de tots els rituals que enllestia l’anomenat rei d’armes, que no era sinó el 

funcionari que garantia les bones pràctiques cavalleresques (Hinojosa 2013: 220-222). 

En aquest capítol el comte de Mares exercirà com a padrí d’armes del rei 

Sornaguer: l’acompanya al camp clos, l’encomana a Mahoma, li dóna la seua 

benedicció i se’n torna amb els seus. Però, en lloc de preservar els acord establerts entre 

Partinobles i Sornaguer, el veurem convertit en el gran traïdor que és en llançar per terra 

totes les virtuts que ennoblien aquests representants en qui els combatents dipositaven la 

seua confiança. Els textos de cavalleries inclouen sempre un traïdor, l’antiheroi per 

naturalesa, pensem, per exemple, en el Duc de Macedònia com el gran traïdor del Tirant. 

 

[2] L’ISLAM.  

Com hem comentat abans, mentre que en l’edició catalana el rei Sornaguer 

s’encomana a Mahoma, en la castellana ho fa «a Halá y a Mahoma su señor» (p. 346), 

marcant una clara diferenciació entre Déu i el seu profeta, la qual cosa ens fa pensar que, 

a priori, l’autor castellà tenia un major coneixement de la cultura àrab que no el català. 

Encara que així, després veurem que en l’edició castellana també es confonen les 

figures. 

[3] ARMES.  
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ATXA: Destral; cast. hacha. Haja a tenir... un glavi, una atxa e daga o espuntó, 

doc. segle XIV (Col. Bof. vi, 73). Ab aquesta atxa yo haguera mort al emperador, Tirant, 

c. 218. Volch-li donar ab una atxa per lo ventre al dit sent Julià, Vida St. Jul. 320. 

(DCVB).  
 

ATXA: Aïna de tall formada per una fulla acerada proveïda d’un mànec de fusta, 

en angle recte, en el mateix pla de la fulla. E Tirant acostà’s tant a el e donà-li ab la 

acha damunt lo cap, que li enclotà lo bacinet (TB 677: 10). [acha 35, aches 4, atxa 2, 

hacha 1]. (Baile 2013: 35).  
 

 
La guerra durant l’edat mitjana75 

                                                
75 http://www.arteguias.com/guerraedadmedia.htm 
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ESTOC. Espasa prima, amb la qual sols es pot ferir de punta; cast. estoque. Item 

duos stochs, doc. a. 1388 (BSAL, XI, 150). Lexant l'estoch | vos cenyiu fulla, Spill 2768. 

Y ab darts y ses llances, estochs y grans aches, Brama llaur. 127. Ressona | ple el castell 

d'Arrià d'estocs i llances, Canigó II. 

En el Partinuplés no es fa cap esment d’aquesta arma. 

 

 
Lluita amb estoc76 

 

LLANÇA. Arma ofensiva consistent en una peça de ferro aguda i tallant, posada a 

l'extrem d'una perxa més o menys llarga; cast. lanza. Ab claus e ab lansa e ab espines, 

desromperen e descusiren vostres polpes e vostres carns, Llull Cont. 122, 8. Si alcun 

hom gitarà lanza ho segeta ho alcunes altres armes contra altre, Usatges, trad. segle XIII 

(Anuari IEC, i, 291). Li obrí lo costat ab una lança, Gerson Passió, c. 13. No mouran 

may sa poderosa llança, Costa Poes. 49. 

 

                                                
76 http://armasyarmadurasenespaa.blogspot.com.es/2014/05/la-espada-ropera.html 
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LLANÇA: Antiga arma ofensiva que consistia en un pal llarg de fusta que tenia a 

la punta un tros de ferro punxegut i tallant, sovint adornat d’una bandereta, usat 

especialment per soldats de cavall (Baile 2013: 268). 

A més, en el Llibre de l’orde de cavalleria de Llull se’ns diu: 
 

Lansa és donada a cavayler per significar veritat, cor veritat és cosa dreta e no·s tors, 
e veritat va devant a falsatat. E lo fferre de la lansa significa la forsa que veritat ha 
sobre falsetat; e lo panó significa que veritat se demostra a tuyt e no à poder de 
falsetat ni de enguan; e veritat és recoldament de esperança, e axí de les altres coses 
qui són significades de veritat per la lansa del cavayler (Llibre de l’orde de 
cavalleria, p. 201-202). 
 
 

 
 

Beinecke Library, Ms. 229 
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VISARMA. Alabarda. IX espaes et una bisarma et una balesta, doc. a. 1289 (BABL, 

vi, 66). Una bisarma o luna venuda per IV sous, doc. a. 1434 (Aguiló Dicc.). Una 

visarma acha, Assign. Pr. Viana 261. Tirant ab vna visarma li donà sobre lo cap que lo y 

partí en dues parts, Tirant, c. 300. Espases caçudes y bons maneresos, | estocs, y grans 

aches, y bones visarmes, Brama Llaur. Item una guisarma, doc. a. 1499 (Misc. Puig, i, 

135). Una visarma tallant gornida, doc. a. 1546 (Alós Inv. 54). 

 

ESPASA. Arma blanca, amb làmina, generalment d’acer, llarga, recta, aguda i 

tallant, amb puny proveït d’una guarda, i que es porta a un costat dins d’una beina 

(Baile 2013: 168).  

Ramon Llull diu que: 
A cavayler és donada espaa, qui és feyta en semblança de creu, a ssignifficar que 
enaxí con nostro senyor Jesucrist vensé en la creu la mort en la qual érem caüts per 
lo peccat de nostro pare Adam, enaxí cavayler deu venscre e destruir los enamics de 
la creu ab l’espaa. E cor l’espaa és taylant de cada part, e cavaylaria és per 
manteniment justícia e justícia és donar a cascun son dret, per aysò l’espaa del 
cavayler significa que lo cavayler ab l’espaa mantengua cavaylaria e justícia (Llibre 
de l’orde de cavalleria, p. 201). 

 
 

 
Gladiatoria Fechtbuch, segle XV 
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Podem concloure que l’arnés del cavaller sempre havia de tenir: 
 

Mas per altruy ofendre 
avets tanbé mester 
un fort glavi d’asser 
ab asta leus e granda, 
perqué la gent truanda 
metats de luny a terra, 
e spasa de guerra 
ffort taylant ez aguda 
e pel mig squenuda, 
que no puxa trencar; 
e no y dey oblidar 
colteyll poc e taylan, 
ez gran atxa bela e gran 
ab que puxats ferir (L’arnés del cavaller, vv 62-76). 

 
En aquest capítol es veu com es desenvolupa un combat i, encara que l’acció 

s’estén a diferents paràgrafs, anem a comentar-lo tot seguit en aquest apartat. 

Aquesta batalla estaria inclosa dins de les que Martí de Riquer (1963: 10) 

considera  
 

filles de l’odi, de la ira, de la mala voluntat o del sentiment de greuge que un 
cavaller pot sentir envers un altre, la qual cosa l’indueix a voler damnificar-lo en la 
seva persona, en el seu honor i en els seus béns.   

  
Per tant, considerem que la batalla és a ultrança encara que no es diga en cap lloc 

explícitament. El protocol que s’havia de seguir en aquests tipus de combats era ben clar: 

1. El defenedor, és a dir, aquell que és requerit d’armes, té el dret de «divisar 

les armes» (Sumari de batalla, p. 160-162), ço és, triar-les i així ho 

constatem en el capítol anterior quan Sornaguer deixa que Partinobles les 

elegisca. 

 

2. En un combat a ultrança sabem que les armes s’usaven en el següent orde: 

primer les llances, després les atxes, les dagues i, a l’últim, les espases o 

estocs (Pujol i Canelles 1990: 46-47). En el Partinobles se segueix aquesta 

disposició d’atac, exceptuant òbviament les dagues. 

 

3. Al camp de batalla havia d’haver un jutge imparcial que al nostre text no 

apareix perquè la descripció de la lluita és molt viva per tal que avance 

l’acció. 
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4. Els combatents triaven padrins i en el nostre cas sols sabem que el rei 

Sornaguer n’ha triat el comte de Mares, però no s’expliquen les funcions que 

té per la mateixa rapidesa dels esdeveniments. 

 

La primera acció que realitzen els nostres personatges en entrar al camp de 

combat és besar-se a la boca en senyal de respecte i salutació. Després se n’allunyen i 

comença la lluita a cavall i amb les llances. L’objectiu era abatre el contrari perquè 

continuara la lluita a peu, mentre que el genet aconseguia un profitós avantatge. Després 

d’una primera escomesa, i trencades les llances en menudes peces, la batalla dels 

protagonistes continua a cavall però amb les atxes. Encara que aquesta arma era molt 

efectiva per a trencar escuts i esberlar armadures, en una lluita a cavall, però, era molt 

més complicat mantenir l’enemic allunyat. Per això, Sornaguer i Partinobles abandonen 

l’atxa i comencen a combatre amb l’espasa. 

En un primer moment, el rei moro per «ésser més destre que lo compte» mata el 

cavall de Partinobles i, així, el descavalca. Sornaguer pensa que el jove quedaria 

empresonat pel pes del cavall i guanyaria enjorn la lluita, però el que no espera és que 

Partinobles siga tan flexible i enginyós per deslliurar-se de la seua muntura i saltar a 

l’altra part quedant sa i estalvi. En aquest punt està clar que Sornaguer va vencent per 

romandre a cavall i així ho mostra el plany dels francesos que veuen el seu reialme 

perdut. 

Malgrat aquesta conjuntura, el comte de Bles ens ensenya de bell nou el seu 

esperit coratjós i impreca Sornaguer perquè no s’ature i continue bregant. I, unes poques 

línies més avall, en arremetre el moro contra Partinobles, aquest li mata el cavall molt 

hàbilment amb un colp d’espasa i, una vegada a peu, Sornaguer decideix abraçar-se al 

jove cavaller per buscar la victòria. Aquesta abraçada és símptoma de cansament, com 

més avall mostra Sornaguer, i sovintegen en la literatura de l’època: 
 

Tienen los yelmos hundidos y los escudos destruidos. Ambos estaban muy cansados 
y cuando ya no pueden más, se cogen por los brazos y dejan las espadas vienesas. 
Uno sujeta al otro con firmeza, los caballos se van alejando, giran las sillas, rompen 
petrales. Tienen que abandonar los caballos y los dos caen al suelo (El bello 
desconocido, p. 24-25). 
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Efectivament, el cansament ha minvat les forces de Sornaguer que, encara que 

més destre, també és més vell que Partinobles i veient que no pot més però pensant en la 

seua deshonra diu: 
 

―O, cavaller esforçat, jo conec que vós estau can[29r]sat, voleu que reposem un 
poch?  
Respòs lo compte:  
—Jo no estich cançat. Emperò, si voleu reposar, jo só content.  
E axí ells dexaren la hu a l’altre, y lo rey se n’anà a seure sobre lo seu cavall que 
estava mort en lo camp; y lo compte no se volgué seure, sinó que ficà la punta de la 
espasa en terra y recolzà’s sobre lo pom (Partinobles, cap. XVIII). 

 
Fixem-nos com reposa cada cavaller: mentre el moro seu damunt el cavall 

confirmant el poc alè que li queda, el jove, dempeus, es recolza en l’espasa evidenciant 

major fortalesa que no l’adversari. És el mateix cas que llegim a l’Erec de Chrétien de 

Troyes:  
 

La pelea dura bastante tiempo; tanto se golpean sin descanso que se fatigan y se 
desaniman mucho [...]. —Vasallo—dice el caballero—, retrocedamos un poco y 
tomemos un poco de tiempo de reposo, pues damos golpes demasiado débiles; nos 
conviene atacar con mejores golpes, pues ya empieza a atardecer. Es gran vergüenza 
y gran ultraje que esta batalla dure tanto; y nosotros debemos esforzarnos de nuevo 
con las espadas de acero, por nuestras amigas. 
Erec responde: 
—Bien habéis hablado. 
Entonces reposan un poco. Erec mira hacia su amiga que ruega por él muy 
dulcemente: al verla le crece la fuerza; por su amor y por su belleza recobra muy 
gran fiereza; se acuerda de la reina, de lo que le había dicho en el bosque: que 
vengaría su vergüenza o la acrecentaría (Erec y Enid, p. 19). 

 
 La batalla, però, podia abandonar-se per d’altres motius i no sols per cansament: 
 

Y los tres caballeros que estaban junto a ellos observándoles, dicen que los que 
combatían estaban haciendo prodigios. El caballero negro dice a mi señor Gauvain: 
—Vasallo, no seáis villano y reposemos ahora. Mañana cuando amanezca, nos 
volveremos a poner en pie, Ved cómo está anocheciendo. Os quedaréis con los 
caballos pero por un acuerdo según el cual los traeremos aquí mañana y también a la 
doncella, de eso quiero estar seguro. 
—A fe mía—le dice Gauvain—, no me quiero llevar ningún caballo si no los puedo 
conquistar contra vos, pues os veo demasiado felón y cruel. 
—Señor caballero, es muy tarde—dice el oscuro caballero negro—. Estad 
completamente seguro de que mañana volveré aquí (El cementerio peligroso, p. 123). 

 
 
 En qualsevol cas, també és veritat que aquestes mostres d’humanitat aporten 

versemblança a la narració i ens acosten unes narracions en què: 
 

aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento 
antes de su muerte (Don Quijote, cap. VI, p. 155). 
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En el Partinobles, a més, aquests gestos versemblants ens indiquen que el món 

màgic de Melior cada vegada està més lluny i que el protagonista es mou ara en l’esfera 

de la realitat on ha de guanyar honra i véncer tots els enemics.  

Un poc més tard tornem a veure la grandesa del nostre protagonista que ha 

atorgat el benefici del descans al seu adversari mentre que aquest s’hi negarà a fer el 

mateix. Així, Partinobles arrodoneix el seu tarannà altruista en contraposició amb el 

moro que se’ns dibuixa com el gran interessat en el benefici propi. Finalment la batalla 

es decanta del costat del comte i Sornaguer li demana que no el mate. 

Encara que se salten molts passos dels protocols establerts en la lluita 

cavalleresca, aquest capítol narra amb bastant profunditat el combat entre els dos 

protagonistes si el comparem, per exemple, amb els encontres brevíssims que es relaten 

al Blandín. No obstant això, som ben conscients que pel seu format d’edició la nostra 

brega se n’allunya de les pugnes detallistes que trobem al Tirant. 

 

[4] En la nostra edició llegim: 

 
Y los francesos, veent que estaven en tal perill, no cessaren de pregar a nostre 
Senyor Déu que donàs victòria al compte. E los moros per lo semblant fehien oració 
a Mahoma perquè lo rey vencés. 
 

Mentre que en l’edició castellana no apareix que els moros feren oració a 

Mahoma: 
Y los franceses havían muy grand duelo, porque assí los veían andar ambos a dos 
apeados, y con esto rogavan los franceses a Dios por el buen conde, que lo vitoriasse 
contra su enemiga. Otro tanto dezían los moros por el rey su señor (Partinuplés, p. 
347). 
 

 De bell nou en el text català es tornen a confondre les figures d’Al·là i Mahoma 

com dèiem anteriorment. 

 

[5] El rei moro mostra una gran descortesia vers el seu enemic, més encara quan 

sabem que Partinobles, amb anterioritat, sí li ha concedit un esbarjo en la lluita. La 

imatge de Sornaguer continua davallant i completa l’antiheroi ple de fellonia que 

presenta unes actituds marcadament negatives. 
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CAPÍTOL XIX 
 

En aquest capítol es dóna mort al comte de Mares per la gran traïció que ha fet i 

queda encara més clar el seu perfil de traïdor per antonomàsia, no sols davant el bàndol 

cristià, sinó també davant del moro conformat per hòmens d’honor que no volen 

comptar amb traïdors entre les seues files. I és que des d’Adam i Eva les accions contra 

allò establert han tingut un càstig i la literatura se’n fa ressò de les convencions socials 

que premien la virtut i castiguen el crim (Gómez Seoane 2012: 13). Així, doncs, en les 

figures de Mares i Partinobles veiem reflectida la dualitat humana: mentre el comte 

francés ha procedit de manera correcta durant tot el combat i ha atés els acords i les 

regles socials predeterminades, el comte de Mares n’és el contrapunt, l’antagonista 

execrable que abandona el seu rei i rapta de manera indecorosa el nebot reial. Per 

reparar de manera moralitzadora la traïció de Mares, els altres reis moros li donen mort i, 

així, restableixen l’honor d’aquell que ha perdut el combat en bona lluita: el rei 

Sornaguer. 

A més, els moros també demostren la seua cortesia en l’actitud amb què tracten 

Partinobles, és a dir, amb tota l’honra que mereix per haver guanyat la pugna de manera 

clara. No obstant això, el jove continua sent un captiu i considerat com a moneda de 

canvi en la negociació per alliberar el rei Sornaguer. En l’antiguitat els presoners de 

guerra bé eren morts, bé se’ls feia esclaus. Aquesta situació evolucionarà amb el pas del 

temps i en època romana es considerava ja la possibilitat de pagar un rescat per 

deslliurar-los. Definitivament aquesta conjuntura es modificarà amb l’arribada del 

cristianisme (Calderón & Díaz 2011: 9-14) i serà sant Agustí qui establirà:  
 
algunos de los preceptos que los cristianos hicieron suyos, como evitar los excesos 
en la guerra, sobre todo la venganza y las represalias, respetar la palabra dada y el 
derecho del vencido a la misericordia del vencedor.  
 

Aquestes noves mostres de reconeixement i respecte als enemics no sols les 

practicaren els cristians, sinó també els musulmans des de la Primera Croada (Flori 

2001: 165). En aquesta tessitura deixem Partinobles a l’espera del seu alliberament.  
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CAPÍTOL XX  
 

 L’edició castellana difereix un poc quant al títol que diu: 
 

Cómo los franceses fazían grande llanto por el su conde, y cómo los dos reyes moros 
fizieron matar al conde Mares por la descortesía y traición que havía fecho 
(Partinuplés, p. 350). 

 
La segona part del títol no té cap sentit, perquè el comte Mares ja ha estat 

ajusticiat al capítol anterior. En realitat el que es vol donar a entendre és que el comte 

efectivament ja ha mort i que ell ha estat l’únic traïdor, perquè la resta de l’exèrcit dels 

sarraïns és fidel al rei Sornaguer. Per tant: 
 

Y pensaron los reyes que los embiavan a llamar para dallos por traïdores, diziendo 
que era traición. Ambos los reyes embiaron cartas en aquesta manera al rey su señor 
que supiesse de cierto qu·el conde Mares era muerto y que ellos lo havían muerto 
por oír la traición que havía fecho, y que por esso viesse su señoría lo que mandava. 
Y luego los mensajeros se partieron con las cartas y fueron dadas al rey de Francia y 
al rey Sornaguer, y abriéronlas y luego vieron lo que dezía en ellas. Y desque las 
ovieron leído, hizieron grandes alegrías que por maravilla era, porque era bivo el 
conde su sobrino. Y el rey Sornaguer dio gracias a Halà porque saldría de captivo 
(Partinuplés, p. 352). 

 
[1]  

E quant vingué l’endemà, tos los cavallers vingueren al palau, e lo rey Sornaguer 
entre ells. Emperò, ningú no·l coneixia (Partinobles, cap. XX). 

 
Ningú no coneix Sornaguer que, segons sembla, s’ha infiltrat en el real francés 

passant desapercebut? Tots sabem, però, que no és cert, perquè en el capítol XVIII: 
 
Y quant los francesos veren que lo joch anave de mala manera, entraren per l’altra 
part del camp, y prengueren lo rey Sornaguer per aportar-lo-se’ns dins la ciutat. 
Emperò los moros ferien ab ells molt furiosament, e los francesos, pus no tenien 
armes, començaren-se de se retraure envers la ciutat, y dexaren lo rey (Partinobles, 
cap. XVIII). 

 
És a dir, ara entenem que ningú no coneguera el moro perquè, durant 

l’aferrissada lluita, els francesos se l’havien descurat i Sornaguer, per salvar la vida, 

entra mesclat entre la tropa francesa a la ciutat de París. Si tenim en compte els 

manuscrits del Partonopeo de Blois, aquesta escena és hereva del ms. A: 
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Ms. B Ms. A 

 
Sornaguer] se mezcla al instante entre el 
tumulto de esa puta gentuza malvada. 
Comienza a llamar a su adversario muy 
fuertemente, en voz alta y a grandes gritos para 
que le oigan mejor, pero sus poderosos 
hombres lo habían hecho prisionero y lo 
llevaban a Chars donde residían.[…] 
La noche era negra y estaba oscuro, pero 
nuestros franceses capturaron a Sornegur y lo 
condujeron sin parar directamente a Pontoise. 
Todos abandonaron el campo mortal y se 
dirigieron a sus albergues (Partonopeo, p. 168). 
 

 
[Sornaguer] no piensa que le hayan hecho 
prisionero, sino más bien que lo han matado. La 
noche oscura pone fin al combate. Los franceses se 
marchan muy tristes, afligidos por el buen 
Partonopeo. Llegaron a Potoise llorando. El rey 
Sornegur está angustiado porque no ha rescatado a 
Partonopeo. Como no lo puede encontrar con los 
suyos, va a los franceses para informarse. Se mezcla 
entre ellos como uno de los suyos y escuchó el 
lamento y el dolor, pues entiende y habla bien 
francés. Siente tal sufrimiento que por poco se 
vuelve loco. Ha ido a Potoise con ellos sin ser 
reconocido. Desmonta ante la puerta de la sala, uno 
cualquiera coge su caballo y, armado como va, entra 
en la sala principal. Allí vio al rey lamentarse, llorar 
y desmayarse ante sus hombres. Dan a Partonopeo 
por muerto, nadie habla de consuelo. Tan grande es 
la pena que cada uno tiene que no pueden consolar 
al rey, que está muy pálido y débil. Se desmaya a 
menudo entre sus brazos. «Partonopeo ha muerto, 
dice, jamás nacerá hombre igual, ni tan bueno, ni 
tan hermoso, ni tan noble. ¡Dios! ¡Qué mal 
defendido fue el campo! Todos los reyes que 
juraron ante mí son perjuros, y mucho me ha 
extrañado que en Sornegur no haya lealtad. Era tan 
noble y tenía tanta confianza en él que no 
sospechaba ninguna treta». Cuando Sornegur oyó 
que le maldecía, no quiere ocultarse por más 
tiempo. Ha desarmado su cabeza y desenvainado su 
espada, la coge por la punta de la hoja: sabed que no 
viene por mal, sino para pedirle gracia. Se echa a 
los pies del rey. «Señor, por Dios, dice, ¡piedad! He 
aquí mi espada desnuda y mi cabeza desarmada 
para que hagáis vuestra voluntad. Si Partonopeo 
está muerto o prisionero vivo, por mí no se ha 
violado la paz ni cometido ninguna felonía. Y si 
vuestra ira os permite que me dejéis justificarme, 
acataré la decisión de vuestra corte, me sea o no 
favorable. Y si no queréis ningún juicio, tomaos la 
justicia ahora (Partonopeo, p. 169-170). 
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El manuscrit A conté, però, nombrosos buits i se n’allunya dels altres en aquest 

passatge o en la fi de l’obra (Bermejo 2011: 9). 

 

 [2] La frase que crida l’atenció en aquest paràgraf és la que diu el rei Sornaguer: 

 
―Senyor, no·m digau traÿdor, que no u mane Déu que jamés jo haja feta traÿció a 
ningú, car per açò só vingut jo assí en vostre poder. Emperò, per haver jo fiat lo 
camp al compte de Mares, he feta gran folia. E maleÿt sie lo senyor que vol fiar de 
home civil, sinó sie gentilhome naturalment (Partinobles, cap. XX). 

 
Hem ressaltat en cursiva els dos nuclis importants de les seues paraules. En 

primer lloc, els tractats de cavalleria medieval disposaven tot els aspectes que havia de 

saber el cavaller i que abraçaven des del significat de les armes fins a la disposició del 

camp de batalla. En l’àmbit català tenim dos petits tractats, el De batalla i el Sumari de 

batalla77, que ens assabenten de la importància de guardar o de fiar el camp: 
 

E la cort deu fer guardar lo camp de muyt e de dia dentrò que la batayla sia feta, per 
ço que hom no·y pusque amagar ne soterrar nulles armes, ne fer metzines, ne 
conjuracions, ne posar breus ne altres coses per què neguns dels batayllers fos 
embargat de son dret a menar o deffendre (De batalla, p. 87). 
 
Entorn lo camp, prop lo palanquiç, vaja lo veguer mentre la batayla se farà, 
ab ·XX· prohòmens de la ciutat, a caval, ab armes per guardar lo camp. Tots los 
altres ciutadans de peu, ab lus armes, estien part lo veguer e part aquels qui ab ell 
iran armats, en axí que espay romanga entre els ciutadans qui seran a peu armats e 
los pals, per tal que·l veguer e aquels ·XX· qui ab ell iran pusquen anar entor del 
camp. E aprés los ciutadans, de peu armats, estien tots los hòmens qui cavalquen, 
estranys e privats, e de peu, sense armes (De batalla, p. 89-90). 
  

 En aquestes dues cites comprovem, d’un costat, la rellevància de guardar el 

terreny de guerra per tal que ningú no puga manipular-lo i faltar així a les condicions 

pactades i, d’una altra banda, que el veguer, és a dir, el magistrat la jurisdicció del qual 

derivava directament del rei i que administrava justícia civil i criminal en un districte o 

comarca (DCVB), verifique que el camp s’ajusta als requisits exigibles. En el Sumari de 

batalla, obra més civil i d’un cavaller a qui interessen els fets d’armes (Bohigas 1947: 

31) es parla extensament de com els cavallers han de guardar la paraula donada per no 

esdevindre traïdors.  

 Per tant, el comte de Mares ha contravingut totes les normes de la batalla i la 

seua traïdoria li ha costat, com no podia ser d’una altra manera, la vida. 

                                                
77 Tant el De batalla com el Sumari de batalla a ultrança de Joan Ferrer són uns petits tractats que fan 
una exposició acurada del procediment que s’ha de seguir durant un duel.   
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En segon lloc, en aquest paràgraf s’estableix l’oposició entre home civil i 

gentilhome i que en l’edició castellana queda també ben clara  
 

maldito sea el rey que campo fía de villano, sino que sea hombre fidalgo, porque su 
verdad no sea falsada (Partinuplés, p. 351). 

 
I és que l’home civil o el vilà etimològicament és aquell que ha nascut en una 

vila però, amb el pas del temps el vocable es va corrompre per designar els hòmens 

malvats i sense cap tipus de moral78:  
 

En el cine y en la literatura contemporánea, el villano es lo opuesto al héroe. 
Representa una figura detestable que encarna todos los males y maldades, y da 
sentido a la existencia del héroe, lo que ha hecho creer a mucha gente que la palabra 
proviene de vil. 
Sin embargo, en la Edad Media los villanos eran los buenos y honestos habitantes de 
las villas, aquellos pequeños caseríos poblados por labriegos que laboraban las 
tierras de los miembros de la nobleza. Pero para los propietarios, el villano era un 
sujeto embrutecido, ignorante y vulgar, un concepto (o más bien un prejuicio) 
elitista que, con el tiempo, se extendió a la concepción moral del villano. Por esa 
razón, la voz villano fue usada cada vez con más frecuencia para designar a los 
sujetos que se caracterizaban por su maldad y vileza.  
 

Queda palés, doncs, que el comte de Mares és un subjecte sense cap moral, 

allunyat dels nobles barons que l’acompanyen, que ha traït i que mereix la mort. 

 

[3] En descobrir-se la identitat del desconegut, que no és altre que el rei 

Sornaguer, es posa en marxa tot el dispositiu de les regles de la cortesia i el rei de 

França: 
 
conegué que aquell era lo rey Sornaguer, y prengué’l per la mà y féu-lo seure al seu 
costat, fent compte que tenia son nebot (Partinobles, cap. XX). 
 

 Li mostra tot el respecte i l’afalaga com si es tractara certament d’un membre 

més de la seua família. L’explicació és que Sornaguer, igual que Partinobles, són la 

moneda de canvi d’aquesta batalla i cal tenir-ne cura perquè l’intercanvi de presoners 

siga un èxit. Així, doncs, en la secció [7], perquè Partinobles no prenga mal: 
 

Y sobre açò lo rey y tots los cavallers ordenaren que fessen fer crida per tot lo 
realme de França que, sots pena de perdre la vida, ningú no gosàs enujar los moros 
en ninguna cosa, y que qualsevol que fes lo contrari, encontinent fos condemnat a 
perdre lo cap (Partinobles, cap. XX). 

 

                                                
78 http://www.elcastellano.org 
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Ací els apartats [5], [6], [7] hi ha un anar i tornar de lletres que comuniquen els 

dos bàndols per aclarir tot el que ha passat a partir de la traïció de Mares: 

 

1. Els francesos demanen que els reis Ansion i Cansion porten Partinobles a la 

ciutat de París, però aquests se n’espanten pensant que o bé els francesos els 

tindran com a traïdors per ser iguals que el comte de Mares, o bé els mataran 

per haver mort Mares sense llicència. 

 

2. Els sarraïns responen amb una lletra on expliquen per què han matat Mares i 

informen que tenen Partinobles ben guardat. Es confirma, així, que el nebot 

reial és viu, cosa que alegra tant al rei francés com a Sornaguer, ja que sap 

que viurà perquè el comte de Bles no ha estat ajusticiat. 

 

3. El rei de França escriu una última lletra demanant la tornada de Partinobles. 

 

[4] A partir d’aquest bloc es conta de manera molt succinta la devolució de 

Partinobles i el final feliç. Assitim a una escena en què el protagonista és empresonat i 

alliberat i aquest fet contrasta, per descomptat, amb els gran captiveris de les novel·les 

cavalleresques: Curial, per exemple, està set anys com a esclau i l’acció es conta al 

llibre III des del capítols 13 fins al 23. De la mateixa manera, el temps que transcorre 

entre l’empresonament i l’alliberament de Tirant es conta en huit capítols, de manera 

extensa i detallada (Alemany 1997), en clar contrast amb l’obra que ens ocupa. 

 
CAPÍTOL XXI 
 

[1] i [2] El títol d’aquest capítol és significatiu perquè els dos reis moros volen 

que siga determinat per justícia si són traïdors, o no, en haver mort el comte de Mares 

sense el consentiment del rei Sornaguer. 

Queden fóra del nostre camp d’estudi les institucions jurídiques i l’organització 

legislativa de l’edat mitjana o moderna (García Gallo 1984; Garcia i Sanz 1996), no 

obstant això, volem apropar-nos-hi en la mesura de les nostres possibilitats. La 

cavalleria, i no hi ha cap dubte a considerar Ansion i Cansion com a cavallers encara 

que siguen musulmans, donava suport a aquells senyors que buscaven el bé comú per 
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damunt d’interessos personals (García Ruiz 2013: 52). La mort de Mares implica el bé 

comú en el moment en què els dos reis deslliuren el seu exèrcit d’un traïdor en el sentit 

Tertul·lià de la paraula, és a dir, d’un que ha comés traïdoria a un superior i que es 

distingeix clarament d’un defraudador que era aquell que burlava o enganyava els seus 

iguals (Pérez Rodríguez 2013). Un cavaller no pot ser traïdor, perquè: 
 

Traÿdors, ladres, robadors deuen ésser encalsats per los cavaylers, cor enaxí com 
destral qui és feyta per destruir los arbres, enaxí cavayler ha son offici per destruhir 
los mals hòmens. On, si cavayler és robador, ladre, traÿdor, e los robadors, traÿdors, 
ladres deuen ésser morts per los cavaylers, e preses: si lo cavayler qui és ladre o 
traÿdor o robador vol usar de son offici e usa en altre de son offici, ausia e prena si 
mateixa; e si en si mateixa no vol usar de son offici e usa en altra de son offici, ab 
l’orde de cavaylaria se cové mils en altre que en si mateix. No és cosa leguda que 
nul home ausia si mateix; e per aysò cavayler qui sie ladre, traÿdor e robador deu 
ésser destruït e mort per altre cavayler (Llibre de l’orde de cavalleria, p. 183).   

 
Tenint clar que Mares és traïdor, sols ens queda pensar que Ansion i Cansion 

seran declarats innocents de la seua mort. Encara que així, els cavallers demanen 

justícia, és a dir, volen que els jutge un tribunal d’hòmens savis que emeten un veredicte. 

No estem, per tant, davant una batalla a ultrança en què el cavaller administra justícia 

dins el codi cavalleresc, no és un fet que s’haja de resoldre per les armes, estem davant 

un fet bèl·lic que mereix una reflexió jurídica i que planteja una dicotomia entre la 

justícia cavalleresca i la civil. Contrasta aquest capítol, per exemple, amb els capítols 

LXXI-LXIII del Tirant en què el nostre cavaller mata en lliça quatre cavallers entre els 

quals es troben els reis de Frissa i Apol·lònia. No se celebra ací cap judici, perquè la 

batalla en camp clos establia batalles a ultrança, si les parts s’hi avenien, i no calia que 

posteriorment aplicaren al vencedor sentència civil o penal.  

El rei de França manifesta la necessitat que aquests cavallers siguen jutjats pels 

hòmens més assenyats i, igual que l’estat ha d’estar regit pels millors i més savis dels 

humans, així també la justícia ha de ser impartida per bons consellers car: 
 

saviesa no es troba sinó en pocs, segons que posa la Santa Escriptura. Com, doncs, 
bons consells solament ixquen de savis hòmens, per tal solament en pocs hòmens 
éstà multitut de bons consells. De la qual raó se segueix que a tractar altes coses, 
grans e perilloses, no hi deu ésser apellada multitut de gents, mas solament se deuen 
tractar per poques e per eletes persones (Regiment de la cosa pública, p. 100). 

 
 
[2] En el capítol XII hem fet referència a la importància que els ports de Cadis i 

Sevilla tingueren en la literatura catalana en contraposició amb el port de La Coruña que 

ens és totalment alié. En aquest episodi apareix un altre gran port de l’antiguitat, el de 
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Marsella. És una obvietat afirmar que els territoris de la conca mediterrània es van 

dedicar i es dediquen al comerç i les relacions mercantils marítimes. Els ports, doncs, 

constituïen la base d’aquestes poblacions, perquè la seua prosperitat en depenia 

directament ja que eren unes civilitzacions que vivien del comerç i la pesca i, segons 

Amil López (2004) des dels ports es controlava el país i les seues riqueses. Així, per 

tant, s’entén que l’èxit d’un moll depenia de l’existència d’un nucli urbà potent al 

darrera que generara una gran demanda de mercaderies (Ferrer 2007: 117). Marsella es 

comptabilitza entre aquestes dàrsenes d’èxit a partir de 1219 en què el comte Hug 

d’Empúries hi signa un tractat mitjançant el qual volia tenir una nau en aquell port no 

sols per al comerç, sinó també per passar pelegrins a Terra Santa (Ferrer 2007: 154). De 

la prosperitat portuària de Marsella, en continuem tenint notícia ben acabat ja el segle 

XVIII, 1790, (Giménez López 1988: 199-2000) en què sabem de la relació directa entre 

Marsella i València perquè: 
 
es de la capital de la Provenza de donde proceden la mitad de las embarcaciones de 
pabellón francés llegadas a las costas valencianas, y el 55% de las que parten tienen 
el mismo destino. 

 
 Per tant, hi ha una via marítima important entre tots els ports de la Mediterrània i 

ens resulta curiós que en l’edició castellana Marsella no hi aparega. Simplement es diu: 
 

Y luego el rey de Francia y el rey Sornaguer diéronlos por libres y por buenos. Y 
para pagar las parias dieron en rehenes villas y castillos. Y assí fue tornada toda su 
tierra al rey de Francia y los tres reyes fuéronse para sus tierras en paz (Partinuplés, 
p. 354). 

 
 Per què hi ha aquesta divergència? Simplement perquè el port de Marsella, igual 

que els de Cadis i Sevilla, també és alié a la corona de Castella, i mentre els pobles del 

Cantàbric sols es dedicaven a la pesca, en la corona d’Aragó ja existia al segle XIII la 

creació de consolats i la regulació de les activitats marítimes a través de la redacció del 

Llibre del consolat del mar que regia tota la jurisprudència marítima europea (Rúa 

Costa 2006: 5). Així entenem que a casa nostra Marsella, Gènova, Nàpols, València, 

etc., eren ports coneguts i reconeguts i que aquest fet passara a la literatura que no dubta 

a incloure’ls entre les seues pàgines: 
 

Quant la mesquina de donsela fo en la barqua e·s veé dins en la mar, pensar-vos 
podets si fo desconortada ne en gran dolor: no·u pot hom saber sinó ela sola, qui era 
sens mans e sens negun consel, de Déu enfora. Mas nostre Senyor, qui no desempara 
aquels qui en eyl se fien, donà-li tant de temps e tan bo, que en pocs dies vench 
aribar en lo port de Marceyla; e jassia so que·l port aja mala entrada e fort estreta, 
tot enaxí se’n entrà la barcha e·l port, com si lo milor notxer del món l’agués guiada, 
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e sus a hora de miga tèrcia ela fo e·l port de Marceyla, denant l’esgleya del espital 
de sent Johan, en una gran plasa (La filla del rei d’Hongria, p. 38). 
 
Lo estol partí del port de Palerm e tirà la volta de Barberia e, costerejant, vengueren 
a Màlegua, a Horà e a Tremicén, e passaren lo estret de Gibaltar. Foren a Cepta e 
Alcàscer-Seguer e a Tànger e, al tornar que féu, passà per l’altra costa de Càliç e 
Tarifa e Gibaltar, passà per Cartagènia, car tota la costa en aquell temps era de 
moros, e de allí passaren per les ylles de Ayviça e de Mallorqua. Aprés anaren a 
desenbarcar al port de Macella (Tirant, cap. CXIIII, p. 456). 

 
 

CAPÍTOL XXII 
 

[1] Els agressors, segons la terminologia de Propp (1998), tenen com a únic 

objectiu enganyar les seues víctimes bé per apoderar-se’n, bé per llevar-los les seues 

riqueses. En la nostra història apareixen un munt d’agressors com l’exèrcit del rei 

Sornaguer, Ansion i Cansion, el rei Herman, etc., però a nosaltres ens interessen els que 

estan implicats en la desfeta dels amors del protagonistes i que podem dividir en dos 

grups: d’una banda, està l’agressora principal, l’autèntica instigadora del fracàs amorós i 

que no és altra que la mare de Partinobles. Aquest personatge, a més, encapçala i 

dirigeix els seus aliats (el rei de França i el cardenal enviat des de Roma); d’un altre 

costat, estan aquells que no formen part de la conjuració pròpiament dita, però sí que 

s’hi veuen immersos en els esdeveniments que se’n deriven, són el papa i la seua 

neboda Elisena. 

 Però, quin és el motiu que impulsa la mare en un primer moment a dificultar la 

relació del seu fill i finalment a anorrear-la? En les edicions peninsulars que estem 

acarant la raó per la qual la mare promou aquesta conspiració sembla que està 

relacionada amb un mòbil econòmic i/o polític, i que allò que persegueix és unir, 

mitjançant un matrimoni de conveniència, el poder polític de França, representat en la 

figura de Partinobles com a futur hereu del reialme d’aquesta nació, amb el poder polític 

del gran estament eclesiàstic encarnat en la neboda papal. D’aquesta manera, doncs, 

França esdevindria una nació imperial que fusionaria la potestat terrenal i l’espiritual.  

Les unions d’aquesta mena no són cridaneres perquè sabem que en l’època el 

matrimoni per amor era un fet puntual (Duby 1984) i allò que era norma general, entre 

els estaments benestants és clar, eren aquestes aliances interessades, aquests matrimonis 

concertats pels pares que reportaven beneficis econòmics. L’amor era cosa de trobadors 

i de llibres de cavalleries, en què la dama apareixia com a dona idíl·lica i refinada al 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 385 

servei de la qual hi havia un enamorat capaç de contravenir les regles socials, cas de 

l’amor cortés, o enfrontar-se a situacions inversemblants, cas de les cavalleries.  

 No considerem que siga l’ànsia de poder el veritable motiu que impulsa la mare 

a destruir la unió amb Melior. En realitat el que vol la mare és allunyar son fill de la 

«fada», d’aquell diable que des del punt de vista amorós l’ha sotmés. En tota aquesta 

escena el que no sap la mare és que Partinobles ja és esposat. I és que, encara que fos un 

fet puntual, el matrimoni per amor també existia i així ens queda constància en la 

literatura de l’època en què el model més reeixit és l’Erec i Enid de Troyes. En el nostre 

text, com ja hem dit, el matrimoni per amor ha tingut lloc unes pàgines més amunt, 

perquè Partinobles i Melior, encara que sense testimonis, han celebrat les bodes sordes, 

és a dir, el matrimoni secret en què els dos amants s’han lliurat a l’amor amb la promesa 

de casament públic en acabar el període de dos anys imposat pels tutors de la princesa. 
 

—Ara, pus que me aveu a vostre plaher palpada, jo us vull traure de sospita y prech-
vos que perdau tota manera de temor, car sapiau per cert que jo só la emperatriu de 
Constantinoble, y só senyora de set reys, los quals són en mon Im[14r]peri. Emperò, 
si vós voleu, vós sereu senyor de mi y de ells y, si vós me prometeu de servar lo que 
jo us diré, ço és, que fins que sien passats dos anys vós no·m descubriau per ninguna 
via, car sapiau que los tutors que mon pare me dexà quant morí, ensemps ab tot lo 
Imperi, me han donats dos anys de temps, que jo elegís ab qui·m volie casar dins lo 
dit termini. Y per ço yo us he elegit a vós per lo vostre meréxer, y siau cert que si 
vós me descubriu, vos faré morir cruelment. Emperò, jo fie de vostra virtud 
(Partinobles, cap. VII). 

 
Per la brevetat textual de la nostra novel·la, i perquè segueix fidelment 

l’estructura de la seua font, els amors d’Eros i Psique, el casament entre Partinobles i 

Melior no presenta el desenvolupament magistral i divertit que tenen els episodis de les 

bodes sordes tirantianes (capítols 147, 162, 163, 436 i 437). En Partinobles la unió entre 

els personatges és molt més rabent, més fresca, sense atendre a prolegòmens amatoris 

que retarden el moment de la conjunció.  
 

Quant lo compte li hagué promés lo que ella volia, començaren de jugar en tal 
manera que tots dos perderen ses virginitats  (Partinobles, cap. VIII). 

 
Aquesta escena tan simple contrasta amb tot el procés de requeriment amorós 

que es dóna entre els protagonistes del Tirant. Així, el procés de seducció d’Estefania 

comença en el capítol 147 quan Diafebus, posant-li les mans al pits, troba un albarà on 

llig: 
 

De tots jorns nos mostra speriència quant natura ha sàviament ordenat ses coses per 
los gloriosos passats. Havent atesa libertat de fer de mi lo que vull, tenguda aquella 
honestat que sol ésser dada a donzelles, veuran e sabran en aquest albarà com yo, 
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Stephania de Macedònia, filla de l’il·lustre príncep Rubert, duch de Macedònia, de 
grat e de certa ciència, no constreta ni forçada, tenint Déu davant los meus hulls e 
los sancts Avangelis de les mies mans corporalment tocats, promet a vós, Diafebus 
de Muntalt, [e] ab paraules de present prech a vós per marit e senyor, e done-us mon 
cors liberalment, sens frau ni engan negú. E port-vos en contemplació de matrimoni 
lo sobredit ducat de Macedònia ab tots los drets a ell pertanyents; més vos porte CX 
mília ducats venecians, e més, III mília marchs de argent obrat, joyes, robes per la 
mejestat del senyor emperador ab los de son sacre consell stimades LXXXIII mília 
ducats; e més, vos porte la mia persona, que stime més. 
E si contra res d’açò venia ni·m pot ésser provat, vull ésser encorreguda per falsa e 
fementida, e no·m puga alegrar ni ajudar de neguna ley que los nostres emperadors 
passats ni presents, hoc encara los de Roma, renunciant an aquella ley que féu aquell 
gloriós emperador Július Cèsar, a qual se nomena ley de més valer, la qual és en 
favor de donzelles, viudes e pubiles. E més, renuncie al dret de cavalleria: no sia 
negun cavaller qui en camp per mi entre ni dona que·m gose rahonar, ans me puguen 
clavar la mà ab la cerimònia entre cavallers e dones d’onor acostumada. 

E per ço que major fe hi sia dada, pose lo meu propi nom sots signat ab sanch 
de la mia persona. 

            STEPHANIA DE MACEDÒNIA (Tirant, cap. CXLVII, p. 636). 
 
  

Es tracta, com hem vist, d’un contracte en tota regla en què es detalla fins i tot el 

dot que aporta la dama. Aquest encontre no té la seua culminació fins al capítol 162 en 

què Martorell deixa veure que ha tingut lloc la festivitat de les bodes sordes. Però serà 

en el capítol següent quan els lectors ens assabentem per boca de Plaerdemavida del que 

realment ha passat. L’amiga de Carmesina, pensant que se celebraran els matrimonis 

secrets no s’ho vol perdre i es fa la dormida. En alçar-se al dia següent entra en la 

cambra de la princesa i comença un diàleg entre ella i Estefania en què les metàfores 

al·ludeixen clarament al desflorament de la duquesseta i la pèrdua de sang. Vol encara 

parlar més Plaerdemavida i en el capítol 163 relata que ha tingut un somni en què ha 

vist les dues donzelles amb els seus cavallers i, mentre Carmesina no consent a jaure 

amb Tirant, veu que Estefania: 
 

stava sobre aquell llit, ab les cames que al parer meu li veÿa blanquejar, e deÿa 
sovint: «Ay, senyor, que mal me feu! Doleu-vos un poch de mi e no·m vullau del tot 
matar». E Tirant que li deÿa: «Germana Stephania, ¿per què voleu incriminar la 
vostra honor ab tants grans crits? No sabeu que moltes voltes les parets tenen 
orelles?» E ella prenia lo lançol e posava’l-se a la boca e ab les dents strenyia’l fort 
per no cridar. ¡E no·s pogué star, aprés un poch spay, que no donàs hun crit: «Trista, 
què faré? Dolor me força de cridar, e segons veig, deliberat teniu de matar-me». 
Lavors lo conestable li tancà la boca (Tirant, cap. CLXIII, p. 708). 

 
És a dir, després de setze capítols han tingut lloc les bodes sordes d’aquests 

personatges, però haurem d’esperar dos-cents setanta-tres capítols més perquè s’hi 

celebren les de Tirant i Carmesina: 

―Mon senyor Tirant, no cambieu en treballosa pena la sperança de tanta glòria com 
és atényer la vostra desijada vista. Reposau-vos, senyor, e no vullau usar de vostra 
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bel·licosa força, que les forces de una delicada donzella no són per a resistir a tal 
cavaller. No·m tracteu, per vostra gentilea, de tal manera. Los combats de amor no·s 
volen molt strényer. No ab força, mas ab ginyosos afalachs e dolços engans se 
atenyen. Dexau porfídia, senyor, no siau cruel. No penseu açò ésser camp ni liça de 
infels. No vullau vençre la qu·és vençuda de vostra benvolença: cavaller vos 
mostrareu damunt la abandonada donzella? Feu-me part de la vostra homenia perquè 
us puga resistir. Ay senyor! Y com vos pot delitar cosa forçada? Ay! E amor vos pot 
consentir que façau mal a la cosa amada? Senyor, deteniu-vos, per vostra virtut e 
acostumada noblea. Guardau, mesquina, que no deuen tallar les armes de amor, no 
han de rompre, no deu nafrar la enamorada lança! Hajau pietat, hajau compassió de 
aquesta sola donzella! Ay cruel, fals cavaller! Cridaré! Guardau, que vull cridar! 
Senyor Tirant, no haureu mercé de mi? No sou Tirant! Trista de mi! Açò és lo que 
yo tant desitjava? O sperança de la mia vida, vet la tua princessa morta! 
E no us penseu que per les piadoses paraules de la princessa Tirant stigués de fer son 
lavor, car en poca hora Tirant hagué vençuda la batalla delitosa e la princessa reté 
les armes e abandonà's, mostrant-se smortida.  
Tirant se levà cuytadament del lit pensant que la hagués morta e anà cridar la reyna 
que li vengués ajudar. La reyna se levà prestament, pres una ampolla de ayguaròs e 
donà-li'n per la cara e fregà-li los polsos, e axí recobrà l'esperit (Tirant, cap. 
CCCCXXXVI, p. 1418). 
 
 

Melior i Partinobles no triguen tant a perdre les seues virginitats i, per descomptat, 

tampoc Melior guarda el que el professor Rafael Beltran (1990) defineix com «els graus 

del monòleg dramàtic femení» deutor del Pamphilus. L’esquema que proposa el doctor 

Beltran per analitzar l’actitud de Carmesina o Melibea davant la unió sexual, ens 

serveix per exposar-hi la que presenta Melior, tan allunyada d’aquests referents 

femenins literaris i que té a veure amb la seua condició de dama-fada superior: 

 

1. INICI DE L’ASSETJAMENT DEL CAVALLER I REBUIG DE LA DAMA. Aquest primer 

pas és inexistent en la novel·la, perquè Partinobles en cap moment assetja la 

princesa ni tampoc no la requereix d’amors, sinó que la palpa per saber si és 

dona o híbrid monstruós. Igualment Melior no rebutja l’estimat, sinó que es 

lliura a ell sense més. En canvi, Estefania o Carmesina allarguen la tensió 

sexual des del primer moment. Davant el requeriment amorós de Diafebus 

Estefanía respon: 
 

―Puix la ignorància no és digna de perdó, obriu los hulls, que res no 
us scusa, e veureu lo que les dones de honor pronunciaran contra vós 
hi en molta honor mia. E dos contraris no poden star ensemps per la 
contrarietat que ab si porten. La qual demanda per vós a mi feta, vos 
offén més que no us fóra mester, e requer smena gran per reparar lo 
passat, majorment si lo juhí dels entenents coneixeran en vós que dieu 
paraules que contra la honor vostra criden, car veig-vos tan cuytat de 
pendre vostra libertat. Axí, com crech en alre no pensau, dupte he no 
vingau en major error en reparar vostres errades en coneixença dels 
bons, e portar a mi a estendre la mia gonella damunt vostre 
menyscapte. Per què vull que siau cert en aquesta part no vull fer 
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miracles en resucitar un altre Làtzer, com féu Jhesucrist. Emperò no 
vull que per açò desespereu de la mia poca amor, car més és que vós 
no dieu ni poríeu pensar, car lo major bé que us conech és ignorància 
que mostrau haver (Tirant, cap. CXLVI, p. 628-629). 
 

  I Carmesina exactament igual, i ho sabem pel somni de Plaerdemavida: 
 

Vós, senyora, preníeu unes ores e dèyeu: "Tirant, yo t'é lexat venir ací 
per dar-te un poch de repòs per la gran amor que t'he." E Tirant 
dubtava de fer lo que la altesa vostra li deya. E vós déyeu: "Si tu ames 
a mi, per res no deus star de asegurar-me dels dubtes sdevenidors. E 
aquest càrrech que yo he pres per amor de tu, no és convinent a 
donzella de tan gran auctoritat com yo só. No·m denegues lo que·t 
deman, car la mia castedat, en la qual yo he vixcut quítia de tot crim, 
és loadora. Mas per prechs de Stephania has obtesa aquesta amorosa 
gràcia, dexant-me cremada per digna amor. Per què·t prech te vulles 
contentar de la gràcia que has aconseguida en gran càrrech e culpa de 
Stephania." "Per la strema e desaforada congoxa ―deya Tirant― que 
veig passar a la magestat vostra, qui preneu armes contra los qui us 
ofenen, en sereu condemnada per tots aquells qui de amor senten. 
Però, ab tot, no vull que desconfieu que yo fallís a ma veritat. E ab 
gran confiança creya vos acordaríeu a mon voler no tement los 
sdevenidors perills. Puix a vostra altesa no plau e·m voleu tant fatigar, 
yo só content de fer tot lo que a la magestat vostra serà plasent." 
"Calla Tirant ―deya la altesa vostra― e no·t congoxes de res, car la 
mia noblea jau sots la tua amor." E li féyeu fer sagrament que sens 
voler vostre no us enujaria de res. "E posat cars que u volguesses 
cometre, no seria poch lo dan e congoxa que tu·m daries. E seria tanta 
que, en tots los dies de ma vida, de tu me lamentaria, car com la 
virginitat és perduda no és reparable." E totes aquestes coses he 
somiades que vós a ell e ell a vós déyeu (Tirant, cap. CLXIII, p. 707-
708). 

 
 

2. PRIMER ÚS DE LA FORÇA: MALTRACTAMENT I DESCORTESIA. En les versions 

peninsulars no apareixen mostres de descortesia en el cavaller, la qual cosa sí 

contrasta obertament amb el roman francés o amb d’altres novel·les com el 

Tirant que segueixen aquest esquema i que veurem en el següent punt.  
 

Aprés, en visió viu com ell vos besava molt sovint e desféu-vos la 
clocheta dels pits, e que us besava a gran pressa les mamelles. E com 
vos hagué ben besada, volia-us posar la mà davall la falda per sercar-
vos les puces. E vós, la mia bona senyora, no u volíeu consentir, car 
dubte·m fa que si u haguésseu consentit, que lo sagrament no perillàs. 
E vostra altesa li deya: "Temps vendrà que lo que tant desiges starà en 
libertat tua, e la mia virginitat conservada serà per a tu." Aprés posà la 
sua cara sobre la vostra, e tenint los braços sobre lo vostre coll, e los 
vostres en lo seu, ligats com les sarments en los arbres, prenia de vós 
amorosos besars (Tirant, cap. CLXIII, p. 708). 

 
 

3. INTENSIFICACIÓ DE LA FORÇA. Partinobles no és un cavaller experimentat, 

sinó un xiquet que encara no ha obert els ulls als plaers de la vida i, per 

descomptat, se n’allunya del cavaller bregós en l’amor que no dubta a violar 
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donzelles. Ací no hi ha força, sinó un joc delitós entre dos jovenets que van a 

descobrir els seus cosses. Res a veure amb la violència amatòria de 

Partonopeo en el roman francés: 
 
El muchacho se avergüenza un poco, pero por nada del mundo 
pronuncia palabra; sin embargo, callado por completo y cabizbajo, se 
junta a ella cuan largo es. Pone su mano temerosamente sobre la bella 
que le gobierna; ella, generosa, la sufre en silencio, y él se arrima un 
poco más. Ésta le dice. “¡Deteneos! ¡Quitad!” Él la toma por la 
cintura, ella aprieta y enlaza las piernas, y él la estrecha y la abraza 
contra sí. “¡Mal obráis, señor!”, dice ella y aquél la atrae y la estrecha. 
“¡No lo hagáis, señor!”, exclama, y él se afana en separarle las 
rodillas. “Verdaderamente, me importunáis ahora”, dice ella. Él le 
abre los muslos y tras poner encima los suyos, toma la flor de su 
doncellez. Flor le dio y flor tomó, pues nunca tuvo tal placer, ni ella lo 
había sufrido, ni él había hecho antes nada de tal asunto. La 
desdichada lo ha sufrido muy calmadamente, y si dice algo, lo susurra. 
El corazón le palpita deprisa y se le sale del pecho. «Dios, dice ella, 
¡cuán débil soy! Si hubiera tenido fuerzas os habría partido con 
presteza todos los dedos, pero bien advertís que soy frágil, por eso me 
hacéis este daño. Ahora habéis satisfecho vuestro deseo, ¿os sentís 
gratificado?» (Partonopeo, p. 136-137). 

 

O amb la que mostra Tirant en rendir les armes de Carmesina i entrar en 

«lo castell»: 
 

Dexau porfídia, senyor, no siau cruel. No penseu açò ésser camp ni 
liça de infels. No vullau vençre la qu·és vençuda de vostra 
benvolença: cavaller vos mostrareu damunt la abandonada donzella? 
Feu-me part de la vostra homenia perquè us puga resistir. Ay senyor! 
Y com vos pot delitar cosa forçada? Ay! E amor vos pot consentir que 
façau mal a la cosa amada? Senyor, deteniu-vos, per vostra virtut e 
acostumada noblea. Guardau, mesquina, que no deuen tallar les armes 
de amor, no han de rompre, no deu nafrar la enamorada lança! Hajau 
pietat, hajau compassió de aquesta sola donzella! Ay cruel, fals 
cavaller! (Tirant, cap. CCCXXXVI, p. 1418). 
 

 

4. AMENAÇA D’INVOCACIÓ A TESTIMONIS. Aquest esglaó del monòleg dramàtic 

femení és del tot impensable. Melior és una donzella que se sap regir a ella 

mateixa, que no necessita serventes que dormen amb ella ni que l’ajuden a 

vestir-se i despullar-se. Fa el que vol quan vol i no necessita cridar 

testimonis que la deslliuren d’un assetjament sexual, perquè ella atorga 

voluntàriament i sense tabús la seua sexualitat al cavaller. Contrasta amb les 

angoixes que passa Carmesina: 
 

Cridaré! Guardau, que vull cridar! (Tirant, cap. CCCXXXVI, p. 1418). 
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5.  CULMINACIÓ: LA FALSA MORT. Melior no resta esmortida després de la 

relació sexual, no esdevé una dona desconsolada a la qual el cavaller «ha 

matat» després de fer l’amor com a metàfora que representa la deshonra 

femenina. I aquesta disposició contrasta vivament amb la que mostren 

d’altres dames literàries: 
 

Senyor Tirant, no haureu mercé de mi? No sou Tirant! Trista de mi! 
Açò és lo que yo tant desitjava? O sperança de la mia vida, vet la tua 
princessa morta! 
E no us penseu que per les piadoses paraules de la princessa Tirant 
stigués de fer son lavor, car en poca hora Tirant hagué vençuda la 
batalla delitosa e la princessa reté les armes e abandonà's, mostrant-se 
smortida. Tirant se levà cuytadament del lit pensant que la hagués 
morta e anà cridar la reyna que li vengués ajudar. La reyna se levà 
prestament, pres una ampolla de ayguaròs e donà-li'n per la cara e 
fregà-li los polsos, e axí recobrà l'esperit (Tirant, cap. CCCXXXVI, p. 
1418). 

 
6. LAMENTACIÓ FINAL. Ara sí que hi trobem lamentació, però no com a 

donzella desvalguda, sinó com a dona poderosa que sap llavar el seu honor 

sempre que l’ocasió ho requeresca i, així, no dubta a amenaçar de mort 

Partinobles: 
 

―Ara, senyor, vós bé pensau que per haver[14v] fet de mi a vostra 
voluntat, que per axò me teniu subjugada. No penseu que m’i don res, 
que jo tinch sobre vós la senyoria aprés de Déu, car pensen los 
hòmens que pus han obtengut de les dones lo que volen, que les tenen 
captivas. Car si vós no servau lo que m’haveu promés, teniu per cert 
que jo us faré morir en tal manera com vos he promés, car jo no tinch 
temor a ningun home del món, sinó a nostre Déu que és en lo cel. 
Emperò, bé us podeu lloar que teniu una noble enamorada, la qual ha 
nom Melior. Mes emperò, no procureu de descubrir-me lo cors per 
ninguna via (Partinobles, cap. VIII). 
 

Carmesina, en canvi, mou a la llàstima i a la pietat, perquè la 

veiem trista i feble davant l’atac de Tirant: 
 
―Encara que aquests sien los senyals de amor, emperò no ab tanta 
força e crueldat se deuen pendre. Ara, senyor Tirant, vinch a creure 
que no de virtuosa amor me amàveu. La brevitat de tan poch delit, ha 
pogut empedir a la virtut, consentint que hajau tan maltractada la 
vostra princessa? Almenys haguésseu sperat lo dia de la solemnitat e 
serimonial festa perquè lícitament fósseu entrat en los ports de la mia 
honesta pudicícia. Ni vós haveu fet com a cavaller ni yo só reverida 
com a princessa, per la qual rahó só axí verdaderament agreujada, que 
de aquesta rahonable ira, ensemps ab la pèrdua per scampament dels 
meus carmesins strados, roman tan debilitada la mia agreujada 
delicadura que tinch crehença primer yo vençuda entraré en los regnes 
de Plutó que vós, vencedor, dels perduts temerosos infels hajau 
robades les tendes. Axí que la festa de goig per mi celebradora poreu 
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mudar en tristes, doloroses obsèquies (Tirant, cap. CCCXXXVII, p. 
1421). 
 
 

7. RENDIMENT AMORÓS. Una vegada que la princesa li ha deixat clar a 

Partinobles que no dubtarà a matar-lo si no compleix els seus desitjos, la nit 

transcorre entre rialles i burles. D’aquesta manera, doncs, l’amor i el goig 

triomfen sense perdons ni recriminacions, en un ambient de festa i gaudi que 

contrasta amb les escenes ploroses postamatòries que podem trobar al Tirant. 
 

―Mon senyor Tirant, amor me força de perdonar-vos ab condició tal 
que no·m sia tarda la vostra tornada, car viure sens vós me és 
impossible, que ara sé què és amor, que de primer no u sabia. E puix a 
força d'armes me haveu feta cativa, no·m denegueu lo socors, car ma 
vida, ma libertat e la mia persona d'ací avant no tinch per mia, puix, 
havent-la perduda, de vós la he cobrada. E ara la prench en comanda 
ensemps ab la glòria de la sdevenidora victòria, per la qual yo sola me 
alegre perquè més honrada e major sia la senyoria vostra, que de cosa 
que més stime vos he fet senyor (Tirant, cap. CCCXXXVIII, p. 1422). 
 
 

 Després d’haver fet l’anàlisi de les bodes sordes entre Partinobles i Melior, 

queda palesa la idea que ells són els veritables esposos i no aquesta neboda del papa 

amb qui el pretenen casar. Estem en el primer punt d’inflexió de la novel·la: es tracta de 

la primera prova d’amor que haurà de superar Partinobles i, com no pot ser d’una altra 

manera, aconsegueix eixir victoriós com veurem en el paràgraf 4.  

 

[2] i [3] Carlos Espejo (1999: 33-34) ens acosta una reflexió sorprenent del 

paper que vincula la dona amb la ciència en les primitives cultures i que tindrà vigència 

durant els segles posteriors. En aquestes societats els rols estaven clarament establerts i, 

així, mentre els hòmens eixien de cacera, les noietes romanien amb la resta de dones 

aprenent els seus oficis de metgesses perquè la seua escomesa era guarir els malalts. Al 

mateix temps ens diu aquest estudiós que durant les llargues nits en què esperaven els 

caçadors, les dones havien d’observar el firmament i adquirir així coneixements 

astronòmics que les ajudaren amb els cicles de la naturalesa. La ciència, doncs, tindria 

un origen femení. Aquesta reflexió, evidentment indemostrable però raonable des d’un 

punt de vista lògic, ens explicaria la gran profusió de dones amb poders que apareixen 

ben enjorn a Grècia i Roma relacionades amb el control de les forces de la naturalesa, la 

ramaderia o l’agricultura i que tindran com a màximes representants Circe i Medea 

(Lara 2010: 29). A més aquestes dones dominen la màgia i, com en el cas de Circe, són 
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capaces de crear beuratges que facen oblidar els hòmens la seua terra i colpejar-los amb 

una vareta per transformar-los en porcs. Medea, per la seua banda, és coneguda com «la 

que sap fer molts filtres» i és el prototipus de fetillera, encara que després la tradició 

catalana a través de Corella ens acostarà una imatge de Medea com a exemple de vida 

honesta. Però ara ens interessa més el vessant màgic i intrigant amb què ens la mostra 

Apol·loni de Rodes: 
 
Ella entretanto sacó de la cóncava caja un filtro que se llama, dicen, “prometeico”. 
Si uno, después de propiciar a Hécate Daría, la unigénita, se unge con él el cuerpo, 
ya no es ni frágil a los golpes del bronce ni ante el fuego en llamas tiene que 
retroceder. Y además resulta invencible en ese día a la vez en valor y vigor (El viaje 
de los Argonautas, p. 847). 

 
Deduïm, doncs, que si la mare de Partinobles sap també fer filtres, ergo també és 

una fetillera a l’estil d’aquestes clàssiques o, almenys, es tracta d’una dona que coneix 

les arts alquímiques que anul·len la voluntat dels hòmens i canvien els seus destins. El 

que passa és que la seua idea fracassa perquè hi ha una força superior que ho domina tot 

i amb la qual ella no ha comptat: l’amor i la fidelitat que son fill deu a la seua dama. En 

la versió castellana aquesta fidelitat encara és més palesa, perquè la mare i l’oncle: 
 

estuvieron ocho días fablando con el conde, diziéndole del casamiento con la 
sobrina del santo padre, y todavía el conde desviándolo, que nunca Dios quisiesse 
qu’él fiziesse tal cosa, que él en ninguna manera dexaría a Melior por quantos 
thesoros oviesse en el mundo (Partinuplés, p. 355). 

 

Però, com anàvem dient, la bevenda fa el seu efecte, veritablement, i Partinobles 

cau en un estat d’inconsciència que permet els agressors casar-lo amb la neboda del 

papa. La brevetat textual no ens permet saber de què està fet aquest filtre de l’oblit. No 

hi ha temps per entretenir-se a contar si està fet d’herbes, de flors, d’arrels, si està 

mesclat amb el vi o amb un altre líquid. En canvi, en el text castellà els agressors 

«ordenaron de le dar veleño en el vino» (p. 355). Però en la nostra edició sols sabem 

que Partinobles no se n’assabenta que l’han drogat i que el seu estat dista molt de la 

passió desordenada, fascinant i irrefrenable que senten Tristany i Isolda. El 

comportament del nostre Partinobles tampoc no s’acosta al del Partonopeo francés en 

què es basa. En el roman la reacció del protagonista és ben diferent: 
 

Envían por él y viene. El rey conversa con él mientras desalojan la habitación y se 
queda libre para ellos cuatro. Los tres deliberan: el rey, la señora y el de Blois. La 
doncella se pone de pie y ha atrancado muy bien las puertas. Es muy bella, alta y 
gentil, y se ha esmerado al vestirse. Tiene los cabellos rubios, la frente ancha y 
blanca, los ojos garzos y grandes, el rostro claro y franco, la boca pequeña, 
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levemente baja, los labios rojos, algo carnosos, el cuello largo y blanco, los hombros 
bajos. Es alta y gentil, esbelta pero apretada, tiene los brazos largos y las manos 
hermosas. Villano es quien le niega algo. Va vestida con un jamete que le sienta 
muy bien, fuerte y selecto. La bella toma después las jarras y sirve vino muy 
gustosamente. Desea al muchacho muy ardientemente y se esfuerza por embobarlo. 
El rey bebe poco, pero aquél ingiere tanto que cambia del todo su semblante, se 
entusiasma y charla mucho: el brebaje es potente y rápido. La doncella es observada 
y Melior olvidada. 
Su madre comprende por sus palabras y por su semblante que se ha trastornado. Ha 
hecho venir a la doncella y aquél se afana por tratarla cortésmente. La locura le 
gobierna tanto que la requiere de amores, y creo que no es extraño: bien sabéis que 
pronto se seduce a un hombre en tal lugar y por tal doncella, pues es muy sensata, 
gentil y hermosa. Ella le responde que sólo será su amiga si se casa o se promete con 
ella, y él está tan encendido que quiere acatar su voluntad. El rey se entromete en su 
galanteo y le ha hecho obsequios muy hermosos: castillos, ciudades, villas y 
bastantes dominios. La madre, por su parte, se empeña en aturdir al atolondrado. Al 
oír la promesa consigue con su consejo que la jure. Y después, cuando la ha jurado, 
el rey se la ha entregado en su mano. Ahora está aquél contento y piensa que no ha 
cometido ninguna deslealtad. Besa y abraza a su amiga y le habla dulcemente. Y 
estoy seguro de que, si hubiera tenido ocasión de hacer el otro juego, lo habría hecho 
muy gustosamente (Partonopeo, p. 177-178). 

 
Analitzem els dos casos. En el text català l’emmetzinament de Partinobles 

ocorre durant el sopar quan li donen la bevenda sense que se n’adone. Una vegada 

intoxicat, ràpidament trameten pel cardenal i l’esposen amb la donzella que es comporta 

molt amorosament besant-lo. És a dir, el matrimoni s’ha celebrat, però en unes 

condicions que el fan totalment il·legal, ja que el jove no ha pogut donar el seu 

consentiment per estar «fora de seny». A banda d’aquesta circumstància, més que greu, 

l’Església catòlica establia, a través del dret canònic, que sobre el matrimoni tenia la 

jurisdicció exclusiva (Cajas Silva 2007: 27), perquè: 
  

A pesar de la supremacía de su poder, hasta el siglo IX de la era cristiana “no hay 
ningún pasaje en que conste que la Iglesia reclamara para sí la competencia 
exclusiva sobre el matrimonio”, de modo que el poder civil también ejerce su 
jurisdicción sobre el matrimonio de los cristianos. Pero a “finales del siglo IX 
comienza a prevalecer la intervención de la Iglesia, que se hace exclusiva durante 
los siglos X a XI [que coincide con el periodo más intenso del feudalismo]. En el 
siglo XII la Iglesia ejerce en exclusiva su jurisdicción sobre el matrimonio de los 
fieles por cuanto respecta a los aspectos de derecho divino o eclesiástico”. La 
jurisdicción eclesiástica se aplica principalmente en materia de impedimentos para 
contraer matrimonio y de las penas contra los infractores, en la indisolubilidad y en 
la forma matrimonial. Para los casos de infracción a sus leyes matrimoniales, las 
sanciones más habituales son la separación de los cónyuges, la excomunión y la 
penitencia.  

 

Així, doncs, segons assenyala Cajas Silva (2007: 17-18) a partir d’ara: 
 

1. L’Església imposa una rigorosa moral sexual i no s’hi permetran les 

relacions prematrimonials, la bigàmia, l’adulteri i el concubinat. 
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2. Ixen perdent els fills il·legítims perquè provenen de relacions irregulars. 

 

3. Es concep el matrimoni com un contracte i, d’aquesta manera, la seua 

essència no és l’afecte ni la còpula, sinó l’intercanvi del consentiment per 

part dels contraents. 

 

4. El dret canònic estipula que el matrimoni comença amb el consentiment i es 

consuma amb la unió sexual. 

 

5. El matrimoni és un sagrament. 
 

El casament de Partinobles amb la neboda papal és il·legal perquè incompleix el 

punt 1, ja que està casat amb una altra dona i, per tant, és bígam i adúlter. I és que el 

matrimoni secret havia comportat greus problemes com ens ho mostra Campo Guinea 

(2004: 210): 
 

Cerca del Matrimonio, Sacramento de la Iglesia, conviene mirar los grandes males 
que de clandestinos matrimonios se siguen y cuán difícilmente se pueden curar. 
Cáusanse aborrecimientos entre padres e hijos y entre todos los que entendieron del 
casamiento; y muchas veces se revuelven pueblos con daños y muertes. Y acaece 
casarse la moza con uno secretamente, y después, no osarlo decir por temor de su 
padre; o, si lo dice no es creída; y no osando contradecir la voluntad del padre, 
consiente ser casada in facie eclesiae con otro; y así viven en pecado mortal por 
haber sido válido el primer matrimonio, y muchas veces consumado con la cópula. 
¿Qué hará esta triste mujer, que ni puede tomar el primero ni le dejará huir el 
segundo? Algunas de las cuales sabemos haberse ahorcado, por la grandeza del mal 
y la falta de remedio. 
Ítem: innumerable copia de mozas han sido engañadas y perdidas, haciendo maldad 
con hombres, fiadas de la palabra de casamiento que les dieron; y algunas han 
dejado las casas de sus padres y se van a del todo perderse. Muchos males hay que 
desto se siguen, y los remedios por la Iglesia dados no bastan. Conviene que se den 
otros más eficaces; y parece ser uno de ellos inhabilitar todo matrimonio que sin 
testigo se hiciere y que no cuelgue un estado perpetuo y lleno de cargas y peligros, 
del contentamiento de un muchacho o muchacha que no saben más de lo que los 
malos intercesores le dicen, o lo que su afección necia los aconseja. Y declarándose 
a todos que los tales matrimonios no valen, cesarán estos errores y males, pues con 
sólo ánimo de matrimonio se hacen. Y provéase de remedio para los que desta 
manera están casados dos veces para que no estén en pecado mortal.  

 

Però, a més, també l’esposori oficial és il·legal per no acomplir ni el punt 3 ni el 

4. Partinobles no ha consentit a casar-se perquè està drogat i té anul·lada la seua 

voluntat. Si, a sobre, l’Església diu que el matrimoni comença amb aquest consentiment 

i es consuma amb la còpula, tenim que cap dels dos requisits s’hi han donat i, per totes 
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aquestes raons, s’anul·laria el casament i es reafirmaria que Melior és l’autèntica 

esposa: quan es van esposar, Partinobles no era bígam ni tampoc no havia comés 

adulteri i, per acabar, va consentir en la unió i la va consumar sexualment. Un 

matrimoni, doncs, en tota llei.  

L’escena del roman francés difereix de les edicions peninsulars. Ací el temps 

narratiu és molt més lax i l’autor es recrea a fer la descriptio puellae perquè tinguem 

present que la neboda, en aquest cas del rei, acompleix el cànon de bellesa medieval i 

que no es tracta d’una mossa qualsevol. Ara bé, el que copsa l’atenció és veure la gran 

diferència que hi ha entre ella i les seues homòlogues peninsulars: mentre les hispanes 

curen el son tòxic dels cavallers, la neboda francesa posa en funcionament les seues 

armes de dona: «ha atrancado muy bien las puertas», perquè Partonopeo no puga eixir 

de l’estança i comprovem que clarament és una tancada; a més, «desea al muchacho 

muy ardientemente y se esfuerza por embobarlo» i això mostra el seu rol d’agressora 

activa que està al mateix nivell que la mare. I, per descomptat, conquista el jove perquè 

el filtre ha fet el seu efecte: 

 

1. El filtre provoca que Partonopeo oblide Melior. Impensable en les 

edicions peninsulars en què el protagonista s’adorm. 

 

2. El filtre provoca també que Partonopeo no siga responsable de les seues 

accions, perquè li ocasiona una bogeria amatòria ingovernable a l’estil de 

Tristany. Impensable també en les edicions peninsulars, perquè 

Partinuplés i Partinobles dormen. 

 

3. Partonopeo jura casar-se amb la donzella i, de fet, es casa. Partinobles i 

Partinuplés no donen el seu consentiment, són casats a traïció i, per això 

mateix, després tindran menys remordiments que el personatge francés i 

com a lectors comprenem millor el perdó de les nostres fades. 
 

Tan pronto como oscurece, se va hacia la cama de su amiga. Se desnuda y se 
mete dentro, y apenas tarda en echarse el cobertor. Todas las velas se apagan 
en derredor. Viene su amiga, él la acoge, suspirando con fuerza y quejándose 
sin parar. Su amiga comprende que está sufriendo: “Señor, dice, ¿qué 
tormento, qué mal tenéis, qué pena? Amigo, decidme qué ocurre.” Él 
responde muy quedamente implorándole merced con mucha suavidad: 
“Señora, por Dios, os pido gracia. El rey de Francia me ha deshonrado; mi 
perversa madre hizo que me engañara su sobrina con un brebaje. Cuando lo 
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bebí, me volví tan majadero que olvidé mi compromiso con vos. Me prometí 
con una mujer con grandes honores, con villas, con castillos y con burgos. 
Pero antes de hacer locuras con ella, recuperé la cordura y la abandoné, y 
también al rey de Francia y a mi madre, sin cumplir el acuerdo ni la promesa. 
Los he olvidado por vos: si no me perdonáis, estoy muerto.” En ese momento 
se calla, gime y suspira. “No os inquietéis, señor, dice la dama. Al querer 
alejaros de los vuestros y causarles daño antes que a mí, os debo amar por 
encima de todo, y tanto más consideraos mío. Esta deslealtad es muy 
perdonable, pero si el diablo os seduce tanto, con obras o con poderes, que 
queréis que me muestre antes de que suceda según mi deseo, seremos 
escarnecidos y objeto de burla. No me importa ninguna otra traición: no 
temáis tan leve discusión.” Después yacieron en paz y gozaron con plenitud. 
Así pasan juntos medio año y hacen todo lo que les place. Partonopeo tiene 
cuanto desea, excepto que está sólo tal como acostumbra (Partonopeo, p. 
179-180). 

 
 

Tot aquest comportament de Partonopeo és criticat per l’autor del roman que vol 

enlletgir la inconstància del galant, impròpia de la cortesia cavalleresca, i que denota un 

tarannà traïdor que se n’allunya dels pressupòsits de l’amor cortés. En aquest estat, 

doncs, queda l’heroi fins que la neboda reial comet l’error de dir unes dissortades 

paraules que provoquen que l’efecte del filtre desaparega completament: 
 
Querido amigo, con gran tino os hemos conquistado. Estáis libre de la soberanía de 
la hermosa hada, vuestra amiga». Cuando él oyó nombrar a su amiga, en seguida se 
pone en pie y desatranca la puerta en un instante. Se va corriendo por la sala, 
encuentra a su caballo que estaba en el pórtico, monta y cabalga a gran galope. El 
compromiso ha dejado tras sus espaldas. Abandona a su madre y a su dominación y 
maldice a su nueva amiga. Añora con lágrimas a Melior, cuyo amor alberga en su 
corazón (Partonopeo, p. 178). 

 
 

Partonopeo no arriba al llit, no cau en un son pesat com Partinobles i, per tant, 

les reaccions dels dos divergeixen una mica: el primer cavalca embogit per retrobar-se 

amb la seua amiga en un estat d’ansietat i remordiments que li provoca enyor de la seua 

esposa i llàgrimes amargues de traïdoria; el segon, Partinobles, s’espanta de la situació, 

de veure una dona que l’abraça i que diu que és la seua esposa. La fidelitat a Melior es 

conserva incòlume, ni un minut hi ha hagut dubte i la confessió de l’enamorat és brutal 

per a les oïdes de la neboda: Melior és la mia senyora y no altra. Després d’això no cal 

més, però davant la insistència de la falsa esposa en voler-lo aturar perquè no vaja a 

l’encontre de la fada, Partinobles es gira i la bufeteja durament. 

 

CAPÍTOL XXIII 
 

Els esdeveniments que es produeixen en aquest capítol són els que com a lectors 

esperem. L’angoixa de Partinobles provoca la seua fugida del reialme de França 
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mitjançant un element que ja coneixem: la nau encantada que el retorna al món estable, 

seré i segur de Cabeçadoyre. 

Considerem cridaners dos motius que apareixen en el capítol. En primer lloc, 

l’emperadriu envia la nau al seu cavaller perquè torne amb ella i ressaltem una petita 

frase subordinada que podria passar desapercebuda i que no apareix en la versió 

castellana, ni en el roman francés: 
 

«car [Melior] ja sabie tot lo fet» 
 
 És a dir, la princesa ja sap que Partinobles ha estat casat a la força i com s’ha 

esdevingut tot l’afer. No sabem, però, si ella ha viatjat en un núvol i ha estat espectadora 

directa del casori, o si ho ha vist en somnis, o com se n’ha assabentat. Els lectors 

assumim el tarannà màgic que envolta Melior de manera natural i no ens meravella que 

ho sàpia tot. 

 Malgrat conéixer els fets, Melior se’ns presenta com la dama que ignora tot el 

que s’ha escaigut davant la confessió de Partinobles. A nosaltres, que som sabedors dels 

successos, no ens copsa que la dama es mostre com si fóra una beneita, perquè està 

evidenciant un caràcter conciliador que inspira la confiança i la seguretat del «pecador». 

De fet, veiem que el perdona aviat i palesa que aquest fals casament no li importa gens, 

perquè considera que Partinobles no l’ha traïda, que l’enamorat no ha transgredit el 

requeriment imposat, i que no ha trencat la seua promesa de mantenir-se fidel a la seua 

paraula.     

 

CAPÍTOL XXIV 
  

[1] Per continuar amb el desenvolupament de l’acció narrativa, i a falta de 

connectors lingüístics que la relliguen, l’autor ha de recórrer a una excusa tan fútil com 

és acomiadar-se dels companys espanyols, que fa dos mesos que no veu, per acabar la 

inacció que provoca l’estada a Cabeçadoyre. Però, és clar, sense aquesta excusa no es 

pot desenrotllar la història. En l’edició castellana, però, la narració és més acurada i sí 

que es justifica que Partinobles vulga tornar al reialme de França per acomiadar-se dels 

espanyols: 
 

A cabo de estos dos meses, acórdose de los españoles que en Francia havía dexado y 
pidió por merced a la señora emperatriz que le diesse licencia, que su voluntad era 
de ir a Francia a ver a su tío el rey y a su madre, que con la priesa del desposorio no 
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se le avía acordado de despedirse de los españoles y que agora quería ir a saber 
dellos (Partinuplés, p. 357). 

 
 Quan el nostre protagonista exposa els seus desitjos a Melior, aquesta li dóna el 

vist-i-plau i li recorda per sisena vegada la promesa feta, la qual cosa és significativa: a 

hores d’ara entenem que la insistència de Melior s’explica perquè com més ratifique 

Partinobles que guardarà el secret amorós, major serà el càstig per trair-lo finalment i 

per trencar la paraula donada. 

 

[2] La mare de Partinobles continua representant el gran paper d’agressora en la 

trama argumental i, així, comença preguntant amb menyspreu per «la fada». En un 

primer moment Partinobles no es molesta per aquest apel·latiu, sinó que repta d’alguna 

manera sa mare perquè espere un any per descobrir la veritable naturalesa de Melior. 

Però davant la insistència de la mare, qui continua especulant sobre si l’emperadriu és o 

no un mal esperit, el fill acaba amenaçant-la amb no tornar amb ella mai més davant la 

qual cosa a la mare no li queda més que retrocedir i acabar amb la tensió que ha creat.         

 

CAPÍTOL XXV 
  
 Estem davant d’un capítol de transició cap a la desfeta del fil conductor 

d’aquesta primera part. 

 

Destaquem el nom d’Elisena, que ha sofert una metàtesi en l’edició castellana i 

passa a anomenar-se Elenisa. L’antropònim podria estar relacionat de manera directa 

amb un influx troià que el connectaria amb el de l’Helena clàssica (García de la Riega 

1909), o bé tindria una influència artúrica si el fem correspondre amb el de la mare de 

Lancelot, Elaine (Williams 1909, 35). En la cavalleria hispànica el nom donà cabuda a 

una altra mare famosa: la d’Amadís de Gaula. Es tracta d’un antropònim d’origen noble 

que dignifica la falsa esposa de Partinobles i ens la presenta com a dama d’alta extracció 

social mereixedora d’emparentar amb el nebot del rei de França. 

 

CAPÍTOL XXVI 
  

[1] Aquest és el capítol en què es duu a terme el complot per acabar amb els 

amors amb la fada. En les edicions peninsulars serà Sa Santedat qui mostra la seua 
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desesperació davant els fets ocorreguts, ja que no vol que la seua neboda haja estat 

deshonrada. L’aparició del bisbe en l’acció narrativa serà fortuïta i determinant perquè 

esdevindrà l’instigador principal de la desfeta amorosa en un deshonest qui pro quo: 

acabar amb la fada a canvi d’un arquebisbat.   

En el roman francés serà la mare la inductora del desbaratament amorós i el 

personatge del bisbe no demana res a canvi de la seua alcavoteria, no obtindrà, doncs, 

cap favor, sinó que es veurà recompensat amb el gaudi de sentir-se ben considerat 

davant els ulls reials: 
 

Sea como sea el gozo y la alegría que hay en Francia, cualquiera que hable bien o 
que lo oiga, es la madre de Partonopeo la que se empeña en pedir a Dios que su hijo 
se quede, que no se pierda y que no sea deshonrado. Con la plegaria ha tramado un 
ardid: ha hecho llamar al obispo de París, que sabe mucho de sermones y de exponer 
bien sus razones, y le ha hablado de su hijo; de cómo ha viajado, de cómo lo ha 
raptado un hada, de cómo va y viene completamente solo, y que le prohíbe verla: de 
todo le ha dicho la verdad. Luego le pide en llanto que le disuada de tamaña locura. 
Y le enseña bien cómo y él lo comprende de buen grado (Partonopeo, p. 182-183). 

 
 En la faula d’Eros i Psique les qui impulsen el caos amatori són les germanes de 

la protagonista, mogudes únicament per l’enveja i sols esperant com a recompensa 

l’enfonsament del món ideal de Psique. Veiem com actuen els diferents traïdors: 

 

Eros i Psique Partonopeo de Blois Partinobles 
1. Després de visitar Psique, les 
seues germanes es presenten 
arborades «per la fel d’una 
creixent enveja». I increpen a 
Fortuna per la mala sort que 
governa les seues vides. 
2. Qüestionen la dignitat de 
Psique i troben que no mereix la 
sort que té. Així, doncs, volen 
precipitar-la «daltabaix de tantes 
opulències» (p. 97). 
3. Estratagema: dividida en dues 
parts:  

a) Enganyen Psique dient que 
dorm amb «un enorme 
serpent que molts nusos 
voluminosos, que degota 
pel coll una terrible bava i 
bada una gola profonda» 
(p. 102) que finalment 
acabarà devorant-la. En 
aquest moment precís no 
cal que les germanes 
continuen insistint, perquè 
Psique ja és presa d’un gran 
temor que la porta a desoir 

1. La mare, volent que son fill es 
quede al reialme de França perquè 
no siga deshonrat per una fada, 
crida el bisbe de París perquè 
l’ajude en la comesa. 
2. El bisbe entra a la cambra de 
Partonopeo i comença un 
parlament que res té a veure amb 
la fada i així ens ho diu el 
narrador: 

En primer lugar habla de 
cosas alejadas, como si no le 
interesara hablar en contra de 
su amiga, pero luego lo 
enlaza con su sermón 
(Partonopeo, p. 183). 

 
3. Confessió de Partonopeo. El 
bisbe dóna una visió pecaminosa 
dels amors de la fada. Partonopeo 
resta confós. 
4. El bisbe lliura al protagonista 
una llanterna i la candela. 
5. Viatge de l’heroi fins a 
Cabeçadoyre. 
6. Trencament del tabú. 

1. Sa Santedat i la mare de 
Partinobles han casat el fill amb 
Elisena, neboda del papa. En 
assabentar-se que Partinobles no 
està amb la seua neboda, el sant 
Pare s’enutja fortament i aprofita 
la visita d’un bisbe amic per 
contar-li el neguit que té. 

2. El bisbe roman a la cort del rei 
de França durant un mes sense 
donar a conéixer les seues funcions. 
3. Parlament del bisbe amb el rei. 
4. Sermó del bisbe que dóna a 
Partinobles una llanterna 
encantada i una candela. 
5. Trencament del tabú. 
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els consells d’Eros i acaba 
fent cas de les pernicioses 
paraules de les potencials 
fratricides. 

b) Donen a Psique una navalla 
ben esmolada perquè la 
guarde al llit; li donen 
també una llàntia perquè la 
pose sota un cobertor. Amb 
aquestes armes la 
comminen a matar Eros: 
«alçant coratjosament amb 
la mà dreta aquella arma de 
dos talls, d’un cop tan fort 
com puguis separa el cap 
d’aquest serpent nociu del 
nus del seu coll» 
(Metamorfosis, p. 104). 

 
 

[2] La maldat del nostre bisbe no té parada ja que, com la Renard de Llull, s’hi 

està tot un mes a la cort del rei de França guanyant-se la confiança dels nadius i sense 

revelar mai els objectius que el menen. Mostra clarament una gran paciència en no 

descobrir-se i aprofita l’ocasió per apartar Partinobles de la fada quan el rei li conta tots 

els esdeveniments.  

 L’actuació d’aquest personatge segueix els passos de les funcions que apareixen 

en la Morfologia del conte de Propp (1998): 

 
1. Interrogatori de l’heroi per l’antagonista, qui intenta obtenir tota mena de 

notícies sobre els fets. 

 

2.  Informació sobre la víctima. En el nostre cas el bisbe ha estat informat 

abans per d’altres agressors (la mare i el rei). 

 

3. Engany de l’agressor. El bisbe crea el dubte si serà Melior una fada o no. 

 

Hem de dir a favor dels agressors de la nostra novel·leta que allò que 

persegueixen és el bé del protagonista, perquè no volen que Partinobles s’enamore 

d’una fada amb totes les connotacions negatives que les adoben i aquesta actitud dels 

instigadors els exonera, en certa manera, si la contrastem amb la malvolença manifesta 
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de les germanes de Psique que, mogudes per l’enveja, només pretenen la desgràcia 

fraterna.  

 

CAPÍTOL XXVII  
  

[1] Volem acarar les accions que guien la traïció amorosa comparant el nostre 

text amb la faula d’Eros i Psique. No ens cal comparar-lo amb el Partonopeo perquè els 

fets transcorren de manera similar.  

Bàsicament en L’Ase d’or els esdeveniments s’escauen de la mateixa manera a 

excepció de l’arma mortal que porta Psique per degollar Eros i que no existeix en la 

nostra novel·la: 

 

Eros i Psique Partinobles 

 

1. Eros s’adorm. 

2. Psique trau la llàntia i agafa la navalla 

per matar Eros. 

3. Acosta el llum i veu el formós déu. 

4. Psique, penedint-se del que ha fet, 

intenta amagar l’arma. 

5. Psique es refà i comença a contemplar 

la bellesa d’Eros. 

6. Examinant les armes del seu marit, 

Psique trau una sageta del buriac i es 

punxa caient perdudament enamorada 

d’Eros. 

7. En el paroxisme amorós Psique no se 

n’adona i cau una gota d’oli bullent 

sobre l’espatlla dreta d’Eros. 

8. El déu es desperta i desapareix. Es 

plany de la traïció amorosa. 

9. Desesperació de Psique. 

 

 

1. Espera que l’emperadriu s’adorma. 

2. S’alça secretament. 

3. Pren la llanterna i trau la candela. 

4. Descobreix la princesa i es queda 

meravellat de la seua bellesa. 

5. Cau la gota de cera sobre el pit de 

l’emperadriu que es desperta. 

6. Melior se n’adona del succés i resta 

esmortida. 

7. Plany de Partinobles i maledicció a 

mare, bisbe i resta d’agressors. 

8. Plany de Melior. 
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 És interessant veure les diferents reaccions dels traïdors. Així, Partinobles, 

llança la llanterna per terra, comença a plorar i maleeix els agressors; Psique, per la seua 

part, s’agafa amb les dues mans a la cama dreta d’Eros per retenir-lo i que no marxe. 

Eros, ferit per la traïció, es plany dels fets ocorreguts i Psique, una vegada el fill de 

Venus s’enlairat i desapareix, es llança daltabaix del marge del riu per suïcidar-se. 

 La desesperació, doncs, és viscuda pels dos personatges de manera distinta: el 

cavaller francés plora com un nen petit i culpa els altres de la seua malifeta en un clar 

comportament infantil que és el que caracteritza l’heroi en diferents parts del text, 

mentre que Psique assumeix el que ha fet responsablement i l’única possibilitat que 

contempla per alliberar-se del dolor que li produeix la pèrdua del marit és la mort. Són, 

doncs, dues maneres d’enfrontar-se amb la culpa i la traïció amorosa: mentre 

Partinobles és més immadur i irresponsable, Psique ens mostra tenir literàriament més 

dignitat. 

 Veiem ara com reaccionen les víctimes de la traïció. Eros presenta una actitud 

més aviat de tristor en veure que la seua estimada ha preferit fer cas a les males 

conselleres de les germanes, abans que creure en els constants advertiments d’ell. No hi 

ha amenaces, no hi ha odi, sols hi ha un càstig: la seua fugida quan es llança en l’aire 

amb les ales. En contraposició Melior, una vegada retorna de l’esmortiment que li ha 

provocat el disgust de la traïció, la primera cosa que fa és amenaçar Partinobles de mort: 
   

car jo us faré matar ab tanta crueltat com jamés cavaller morís! (Partinobles, cap. 
XXVII). 
 

 Després comencen les recriminacions per haver trencat la prohibició, la qual 

cosa comporta dues conseqüències fonamentals. En primer lloc, el trencament afecta 

molt seriosament l’esdevenir de Melior, ja que implica que ella perda tots els seus 

poders sobrenaturals. En el poema francés queda més entenedor tot el passatge en dir 

Melior: 
 

Alcancé tal poder, por la sabiduría que Dios me ha dado, que en un castillo o en una 
ciudad, aunque tuviera cien mil hombres, uno no vería al otro ni conocería su 
existencia. Por esta ciencia os he ocultado a todos los de esta ciudad. Ahora me 
habéis quitado mi saber al verme en contra de mi prohibición: nunca más en mi vida 
prepararé ninguna obra. Conozco muy bien todas las artes, ardides y hechizos. 
Conozco muy bien todas mis destrezas, pero de nada me sirven, pues no puedo 
hacer las maravillas que aprendí con tantas vigilias, ayunos y trabajos: todo he 
perdido por vuestra agresión (Partonopeo, p. 186-187). 
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 Per tant, el trencament de la promesa s’ha traduït en el fet que Melior ha deixat 

de ser una fada, ha deixat de ser una dama que sap regir-se sense l’ajut de ningú i ha 

esdevingut, dissortadament, una dona terrenal, feble, sense voluntat per decidir el seu 

futur que, a partir d’ara i més que mai, serà en mans dels seus tutors. 

 La segona conseqüència que se’n deriva és que Melior es veu moguda per una 

gran ira que es fonamenta perquè no arriba a entendre com Partinobles s’ha deixat endur 

pels consells de la mare i el bisbe i ho ha llançat tot a perdre quan falten només sis 

mesos per guardar el secret amorós i complir amb la paraula donada.  

 L’enuig per la traïció amorosa que presenta Melior està en un estadi molt 

primitiu, en què manca tota forma de refinament. La còlera de la nostra princesa està 

molt lluny de la polidesa de què gaudeix, per exemple, Güelfa. Així, quan Curial 

prepara la batalla contra Boca de Far, tramés a dir a la Güelfa que li envie alguna cosa 

per dur-la el dia de l’encontre però Güelfa, que ja sap que Curial ha estat flirtejant amb 

Laquesis, li respon: 
 

Que assats havia dels jupons de Laquesis e que allò li devia bastar que no es tengués 
per dit que ella no sabés tots los fets com eren passats e així que se’n fixàs al 
present, que quan és ella no li trametria res; de què Curial cuidà morir (Curial, p. 
200). 

 
 Però no contenta amb aquesta subtil venjança que en poc la considerem, Güelfa 

manté l’actitud de dona enutjada fins a la fi del llibre. Curial ha romàs en captiveri 

durant set anys i quan aconsegueix tornar a Montferrat un dia es presenta disfressat a la 

Güelfa i li canta la Cançó de l’Orifany, composta per ell. No podem oblidar que aquesta 

composició en realitat la devem al trobador Rigaut de Berbezilh i diu: 
 

Atressi com l’orifanz, 
que quant chai no· pot levar 
tro li autre, ab lor cridar, 
de lor voz lo levon  
et eu voill segre aquel us, 
que mos mesfaitz es tan greus e pesanz 
que si la cortz del Puoi e lo bobanz 
e l'adreitz pretz dels lials amadors 
que deingnesson per mi clamar merce 
lai on prejars ni merces no·m val re. 
 
E s'ieu per los fis amanz 
non puosc en joi retornar, 
per tostemps lais mon chantar, 
que de mi no·i a ren plus, 
anz viurai com lo reclus, 
sols, ses solatz, c'aitals es mos talans, 
e ma vida m'es enoiset affans 
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e joi's m'es dols e plazers m'es dolors; 
qu'eu non sui ges de la minera d'ors, 
que qui be'l bat ni'l te vil ses merce 
el engrassa e meillur'e reve. 
 
Ben sai c'Amors es tan granz 
que leu mi pot perdonar 
s'ieu failli per sobramar 
ni reingnei com Dedalus, 
que dis qu'el era Jezus 
e volc volar al cel outracuidanz, 
mas Dieus baisset l'orgoill e lo sobranz; 
e mos orgoills non es res mas amors, 
per que Merces me deu faire socors, 
que mant loc son on rasos venz merce 
e luoc on dreitz ni rasos non val re. 

 
A tot lo mon sui clamanz 
de mi e de trop parlar, 
e s'ieu pogues contrafar 
fenis, don non es mais us, 
que s'art e pois resortz sus, 
eu m'arsera, car sui tan malanans 
e mos fals ditz messongiers e truans; 
resorsera en sospirs et en plors 
lai on beutatz e jovenz e valors 
es, que no'i faill mas un poc de mercè 
que no'i sion assemblat tuit li be. 

 
Ma chansos et drogomanz 
lai on eu non aus amar 
ni ab dretz oillz regardar, 
tan sui conques et aclus. 
E ja hom no m'en escus, 
Miels de domna, don sui fogiz dos ans; 
ar torn a vos dolorosos e plorans; 
aissi co'l sers, que, cant a faig son cors, 
torna morir al crit dels cassadors, 
aissi torn eu, domn', en vostra merce, 
mas vos non cal, si d'amor no'us sove. 
 

 La dama el reconeix però no oblida el gran enuig que sent. És el moment en què 

els déus intervenen en els somnis dels enamorats i a la Güelfa l’empenyen perquè torne 

a estimar Curial. Mentre Curial ha tingut l’aparició en somnis de Baco, gràcies al qual 

mamprèn la cavalleria cosa que li comporta diferents victòries: venç Guillalmes del 

Chastel, combat contra els turcs a Constantinoble i salva el marqués de Montferrat. Per 

agrair els seus treballs, el rei de França li dóna grans riqueses i prepara un torneig en 

què el propi rei i tota la cort del Puig demanen a Güelfa que perdone el cavaller. Curial 

mostra el seu valor en el torneig i la novel·la acaba amb la descripció de les festes de les 

noces. Serà, per tant, molt després de sentir la Cançó de l’Orifany que permetrà que 

Curial torne a ella.  
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 [2] Després del trencament del tabú, la resta del capítol està dedicat en 

exclusivitat al paper que representa Urraca. A partir d’ara serà ella la protagonista 

femenina de quasi tot el que queda de l’obra, ja que exercirà com a mitjancera amorosa 

perquè Partinobles torne a recuperar Melior. 

 La primera vegada que se’ns presenta en aquest capítol manifesta una actitud 

d’empatia amb sa germana i, així, està a favor de matar Partinobles i no dubta a armar 

cinquanta cavallers perquè ho facen. En un segon moment, quan veu Partinobles 

despullat i desvalgut, se n’apiada però li enlletgeix la seua falsedat. No obstant això, no 

triga a canviar de bàndol i intentarà intercedir perquè el cavaller obtinga el perdó de 

Melior hem de dir, però, que sense cap èxit.  

 Totes les fases per què passa Urraca en tan poc espai textual es deuen, com 

després comentarem, a l’afecte que el jove comte francés li’n desperta. 

 

[3] El tòpic de la descriptio puellae té les seues arrels en la nostra tradició 

grecollatina, però sembla que no hi ha cap text concret que marque un clar precedent. Sí 

trobem, però, lleus petjades en la Il·líada quan fa referència a Atenea com la de la 

formosa cabellera, o a Andròmaca la dels nivis braços. El tòpic triomfarà en la literatura 

medieval gràcies a Petrarca (Palomeque 2011: 24) i estendrà la seua vitalitat a èpoques 

més tardanes com el renaixement i el barroc.  

Petrarca va reduir el nombre de parts a descriure i va consolidar l’anomenat 

«cànon breu» en contraposició al «cànon llarg» usat per Boccaccio (Muñiz 2014: 152). 

En les nostres lletres gaudim de nombroses descripcions de donzelles i, almenys en dos 

dels exemples que aproximarem, predomina un model més llarg, més acostat al de 

Boccaccio: es tracta del model descriptiu de Guido delle Colonne en les seues Històries 

de Troia. La influència d’aquest relat sura en el Curial e Güelfa i sembla que fou un text 

sobradament conegut en aquesta època (Badia 2007: 45) perquè l’autor anònim no entra 

a descriure la bellesa de Laquesis: 
 

Era aquesta Laquesis donzella que envides lo quinzèn any traspassava, assats gran 
de la persona e de meravellosa bellesa e la qual en aquell jorn s’estudià en ajustar 
artificial bellesa a la natural, de la qual nostre senyor Déus l’havia dotada davant 
totes altres de l’imperi d’Alemanya amplament e molt copiosa. No vull musar en 
escriure per menut totes les circumstàncies de la sua bellesa, mas aquell qui ho 
voldrà saber llija Guido de Columnis allà on descriu la bellesa d’Helena e sia 
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content ab allò e pense que a Laquesis no li fallia bellesa, car certes natura ab gran 
estudi per fer meravellar les gents la produí tal en lo món (Curial e Güelfa, p. 162). 

  
I és que la descripció que fa Guido delle Colonne d’Helena de Troia és ben 

acurada i, coneguda com hem dit pels lectors del seu temps, no calia allargar-se en la 

descripció d’un personatge que, encara que fonamental en l’acció dramàtica, no era el 

principal de l’obra i més si tenim en compte que l’autor no s’ha aturat a fer una 

descripció detallada de la Güelfa. Veiem la descripció d’Helena que serveix com a 

model: 
 

(Paris) Clavando atentamente su mirada sobre Helena, contempla uno por uno sus 
miembros delicadamente dotados de tan gran hermosura. Admira en ella el que 
resplandezcan con tan fulgurante con tan rutilante fulgor con abundantes cabellos, 
divididos en partes iguales por una raya de nívea blancura en medio del pelo, y que 
se mantenían ondulados merced a los hilos de oro trenzados a un lado y a otro 
siguiendo una distribución simétrica. Bajo ellos se descubría una frente del color de 
la leche, y una nívea lisura se extendía hasta sus refulgentes sienes, donde un 
cúmulo de dorados cabellos resaltaba con brillante resplandor. Ninguna detestable 
arruga surcaba la lisa superficie de su frente. Admira las dos cejas que se dibujan en 
la parte inferior de tan brillante frente; eran doradas, y su hechura estaba tan 
hermosamente resaltada, que se mostraban como dos arcos, en modo alguno 
ennegrecidos por una abundante nube de pelos de horrenda negrura; al contrario, 
simétricamente colocadas, realzaban con mayor esplendor las dos circunferencias de 
los ojos. Admira también aquellos ojos, que semejaban los rayos de dos estrellas y 
cuyas órbitas, como si fueran gemas artísticamente engarzadas, ponían de manifiesto 
una segura constancia de carácter en absoluto reprimidos en su animado movimiento 
por modestas miradas. Las refrenaban las riendas de sus párpados, con la apropiada 
largura de sus pestañas. Admira también en ella la línea regular de su nariz, de 
maravillosa hermosura, que, dividiendo las mejillas en dos partes exactamente 
iguales, ni se inclinaba hacia abajo con una excesiva largura, ni tampoco, menguada 
por una desmedida pequeñez, se elevaba hacia arriba feamente colocada sobre el 
labio superior; ni hinchada por un excesivo grosor, se mostraba con una enorme 
anchura —ya que las ventanas de la nariz estaban próximas sin demasiada 
separación—, ni se veían desagradables por presentar una abertura demasiado 
desmedida. Admira también la sin par belleza de tan resplandeciente rostro, cubierto 
de láctea blancura, cuyas mejillas parecían revestidas de rosas mezcladas con rosas, 
ya que el rosado color que en ellas se mostraba no parecía marchitarse por perder su 
lozanía por cambio alguno de tiempo. Después de interrumpir el níveo color de las 
línea existentes entre las mejillas y los labios, de nuevo los labios parecían 
representar el orto de una rosada aurora: no eran como esos labios que, por su mucha 
delgadez, parecían rehusar los dulces besos; al contrario, hermosamente gruesos por 
una firme hinchazón, invitaban a quienes los veían a desear besarlos con ávida 
pasión. Admira sus menudos dientes de marfil, perfectamente ordenados, sin que 
sobresaliera uno más que otro; las rosadas encías que, en una perfecta línea, los 
abrazaban, parecían representar lirios mezclados con rosas. Todo el contorno del 
rostro lo cerraba un mentón de forma esférica, hendida en el centro por un ligero 
hoyuelo: bajo el hueco del mentón, la barbilla ligeramente dividida parecía despedir 
un fulgor cristalino. Admira también en ella que la columnita de su cuello presente 
un níveo resplandor: el brillo de ese esplendor de nieve, realzado por la 
conformación de una carne delicada, le confería una albura intensa propia de la 
leche, al tiempo que las cuentas enhebradas de un collar resaltaban su radiante 
garganta. Admira en ella que sus omóplatos, asentados en una suave hendidura, 
sobresalgan de su lisa espalda, y que entre ellos, con graciosa galanura, los una a 
ambos un surco cóncavo. Admira en ella el que los brazos, de una largura apropiada, 
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inviten a dulcísimos abrazos, en tanto que sus manos presentan una ligera forma 
gordezuela y el extremo de sus dedos, alargados en su justa medida, ostentan unas 
uñas marfileñas. Brazos, manos y dedos resplandecían con el lechoso resplandor de 
una blancura serena. Admira igualmente en ella el equilibrado tamaño de su ancho 
pecho, en cuya superficie dos tetitas, como dos manzanas turgentes de bronce, la 
naturaleza, por así decir, las coronó con dos pezones. Y finalmente, observando su 
figura de justas proporciones, piensa e imagina que las partes que permanecen 
ocultas son de una belleza más relevante, ya que en realidad considera y 
patentemente constata que en la modelación de su persona la naturaleza no erró 
absolutamente en nada (Historia de la destrucción de Troya, p. 150-152). 

  
Tot el que ha volgut estalviar-se l’autor del Curial contrasta vivament amb el 

dibuix que Martorell fa de Carmesina, ja que no dubta a usar el model de Guido delle 

Colonne (Badia 2007: 42): 
 

Com Tirant hagué molt bé contemplada la bellea singular de la Infanta, e lo seu 
enteniment discorregué fantasiant quantes dones e donzelles ell en son recort haver 
vistes, e dix que jamés havia vista ni sperava de veure una altra tal qui fos dotada 
de tants béns de natura com aquesta, car aquesta replandia en linatge, en bellea, en 
gràcia, en riquea, acompanyada de infinit saber, que més se mostrava angèlica que 
humana. E mirant la proporció que la sua femenil e delicada persona tenia, 
mostrava que natura havia fet tot lo que fer podia, que en res no havia fallit quant 
al general e molt menys en lo particular. Car stava admirat dels seus cabells, qui de 
rossor resplendien com si fossen madeixes de or, los quals per eguals parts 
departien una clenxa de blancor de neu passant pel mig del cap. E stava admirat 
encara de les celles, que paria fossen fetes de pinzell, levades un poch en alt, no 
tenint molta negror d'espesura de pèls, mas stant ab tota perfectió de natura. Més 
stava admirat dels hulls, qui parien dues stel·les redones relluints com a pedres 
precioses, no pas girant-los vagorosament, mas refrenats per graciosos sguards, 
parien que portassen ab si ferma confiança. Lo seu nas era prim e afil·lat e no 
massa gran ni poch, segons la lindesa de la cara, que era d'estrema blancor de 
roses ab liris mesclada. Los labis tenia vermells com a coral e les dents molt 
blanques, menudes e spesses, que parien de crestaill. E stava més admirat de les 
mans, que eren d'estrema blancor e carnudes, que no s'i mostrava hos negú, ab los 
dits larchs e afilats, les ungles canonades e encarnades —que mostraven portar 
alquena—, no tenint en res negun defalt de natura (Tirant, cap. CXIX, p. 486). 
 

 En el text que ens ocupa resulta cridaner el fet que l’autor s’ature en una 

descripció tan detallada d’Urraca que, com Laquesis, seria un personatge secundari i, 

per tant, no hauria de rebre una atenció especial. Si comparem les descripcions de 

Melior i Urraca, tot i tenint en compte les del roman francés, veurem que s’hi produeix 

un gran desequilibri atenent a la importància de cadascuna de les germanes: 

Partinobles	   Partonopeo	  
 

Melior: 

Havent lo compte descubert lo llit, véu la 
emperatriu que estave dormint. Y mirant lo 
compte la gran gentileza de aquella, estigué 
espantat, y estava casi fora de seny 
(Partinobles, cap. XXVII). 

 

Melior: 

La ve desnuda, al descubierto, la puede 
mirar y contemplar bien: nunca ha visto 
nada tan hermoso (Partonopeo, 185). 
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 El desequilibri és palés i pensem que és perquè Urraca assolirà en aquesta 

segona part un paper preeminent que desplaça Melior i la fa protagonista absoluta dels 

esdeveniments que ens esperen. Quant a la descripció, el text francés guarda un orde 

descendent de les parts que s’estan descrivint i que s’ajusta d’una manera més acurada 

al cànon d’Helena de Troia, mentre que el text català presenta un desorde inusual 

descrivint primer els ulls, després les celles, després el front, etc., cosa que denotaria 

que l’autor de la nostra versió no estaria ja familiaritzat amb aquest tòpic i que, per 

descomptat, no tindria al davant la versió castellana quan escriu.  

 El vell tòpic de la descriptio puellae es va mantenir ben viu en la centúria que 

estem tractant, però creem oportú assenyalar que, no obstant això, el motiu ben aviat es 

va diversificar i donà pas al seu contrari, a la seua antítesi com en les delicioses 

descripcions de les serranes de l’Arcipreste qui segueix de manera fidel el model 

descendent tradicional: 
 

Avía la cabeça mucho grand[e], sin guisa, 
cabellos chicos, negros, más que corneja lisa, 
ojos fondos, bermejos, poco e mal devisa; 
mayor es que de osa la patada do pisa; 
 
las orejas mayores que de añal burrico, 
el su pescueço negro, ancho, velloso, chico,  
las narices muy gordas, luengas, de çarapico; 
bevería en pocos días caudal de buhón rico. 
 
Su boca de alana e los rostros muy gordos, 
dientes anchos e luengos, asnudos e moxmordos, 

	  

Urraca: 

Y, estant en[43v] açò, entrà Urraca dins la 
cambra, y quant lo compte la véu, mirà-la 
molt bé, y conegué que ere gentil dama, car 
tenie la cara molt plasent y graciosa, y lo 
cap molt petit, y los cabells rossos com si 
fossen de or, y los ulls grans y negres, y les 
celles ben fetes, y lo front blanch com lo 
paper, lo nas petit y afilat, y boca petita y 
vermella com lo coral, les den[t]s blanques 
y menudes, y la color de la cara com una 
rosa, y lo coll prim, y los pits tals com una 
neu, y les mamelles petites y blanques, y los 
braços llarchs y ben fets, les mans curtes y 
blanques, y los dits llarchs y prims, y la 
proporció del cos molt gentil segons los 
altres membres, y en la cintura era prima. 
Totes estes perfections veé lo compte en la 
gentil Urraca, la primera vista (Partinobles, 
cap. XXVII). 

Urraca: 

En ese momento llega una (dama) alta, esbelta, de 
rostro claro, carnoso y bermejo; de cabellos 
rubios, largos y finos, que, sin trenzar, le llegan 
hasta los pies; de frente despejada, blanca y lisa, 
sin arrugas ni granos; de cejas finas y morenitas; 
de ojos garzos, grandes, dominadores; de nariz 
bella; de boca bajita; de labios rojos y gruesitos; 
de dientes menudos, bien dispuestos, blancos y 
apretados, absolutamente ordenados. Su cuello era 
largo, blanco, fuerte; su porte era bien altanero; 
hombros bajos y brazos largos, agradables para 
todo; tiene los dedos largos y las manos blancas, el 
cuerpo gràcil y grueso, las caderas bajas. Se ha 
apresurado tanto por el jaleo, que llega un poco 
pálida. Pero bella es y bella se mantiene, cuanto 
hace le sienta bien (Partonopeo, p. 189-190). 
 

Continua una descripció de la indumentària d’Urraca 

també feta al detall. 
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las sobreçejas anchas e más negras que tordos: 
¡los que quieren casarse, aquí no sean sordos! 
 
Mayores que las mías tiene sus prietas barvas; 
yo non vi en ella ál, mas si tú en ella escarvas, 
creo que fallarás de las chufetas darvas; 
valdríasete más trillar en las tus parvas. 
 
Mas, en verdat, sí, bien vi fasta la rodilla: 
los huesos mucho grandes, la çanca non chiquilla, 
de las cabras de fuego una grand manadilla; 
sus tovillos mayores que de un añal novilla. 
 
Más ancha que mi mano tiene la su muñeca, 
vellosa, pelos grandes, pero, non mucho seca; 
boz gorda e gangosa, a todo omne enteca, 
tardía, como ronca, desdonada e hueca. 
 
El su dedo chiquillo mayor es que mi pulgar:  
piensa de los mayores si te podrías pagar; 
si ella algund día te quisiese espulgar, 
bien sentiria tu cabeça que son viga de lagar. 
 
Por el su garnacho tenia tetas colgadas, 
dávanle a la çinta pues que estavan dobladas, 
ca estando senzillas darl`ién so las ijadas: 
a todo son de çítola andarian sin ser mostradas. 
 
Costillas mucho grandes en su negro costado, 
unas tres vezes contélas estando arredrado; 
dígote que non vi más nin te será más contado, 
ca moço mesturero non es bueno para mandado (Libro de Buen Amor, vv. 1010-1021). 

 
 
CAPÍTOL XXVIII 
  
  A la fi del capítol XXVII comença a perfilar-se el motiu folklòric del botxí que se 

n’apiada, de la víctima. Aquest tòpic el trobem en la tradició bíblica, en la grecollatina i 

al llarg de l’edat mitjana fins als nostres dies. Normalment el motiu apareix relacionat 

amb el S143 (Thompson 1966), conegut com «Abandonament al bosc» i, en ocasions, 

també connecta amb el del naixement estrany o meravellós del protagonista destinat a 

una vida extraordinària. No és la nostra comesa fer un llistat exhaustiu de tots els 

contes, faules, miracles o exempla en què apareix, però sí hem volgut acostar un 

exemple de la tradició bíblica: Moisés; dos de la grecollatina: Ciros II el Gran i Èdip i 

algunes mostres de la literatura catalana medieval: la filla de l’emperador Constantí, 

Jacob Xalabín i, per descomptat, Partinobles. Fem una petita aproximació a cadascun 

dels exemples per comentar després els trets que els acosten o els separen. 

 

MOISÉS 
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Davant l’amenaça creixent que suposa l’augment de la població hebrea a Egipte, 

el nou faraó instaura la pena de mort i mana que totes les llevadores maten els nadons 

masculins nascuts de dones israelianes. Poc després, veient el faraó que les dones 

desobeeixen el seu manament, ordena al seu poble que llancen al riu tots els xiquets 

hebreus que vinguen al món. És així com comença l’Èxode que continua amb la 

narració de la infantesa de Moisés:  
 

1 Un home de la família de Leví es va casar amb una dona de la mateixa família. 
2 La dona va tenir un fill. Veient que l'infant era bonic, el va amagar durant tres 
mesos. 3 Quan ja no el va poder amagar més temps, prengué una cistella de papir, la 
va untar amb betum i pega, va posar-hi l'infant i la deixà entre els joncs a la vora del 
Nil. 4 La germana del nen vigilava de lluny estant per veure què li passaria.  
5 La filla del faraó va baixar a banyar-se al Nil, mentre les seves serventes es 
passejaven per la vora del riu. Ella veié la cistella enmig dels joncs i manà que una 
de les serventes anés a agafar-la. 6 La va obrir i veié un nen que plorava. Se'n va 
compadir i digué:  
--És un infant hebreu.  
7 Llavors la germana del nen digué a la filla del faraó:  
--Vols que et vagi a buscar una dida hebrea perquè te'l criï?  
8 Ella li respongué:  
--Vés-hi.  
Ella anà a cridar la mare de l'infant. 9 La filla del faraó li va dir:  
--Pren aquest infant i cria-me'l. Jo t'ho pagaré.  
La dona se'l va endur i el va criar.  
10 Quan el nen va ser gran, la mare el va dur a la filla del faraó, que l'adoptà com a 
fill i li posà el nom de Moisès, perquè va dir: «L'he tret de l'aigua (Èxode 2: 1-10).  

  

 

 CIROS II EL GRAN 

Heròdot ens fa saber que el rei Astíages, avi de Ciros II el Gran, té una filla 

anomenada Mandane. En somnis véu eixir tanta aigua de sa filla que arriba a inundar 

l’Àsia. Així, doncs, en tindre edat casadora no la cedeix en matrimoni a cap mede, sinó 

a un persa d’alt llinatge. Durant el primer any de convivència de Madane amb l’espòs, 

Astíage té un segon somni: li sembla que de l’engonal de la filla naix un cep que 

cobreix l’Àsia completa. Consultats els savis, declaren que el nadó li usurparà el regne i, 

espantat per aquesta revelació, Astíage es dirigeix a un benvolgut parent per dir-li: 
 

Hàrpag, l’encàrrec que ara et faig, no te’l prenguis com una fotesa, ni m’enganyis 
fent-lo, per part teva, a d’altres: això et faria caure en la meva desgràcia. Quan 
Mandane tingui el fill, li agafes, te l’emportes a casa teva i el mates. I l’enterres tal 
com vulguis (Història, p. 109). 

 
 Però quan li lliuren el xiquet, Hàrpag arranca a plorar i conclou que ell no ha de 

ser l’assassí i entrega el príncep a un bover, Mistràdates. Hàrpag li diu: 
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Per ordre d’Astíages te n’has d’emportar aquest infant nounat i l’has d’abandonar en 
el lloc més desert de les muntanyes, de manera que es mori com més aviat millor. I 
m’afegí que et digués: si impedeixes que es mori, si fas de manera que sobrevisqui, 
precisament aquest nadó traginarà contra teu la pitjor de les ruïnes. Jo tinc ordre 
d’inspeccionar el cos de l’abandonat (Història, p. 109-110). 

 
 La bona fortuna fa que la dona del bover parisca un nen mort i facilite 

l’intercanvi de cossos de manera que el supervivent no perda la vida. Així Ciros, el futur 

rei mede, va ser criat en una humil cabana. 

  

 ÈDIP REI 

El cas d’Èdip és semblant. Els seus pares, Laios i Iocasta, consulten l’Oracle de 

Delfos abans de casar-se i se n’assabenten que el fill que tindran matarà el pare i es 

casarà amb la mare. En nàixer Èdip, Laios encarrega un servent que mate el nadó, però 

aquest se n’apiada i el que fa és abandonar-lo als boscos de Citeró, on el trobarà un 

pastor que el lliurarà a un bover, Forbas, que en tidrà cura. Finalment serà adoptat per 

Pòlibos, rei de Corint, i la seua esposa Mèrope (Tragèdies, p. 151-161). 

 

LA FILLA DE L’EMPERADOR CONSTANTÍ 

En aquesta novel·leta exemplar ens trobem davant d’un pare vidu a qui els seus 

servents li proposen de casar-se amb la pròpia filla. Aquesta, a pesar de la seua 

oposició, accepta finalment la proposta de casament amb la condició que el pare mai 

vulga consumar el matrimoni. El pare, però, no triga gaire a mostrar el foc de la passió 

que el consumeix encara que la virtuosa donzella s’hi negarà rotundament: 
 

E l’emperador, per aquesta rahó, sens tota mercè, axí com aquell qui era animat de 
mal sperit, sí la jutgà a mort; e per execució d’aquest fet, tot furiós e ple de ira e de 
iniquitat, ordonà dos seus scuders, los quals a mige nit deguessen menar la sua filla 
en lo desert, que tot privadament li donassen mort. E axí com lo emperador o 
comendà, axí ho compliren los scuders, e prengueren la donzella e amenaren-la en lo 
desert. E aquell desert era fort prop de la marina, tant que no passava fusta per aquell 
mar que del dit desert hom no la vahés (La filla de l’emperador Constantí, p. 69). 

 
 La donzella demana pietat i els escuders consenten a embarcar-la en una nau que 

es dirigirà cap a Cadis. En aquest petit relat el pare tampoc no demana als escuders cap 

prova de la mort de la filla. 

 

 JACOB XALABÍN 
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El mal d’amor emmalalteix Issa Xalabina, madrastra de Jacob Xalabín i, seguint 

l’esquema del tòpic de la muller de Putifar, s’hi narren els amors desafortunats 

d’aquesta dona pel seu fillastre Jacob, que no li correspon. El rebuig provocarà la 

caiguda en desgràcia del jove i la seua consegüent fugida per tal de no ser assassinat, ja 

que el malvat metge Quir Mossé ha fet creure al pare de Jacob, l’Amorat, que la seua 

esposa guarirà del mal que té si menja el fetge del seu fillastre. Aleshores el pare no 

dubta a matar el fill estimat a mans d’Alí Baxà: 
 

L’Amorat, qui en aquell punt se pudia reputar de son enteniment, ab la cara falssant 
devant Ali Baxà, sí li dix: 
—Vé-te’n, e de present mata mon fill Jacob Xalabín, e aprés obri’l e aporta’m lo 
fetge seu. E tost; e no m·i contrast, si·t plau, E fé·u de present.— (Jacob Xalabín, p. 
71-72). 

 
 L’angoixa que li produeix al botxí aquest encàrrec fa que acabe confessant-li-ho 

tot al seu fill, qui li recomana: 
 

—[...] anats devall en lo verger, e prenets una sérvia, e matats-la, e trets-li lo fetge, e 
digats que de Jacob Xalabín és. Que no ha al món hom qui·n conegua res. E jo 
despertaré a Jacob Xalabín, e cavalcarem, e irem-nos-en per lo món, que jamay 
serem coneguts ne serem en aquesta terra, ne hom no sabrà res de nosaltres, fins tant 
que Déu vulla que sia altre cosa d’aquest fet.— (Jacob Xalabín, p. 77). 

 
 I així fou fet. 

  

 Evidentment els sis casos que estudiem mostren divergències clares: mentre 

Moisés, Èdip i Ciros són abandonats al bosc o al riu quan encara són nadons, la filla de 

l’emperador, Jacob Xalabín i Partinobles són ja grans. A més Jacob no arriba ni a ser 

conduït al bosc, mentre que Partinobles hi anirà de manera voluntària. Però allò que si 

tenen en comú, i és el que ens ha dut fins ací, és que sobre els sis personatges recau una 

sentència de mort que defugiran gràcies a la intervenció d’algun personatge i que els 

farà iniciar, involuntàriament, un periple que els marcarà la vida79.  

Era habitual que la realitat passara a la literatura d’una manera brutal i colpidora 

com són els casos que ens ocupen. Resulta una obvietat dir que el mètode definitiu del 
                                                
79 No es tracta més que del motiu folklòric de Blancaneus. Seguint les explicacions de Bettelheim (1994: 
240-243) quan els nens, cas de Blancaneus, la Caputxeta Vermella, Èdip, Ciros, o els jóvens, cas de Jacob 
Xalabín o la filla de l’emperador, són sentenciats a mort, apareix sempre una figura masculina que ve a 
representar inconscientment el pare i que té com a missió salvar-los la vida. En els contes de fades aquest 
personatge és el caçador. No s’addiu exactament als casos que estem tractant en què no apareixen 
caçadors, sinó la filla del faraó, un bover, un servent, els escuders, Alí Baxà i Urraca, que, no obstant això, 
vénen a representar el sentit que cobra el caçador en aquests tipus de narracions. Malgrat això, la força 
positiva que desprenen aquests libertadors és fonamental per al desenvolupament posterior de l’acció, ja 
que sense la seua intervenció els protagonistes moririen. 
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maltractament tant a la infantesa com a l’enamorat és sens dubte l’assassinat (Estalayo 

1997), però sabem que durant l’Antiguitat el filicidi es practicava de manera habitual, 

que es van reduir els casos durant l’edat mitjana però que, no obstant això, fins ben 

entrat el segle XIX continuaven practicant-se (DeMause 1982). Ens diu aquest autor que 

l’infantici a l’època clàssica era un fet quotidià i que ningú no qüestionava la seua 

eficàcia (DeMause 1982: 48).:  
 

los niños eran arrojados a los ríos, echados en muladares y zanjas, “envasados” en 
vasijas para que se murieran de hambre y abandonados en cerros y caminos. 

 
 Front a la maldat d’un progenitor salvatge, monstruós, boig i malalt apareixen 

les ànimes pures disposades a ajudar els infants o els jóvens perdonant-los i salvant-los 

la vida. Aquests personatges són els que propicien que l’acció narrativa no es deture i 

puguem gaudir dels esdeveniments dels protagonistes principals. Urraca, que si bé al 

començament dóna suport a Melior en l’enuig, en veure el jove comte no dubtarà a 

salvar-lo de la mort a mans dels soldats de Cabeçadoyre. Ella fuig de les terres de son 

pare per por a les represàlies de Melior i així queda el nostre cavaller abandonat a la 

seua sort. 

 A continuació adjuntem un quadre sinòptic de les idees que hem anant exposant: 

 

 
PERSONATGE 

 
BOTXINS 

 
PERSONA QUE TÉ 

CURA DEL 
CONDEMNAT A MORT 

 

 
ENUTJATS 

 
MOISÉS 

 

 
LLEVADORES 

 
FILLA DEL FARAÓ// 

LA MARE DE MOISÉS 
 

 
EL FARAÓ D’EGIPTE 

 
ÈDIP 

 
BOTXÍ 

 
FORBAS 

 

 
LAIOS 

 
CIROS II EL GRAN 

 
HÀRPAG 

 
MISTRÀDATES 

 

 
REI ASTÍAGES 

 
FILLA DE 

L’EMPERADOR 
CONSTANTÍ 

 

 
DOS ESCUDERS 

 
UN RICH HOM 

 
L’EMPERADOR 

CONSTANTÍ 

 
JACOB XALABÍN 

 
ALÍ BAXÀ 

 

 
ALÍ BAXÀ (FILL) 

 
L’AMORAT, PARE DE 

JACOB 
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PARTINOBLES 

 

 
SOLDATS 

 
URRACA 

 
MELIOR 

 

CAPÍTOL XXIX 
 
 Existeix una gran diferència entre el text castellà i el català en aquest capítol i 

hem volgut transcriure’l: 
 

CÓMO EL CONDE LLEGÓ A BLES Y NO QUERÍA QUE LE RECIBIESSEN LOS SUYOS, 
LLAMÁNDOSE TRAÏDOR A SÍ MISMO 

 
TORNEMOS al cuidado del conde, que lo puso el maestre de la nao a la puerta de la 
villa de Bles. Y desque llegó allí era de noche y el velador conosciólo y vale a besar 
la mano El conde le dixo que se fuesse, que era traidor. Y arrimóse el conde a la 
cerca y començó de llorar tan fuertemente que por maravilla era. Y desque esto oyó 
el velador, fue a llamar a su madre del conde que lo viniesse a ver, que estava muy 
triste. Y la madre, quando lo supo, fue destocada y assí como lo vido fuelo abraçar. 
El conde púsole la mano en los pechos y diole un tan grand empellón, diziéndole 
assí: 
—No me hablades ni me abracedes, por quanto me hezistes traidor, y el rey de 
Francia mi tío y el traidor del obispo, que si yo supiesse dó estava, yo le mandaría 
poner un bacinete ardiendo en la cabeça. 
Y la madre, desque lo oyó, empeçóse de rascar y de llorar muy fuertemente diziendo 
que no havía culpa. El conde le dixo que se fuesse en ora buena y que no le mirase 
ni le fablasse, que todos le havían seído traidores. Y fuesse de allí el conde a meter 
en una casa de un sotil labrador, y después que estovo dentro cerró las puertas y 
començó de llorar faziendo muy grand planto. Y desque esto oyó la madre y las 
amarguras que hazía, queríase tornar loca. El conde la denostava en tal guisa que 
quantos lo oían cuidavan que era tornado loco. El conde estovo allí fasta tres días 
que no comió no bevió, sino dando bozes (Partinuplés, p. 364-365). 

 
 En el text castellà Partinuplés accedeix a parlar amb la mare, mentre que el 

nostre no es contempla aquesta possibilitat. Sí llegim en el text català un petit plany del 

protagonista que no existeix en la versió castellana, però en allò que difereixen 

diametralment és en el lloc en què el comte passarà el mal d’amor. 

En l’edició castellana la traïció amorosa es porga a casa d’un llaurador durant tres 

dies. No sabem exactament on s’hi estarà després Partinuplés, però creiem que 

romandrà en el mateix espai durant tot el període de penitència perquè en l’edició 

catalana Partinobles no es mou de la torre i després serà Aufer qui li portarà aigua i pa 

de civada al mateix indret. En l’edició castellana no s’especifica tant el lloc i així 

trobem que el fill del rei Sornaguer, Aufete, «llegó a la puerta do era el conde y llamó». 

Darrere d’aquesta porta passarà el cavaller castellà huit mesos de penitència menjant 

també pa de civada i bevent només aigua. En el roman francés Partonopeo es refugia en 
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«una habitación abovedada». És, per tant, l’edició catalana la que ens mostra una 

veritable torre de penitència on Partinobles reclourà la seua traïdoria.  

 El motiu d’aquestes torres o presons sovinteja al llarg de la història de la 

literatura. Bé és cert que la causa de l’empresonament sovint canvia i, com a 

conseqüència, hi ha casos d’empresonaments voluntaris al costat d’altres que són fets 

sense consentiment. Veiem alguns casos. Helena de Troia, Viana o Merlín pateixen uns 

tancaments forçats: Teseu, arrabassat per un desig passional, segresta i tanca en una 

torre a Helena; Viana és empresonada per son pare en no voler casar-se amb el fill del 

duc de Borgonya; a l’últim, Merlín és enganyat per un personatge femení (Niviana en 

algunes obres i Morgana en d’altres) i tancat bé en una cova, bé en un meravellós palau 

subaquàtic. En aquestes ocasions els protagonistes són víctimes innocents de la 

malvolença d’algun altre que sols té cura dels seus interessos i que desestima 

completament la voluntat dels empresonats. 

 El tancament de Partinobles, però, és voluntari perquè ell no n’és la víctima, sinó 

el botxí que ha propiciat la pèrdua irremeiable de l’estimada i del món meravellós en 

què vivia. El comte de Bles no és cap donzella resignada que haja d’acatar les ordes 

d’un pare o d’un espòs sots pena de ser empresonada; no és cap donzella desvalguda i 

dèbil que haja patit un segrest i, per descomptat, tampoc no és un mag que, boig d’amor, 

haja desvetllat les seues arts a una donzella ambiciosa. Partinobles és un enamorat que 

ha traït una promesa, que ha descobert el secret amorós i que finalment, planyent-se del 

que ha fet, no té altre remei que afrontar un retir voluntari en què plorar el mal d’amor. 

No volem aprofundir més en el tòpic de la penitència amorosa perquè el tractarem més 

extensament en arribar al capítol 32 en què es narren les peripècies del nostre cavaller a 

les serres d’Ardenya. 

 

CAPÍTOL XXX 
 
 De tots és conegut que durant l’edat mitjana i el renaixement els nens 

pertanyents a l’estament nobiliari eren enviats aviat sota la tutela d’algun noble senyor 

amb el qual aprenien les habilitats socials bàsiques (ús de la cortesia, tocar algun 

instruments, llegir, etc.,) i començaven l’ensinistrament en l’ús de les armes. Un poc 

més tard aquests xiquets, esdevinguts ja jóvens, passaven a convertir-se en escuders, és 

a dir, aquells que aprenien l’ofici de cavaller (Rojo 1995: 175).  
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En la nostra novel·la aquesta situació es dóna dues vegades: en primer lloc quan 

Partinobles és enviat a casa de son oncle el rei de França perquè comence la seua 

formació i, en segon lloc, ara mateix quan el rei Sornaguer envia son fill Aufer a rebre 

la instrucció cavalleresca de mans de Partinobles. No queda molt clara la intenció del rei 

Sornaguer en aquest passatge, però nosaltres sabem que al capítol X aquest monarca, 

juntament amb els reis també moros Ansion i Cansion, han conquerit el reialme de 

França fins a París, ciutat que ha quedat assetjada amb el sobirà francés dins. A 

conseqüència d’aquest assetjament, Partinobles entra en batalla amb els reis moros i, 

així, en el primer combat aconsegueix matar i fer presoners 8.000 soldats (capítol XIV); 

en el segon encontre Partinobles ataca per sorpresa el campament de Sornaguer i 

desbarata l’exèrcit moro (capítol XV). Finalment (capítol XVIII) Sornaguer i Partinobles 

s’enfronten en batalla cos a cos i serà Sornaguer qui demane pietat a Partinobles. En fer-

se la pau després de la traïció del comte de Mares, el rei Sornaguer torna al rei de 

França tot el reialme i li promet ser vassall seu per sempre. Justament per aquest motiu 

s’estableix una estreta relació entre el casal francés i el dels moros, però realment 

s’entenen totes les circumstàncies de la narració quan llegim el roman francés:   
 

El muchacho se llamaba Guillemot y es bello como un angelote, valiente, dulce y 
noble. El rey Sornegur se lo confió a Partonopeo hace ya dos años cumplidos, pero 
todavía no cree en Dios. Era hijo del rey Faburín y de la hermana de Sornegur, que 
se lo ha entregado a Partonopeo para que aprenda los usos del país, y las maneras, 
costumbres y modales de Francia. En su país su nombre es Sorsín: así le llaman los 
bárbaros. El conde le ha puesto Guillemot, más común en Francia. Partonopeo le 
quería tanto que sólo a él quería confiar su custodia en el palacio de piedra. Le 
acompañó en el subterráneo, sirviéndole día y noche y sufriendo por él largos 
dolores. El poderoso rey se lo entregó en Blois como muestra de su gran amor. El 
conde ha puesto mucho empeño en cristianarle, pero nunca pudo acabar con su 
creencia en Apolín (Partonopeo, p. 200). 

 
 Per tant, Aufer (Guillemot) no arriba a la porta de la torre i entra sense més, sinó 

que el roman ens assabenta que es tracta d’un noi que està en companyia de Partonopeo 

ja fa dos anys per aprendre els usos i costums de França i que li va ser enviat com a 

mostra de benvolença i de respecte en véncer Partinobles el rei Sornaguer. 

Aquests magisteris no són inusuals en la nostra literatura, però potser el cas més 

graciós i còmic siga el de Felip de França en mans de Tirant. Martorell ens acosta la 

imatge invertida d’un personatge que tradicionalment és vist en la literatura com 

l’aprenent afavorit que vol instruir-se, que és humil i servicial. Amb Felip de França 

tenim un babau ignorant que engega l’alliberament del filòsof de Calàbria com anem a 

veure.  
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En ser una realitat el setge a Rodes, el mestre de la ciutat demana els 

governadors del món l’ajuden a combatre els genovesos. Mentre Tirant es troba a 

Nantes, arriben dos cavallers de la cort de França i expliquen els esdeveniments de 

Rodes. Tirant, per pròpia iniciativa i veient que cap governador vol assistir el mestre 

«emprén a petita escala, per iniciativa personal i a expenses pròpies, l’expedició que els 

grans reis i senyors van deixar de banda a causa de les seves baralles o interessos 

personals en altres afers» (Hauf, Tirant, 2004: 376, nota 11). Vet ací, aleshores, que 

Tirant fa construir una nau i, quan ja estan en la mar, comprova que un polissó s’ha 

colat al vaixell: es tracta de Felip un dels fills del rei de França. Abans d’arribar a Rodes, 

el vaixell farà escala a Sicília i serà en aquest espai on situem l’episodi que ens ocupa. 

Felip s’enamora de Ricomana, filla del rei de Sicília, i aquesta donzella també sentirà la 

flama de l’amor, però, no les té totes amb ella perquè intueix que Felip és home groller i 

avar i no voldrà compartir la seua vida amb un ésser tan matusser. Davant aquesta 

tessitura, Ricomana fa cridar el filòsof de Calàbria perquè li diga què en pensa del seu 

estimat i assistim a unes escenes en què s’evidencia la ignorància de Felip i es reafirma 

com l’antideixeble que hom voldria, tot el contrari d’Aufer. 
 

—Si yo puch trobar en Phelip tal defalt que sia grosser o avar, jamés serà mon marit. 
E de açí avant en altra cosa no vull pensar sinó en saber-ne la veritat [...] Car si res 
de tot açò té, no poria star una hora ab ell gitada en un lit, ans deliberaria de fer-me 
mon[j]a e star closa en un monestir. Car yo he fet tot mon poder en conéixer-lo e 
veig que la sort no m'i acompanya, ab aquest traydor de Tirant. Sí prech a Déu lo 
veja rostit e bollit e en ira de sa enamorada! Que aquell dia de les lesques del pa yo 
l'aguera ben conegut sinó per causa sua (Tirant, cap. CIX, p. 426). 
 
 

CAPÍTOL XXXI 
 

[1] Gràcies a un curiós article referit a la gesticulació que es feia a les Índies quan 

arribava legislació nova del rei d’Espanya ens assabentem que: 
 

es particularmente importante el gesto de acatamiento que realiza la autoridad 
indiana en señal de obedecimiento a la Majestad real cuando recibe una nueva 
norma legal desde España, ya sea que decida cumplirla o que decida suspender su 
cumplimiento por considerarla que no es propia a las circunstancias de América y, 
por tanto, la autoridad indiana ejerce el llamado derecho de suplicación (Trazegnies 
2008: 32). 

 
 La gesticulació consistia a fer un cerimonial en què es llegia la nova norma, 

després la persona que la rebia havia de posar-se dempeus, besar la carta i col·locar-la 

sobre el cap i, així, posava de manifest l’acatament i respecte al monarca. 
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 Això passarà a l’Amèrica de poc després del descobriment, concretament al 

1539, (Trazegnies 2008: 32) perquè a l’Espanya de 1442 ja es feia el mateix ritual quan 

es prenia possessió d’un senyoriu (Martín Prieto 2013: 728): 
 

Los oficiales del concejo tomaban de ordinario la carta del rey, la colocaban 
simbólicamente sobre sus cabezas para significar su obediencia o acatamiento, y 
procedían al cumplimiento del mandato contenido en ella declarando la recepción 
del nuevo señor y en ocasiones jurándolo como tal.   

 
 Encara que en el nostre text és el missatger qui besa i col·loca la carta sobre el 

seu cap, és evident que l’escena està basada en aquest costum i que Melior, com bé diu 

el fragment, és considerada com a majestat i per això rep les mostres d’obediència i 

acatament que veiem en aquest passatge. 

 Hi ha una petita diferència d’aquesta part en les edicions que acarem: mentre que 

l’edició catalana diu que la lletra ve d’Espanya per donar raó d’un possible espòs, la 

versió castellana només assabenta que aquest cavaller «es de luenga tierra» 

(Partinuplés, p. 368). 

 

[1] Melior es comporta com una nova Penélope que, mentre espera que torne 

Partinobles, demana que els tutors i grans senyors amplien el termini per trobar marit, 

encara que sap que irremeiablement els rebutjarà. És ella qui pren la iniciativa per 

cercar i saber del comte ja que, passats huit mesos, l’enuig s’ha esvaït i tan sols queden 

les ganes de perdonar el traïdor. És aleshores quan Urraca, la mitjancera, buscarà de 

torturar-la i de fer-li veure que va errar quan allunyà l’espòs. Tot el que Urraca intentarà 

serà unir els amants i que la seua germana es penedisca del mal provocat en l’orat 

cavaller. 
 

CAPÍTOL XXXII 
 
 Hem cregut convenient tractar ací dos coneguts tòpics: la penitència amorosa i 

l’homo sylvestris ja que no sols els trobem en aquest capítol, sinó també en els XXIX i 

XXXIV. 

Els cavallers literaris de l’edat mitjana estan conformats per tres elements 

fonamentals: el logos, és a dir la raó, l’ethos, l’instint, i a l’últim el pathos, o siga, el 

patiment o l’emoció (Vallejo Naranjo 2010: 20). Aquestes tres qualitats han de 

presentar un equilibri perquè el cavaller puga desenvolupar la seua activitat al si de la 
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societat. Hi ha vegades, però, que una forta commoció altera aquest equilibri i l’heroi 

deixa de banda el logos per donar preferència bé als instints, bé a les emocions, bé a les 

dues coses alhora. Així, per exemple, veiem que, seguint la tradició de les històries 

celtes, Geoffrey de Monmouth en l’obra Vita Merlini, ens presenta el vell mag que, 

lluitant com un cavaller, ha contemplat la mort en batalla de tres jóvens molt preuats. El 

dolor que provoca aquesta pèrdua li ocasiona una fugida del món cortesà en què viu per 

escapar-se al bosc de Calidon on romandrà totalment alienat: 
 

Ya tres días contados ha llorado sin cesar, rechazando los alimentos, tan grande es el 
dolor que le consume. Toma entonces nuevos caminos su desvarío y, después de 
haber llenado los aires con tantas y tan graves quejas, comienza a ocultarlas y huye 
al interior del bosque, procurando que nadie sepa su marcha. Entra en la espesura y 
se complace en esconderse bajo los fresnos, y contempla admirado los animales 
silvestres que pacen en los claros. A veces los sigue, a veces compite con ellos se 
nutre de hierbas, de raíces tiernas, de los frutos de los árboles y de los de la 
zarzamora. Se hace, en fin, hombre tan silvestre como si en las espesuras lo hubieran 
echado al mundo (Vida de Merlín, p. 7). 

 
 Comprovem, doncs, que Merlín ja no està regit pel logos, sinó que ara es 

governa, en primer lloc pel pathos, per aquests sentiments de dolor que fan que l’aire 

s’òmpliga de lamentacions, i, després, la força pertorbadora de l’ethos farà que els 

instints més primaris el facen sobreviure en l’espessor del bosc. S’ha trencat, doncs, 

l’harmonia de què parlàvem. No estem davant de cap penitència amorosa, però volíem 

exemplificar com un fet colpidor acaba amb la vida de Merlín i el converteix en un 

ésser orat, un salvatge que habita en la forest (Gutiérrez García 2002: 15).  

El cavallers dels romans francesos i, més tard, els que trobem en la nostra 

geografia, podran convertir-se també en hòmens salvatges, però ara la causa ve donada 

perquè les dames dubten de la fidelitat dels seus cavallers i, aleshores, es produeix el 

consegüent enuig que provoca la pèrdua temporal dels favors i la separació dels 

enamorats. Hem de pensar que al costat de la raó, l’instint i l’emoció el cavaller també 

havia de distingir-se per aquesta fidelitat i pel rebuig cap a altres dames que obertament 

no dubtaven a declarar-los el seu amor (Marín Pina 1998). Però, de vegades, 

s’esdevenien situacions en què, ja siga per alguna indiscreció del cavaller, o bé per la 

intercessió de lausengiers, la confiança depositada en l’estimat es trenca, la dama ja no 

creurà en aquest amor incondicional i el cavaller, en aquests moments, optarà per fer un 

retir que encete un període d’expiació amorosa. I és que el menyspreu de la dama 

(Aguilar Perdomo 2001: 129): 
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desencadena en el héroe [...] una desesperación de tal magnitud que lo lleva a 
conocer las crisis de la demencia y, consecuentemente a internarse en la floresta; es 
el desamor, la pérdida del amor, la causa principal de la locura del caballero. 
 

Aquesta crisi de demència, com en el cas de Merlín, ve produïda perquè es perd 

la raó i l’esperit dels protagonistes estarà dominat pel pathos que els fa anhelar la 

solitud dels llocs apartats, llunyans o estranys on plorar la separació amorosa. El 

cavaller abandona la confortable vida cortesana per endinsar-se en un locus terribilis 

com és la forest. Aquest espai inhòspit representa la frontera entre el món civilitzat, el 

món del logos, i el món feréstec, el dels instints, que, a més, és morada de tot allò que es 

considera proscrit: criminals, bruixes i éssers monstruosos. Serà ací, lluny de tot, on 

l’heroi vagarejarà fins esdevenir una fera més del boscatge. La prolongada vida en la 

selva tindrà com a resultat la transformació del protagonista que desenvoluparà un 

comportament animal, en pendrà l’aparença i, fins i tot en alguns casos, optarà per 

canviar-se el nom com a demostració de voler deixar enrere un passat que desitja 

oblidar. Sols tornarà a viure en la societat, a recobrar el tarannà humà, si obté el perdó 

de la dama. 

En El cavaller del lleó Chrétien de Troyes conta com el protagonista, Yvain, 

jura a la seua esposa que tornarà amb ella abans que passe un any, però, transcorregut 

aquest període i veient que el cavaller no hi torna, la dama envia una donzella a la cort 

del rei Artús perquè Yvain se n’assabente que: 
 

mi dama no siente por ti más que desamor, y me manda decirte que no vuelvas 
jamás a su lado, ni te quedes por más tiempo con su anillo. Por mi mediación aquí 
presente, te manda decir que se lo envíes. ¡Devuélvelo, como es tu obligación! (El 
caballero del león, p. 57). 

 
Justament en aquest moment, el protagonista sofreix una forta batzegada i 

decideix, ja embogit, allunyar-se dels pavellons i encaminar-se a la forest: 
 

Abandona la asamblea de los barones, porque teme volverse loco en su compañía. 
Como nadie sospecha su estado, le dejan marcharse solo, pensando que no le 
importan sus conversaciones y su trato. 
Anda errante largo rato, hasta alejarse mucho de las tiendas y los pabellones. 
Entonces le va subiendo a la cabeza tal vértigo, que le hace perder la razón. Camina 
enloquecido, rompiendo y haciendo trizas sus vestiduras, huyendo por los campos 
labrados. Ahora con gran desconcierto, se preguntan sorprendidas sus gentes, dónde 
puede estar, y le buscan a diestro y siniestro, por setos y vergeles, donde 
acostumbran a acomodarse los caballeros, es decir, le buscan justo donde no está. 
[…] 
 Ya no se acuerda de ninguno de sus actos pasados. Anda por el bosque, al acecho 
de los animales, para luego matarlos y alimentarse con la caza totalmente cruda (El 
caballero del león, p. 58). 
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 L’esposa perdona al cavaller a la fi del llibre i es tornen a equilibrar els tres 

eixos vertebradors de la idiosincràsia cavalleresca. Ara Yvain ja pot gaudir de l’alegria 

de viure: 
 

Mi señor Yvain ya ha alcanzado el perdón, y podéis creer que después de tan larga y 
cruel desesperación, jamás gozó de tanta felicidad. Superadas todas las pruebas, ha 
logrado ser amado y querido por su dama, que corresponde a su amor. Ya no se 
acuerda de ninguno de los sufrimientos que le atormentaron, porque los va borrando 
de su memoria el tierno goce de su amiga (El caballero del león, p. 133). 

 
Lancelot, igual que Yvain, és culpable de trair l’amada però de diferent manera. 

Si Yvain el que ha trencat és la paraula donada, Lancelot és descobert per la reina 

Ginebra en companyia d’Amite, filla del rei Pelés. El resultat, però, és el mateix ja que 

l’enuig de la sobirana comporta greus paraules: 
 

—Ay, ladrón, traïdor desleal, que en mi habitación y delante de mí habéis cometido 
vuestra felonía, huíd de aquí y no volváis jamás a ningún sitio donde yo esté 
(Lanzarote del Lago, p. 1820). 

 
L’expulsió del cavaller el conduirà al bosc en completa solitud. El lloc secret, 

deshumanitzat i monstruós el convertirà en una fera furiosa dominada únicament pels 

instints: 
 

Cabalgó por el bosque durante tres días de esta forma, sin beber ni comer, por los 
lugares más apartados que conocía, como quien no quería ser reconocido por nadie 
que le encontrara. Durante seis días estuvo Lanzarote así, haciendo tal duelo que 
resultaba extraordinario cómo podía vivir; en ese tiempo, como no encontraba 
consuelo, no comió ni bebió: perdió el sentido de tal forma que no sabía lo que hacía 
y no había nadie, ni hombre ni mujer, con quien no se peleara en cuanto lo 
encontraba; causó graves daños a muchas gentes en ese tiempo, pues maltrataba a 
las damas y a las doncellas que veía antes de separarse de ellas; sorprende que no 
fuera matado en alguna ocasión (Lanzarote del Lago, p. 1821). 
 

És obligatori aquest període de penitència per porgar les errades comeses, 

penedir-se i, ja net, retrobar-se amb Ginebra. 

En la geografia peninsular el cas més reeixit de penitència amorosa potser siga el 

d’Amadís i, per descomptat, el de don Quijote com a paròdia justament del de Gaula 

(Llorca & Soriano 2012). El detonant del patiment d’Amadís és un malentés a partir 

d’un desafortunat comentari del nan Ardián sobre la possible relació entre el cavaller i 

la princesa Sobradisa: 
 

—¿Qué es esso?—dixo Oriana. 
Él gelo mostró: ella dixo: 
— ¿Para qué quiere tu señor la espada quebrada? 
—¿Para qué?—dixo él—; porque la preciava más por aquella que gela dio que las 
mejores dos sanas que le dar podrían. 
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—Y ¿quién es éssa?—dixo ella. 
—Aquella misma—dixo el enano— por quien la batalla va a hazer; que ahunque vos 
sois hija del mejor rey del mundo, y con tanta fermosura, querríades aver ganado o 
que ella ganó más que cuant tierra vuestro padre tiene. 
—Y ¿qué ganancia—dixo ella— fue éssa que tan preciada es? ¿Por ventura ganó a 
tu señor? 
—Sí—dixo él—, que ella ha su coraçón enteramente, y él quedó por su cavallero 
para la servir (Amadís, cap. XL, p. 605-606). 
 

Amadís queda desproveït del logos i es veu imbuït per una tristor que el 

condueix a la Peña Pobre on plorarà la pèrdua d’Oriana, canviarà el seu nom per 

Beltenebros i finalment quan obtindrà el perdó de la dama es compensaran totes les 

forces perquè triomfe l’amor. 

En el cas de don Quijote, l’il·lustre hidalgo es debat entre dos tipus de 

penitències, la furiosa d’Orlando o la més tranquil·la d’Amadís i, com Partinobles, 

acaba per triar la segona opció i el seu penar esdevé una farsa, una imitació, un intent de 

penitència en què el protagonista sap molt bé la teoria i així l’aplica encara que està 

molt lluny de sentir la reverència amorosa que els cavallers professen a les estimades. 

Queda molt lluny també de perdre el logos i tot conclou en un plagi perfecte del que 

Avalle Arce analitzava com la «penitència de l’amor» (2006: 152). Don Quijote 

desatinarà quan vinga l’ocasió de manera estudiada i així ho diu: 
 
—Ahí està el punto—respondió don Quijote—, y ésa es la fineza de mi negocio; que 
volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias: el toque està en 
desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que, si en seco hago esto, ¿qué 
hiciera en mojado? Cuanto más, que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he 
hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso; que, como ya oíste decir a aquel 
pastor de [marras], Ambrosio; quien està ausente, todos los males tiene y teme. Así 
que, Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan 
no vista imitación. Loco soy, loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta 
de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea; y si fuere tal cual a mi fe 
se le debe, acabarse ha mi sandez y mi penitencia; y si fuere al contrario, seré loco de 
veras, y, siéndolo, no sentiré nada (Don Quijote, cap. XXV, p. 345). 
 

La nostra novel·la no se n’allunya del model amadisià i veiem com el 

Partonopeo francés explica de manera més acurada que les versions peninsulars tota la 

penitència i l’estat anímic del protagonista reclòs a les serres d’Ardenya: 
 

Partonopeo atraviesa las marcas donde tienen su guarida las serpientes. Ha 
cabalgado tanto día y noche, que ha llegado al lugar que frecuentan los osos, los 
leones y los leopardos: ningún cobarde escapa de allí. Ha cruzado por donde las 
serpientes, pero ninguna lanzó los dientes sobre él. Es asombroso que no haya sido 
devorado al pasar entre tantas fieras salvajes, pero suele suceder que vive más el que 
menos le importa, y el que quiere vivir muere pronto: así es el pérfido mundo. El 
conde sabe bien que ha ido para que las víboras y las serpientes le dentelleen. 
Conoce bien las huellas de los leones, sus marcas y sus rastros. Oye su rugido en las 
rocas y allí quiere dejarse matar (Partonopeo, p. 203). 
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I clar, l’aspecte que aconseguirà després d’estar vagarejant per les serres 

d’Ardenya el trobarem al capítol XXXIV del Partinobles:  
 

E estant allí, veeren exir entre los arbres un animal molt gran y lleig, y Urraca anà 
envers ell, y véu que tenie semblança de persona. Y ella li apartà los cabells de 
davant la cara, que eren molt llarchs. Y veent Urraca que tenia cara de persona y 
anava a quatre cames, estigué molt espantada, y senyant, li demanà de part de Déu 
que li digués qui era (Partinobles, cap. XXXIV). 

 
La penitència amorosa desencadena un estat d’alienació, una malaltia amorosa 

amb una simptomatologia precisa que fa efectivament que els hòmens pareguen bèsties 

i prenguen una aparença terrible i atraient que féu que aquest tòpic es desenvolupara 

amb veritable fruïció sobretot a partir del segle XV. L’home salvatge va acompanyar la 

cultura europea des dels seus inicis i va esdevindre objecte d’autèntica moda durant els 

segles XV i XVI (López-Ríos 2006: 233). Des de la Bíblia, passant per l’antiguitat 

clàssica i culminant la seua esplendor en l’edat mitjana, trobem arreu éssers que 

caminen a cavall entre l’home i l’animal en una espècie d’híbrids monstruosos que 

potser són reflex de la dualitat humana. Faunes i centaures aniran confluint cap a 

aquesta imatge de l’homo sylvestris, un «ser imaginario medio hombre, medio bestia, 

caracterizado por estar completamente cubierto de vello y que se suponía que vivía en 

los bosques» (López-Ríos 2006: 234).  

Per als grecs els salvatges són aquells que es troba Alexandre el Gran en el seu 

periple cap a les Índies i que podem veure en les aportacions del Pseudo- Cal·lístenes 

(López Férez 2000: 1133). Alexandre troba al seu pas un munt de llocs estranys, 

llunyans i recòndits on pot germinar la imaginació més sorprenent (Kappler 1986: 33): 
 

33. Y desde aquí partimos y llegamos a una región herbosa en la que existían unos 
hombres salvajes con figura de gigantes, esféricos, de rostro rojo y aspecto leonino. 
Después de éstos había otros, los llamados Oclitas, que no tenían un pelo en todo el 
cuerpo, con una altura de cuatro codos y un grosor como el de una lanza. […] 
Desde allí marchamos y avanzamos hasta el país de los Melófagos (los comedores 
de manzanas), y allí vimos a un hombre con todo el cuerpo cubierto de vello, de 
gran tamaño, y nos asustamos. Al punto mando apresarlo. Al ser hecho prisionero 
nos mira con expresión salvaje. Entonces ordené que le acercaran una mujer 
desnuda. Y él la agarró y comenzó a devorarla (Novel·la d’Alexandre, p. 157-158). 

 
 El de Macedònia topa amb l’home salvatge autèntic, el que està recobert de pèl, 

al costat d’altra mena de races monstruoses que, dissortadament, se n’allunyen de 

l’objecte del nostre treball però que estan en l’origen de criatures estranyes que poblaran 
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la literatura teratològica de tots els temps. L’ésser fantàstic, pelós i ple a vessar de 

misteri també és la figura fantàstica més reeixida del Libro de Alexandre: 
   

Entre la muchedumbre  de los otros bestiones, 
falló omnes monteses,  mugeres e barones; 
los unos más de días,   los otros moçajones, 
andavan con las bestias  paçiendo los gamones. 
 
Non vistié ningún dellos  ninguna vestidura, 
todos eran vellosos   en toda su fechura, 
de noche como bestias  yazién en tierra dura, 
qui non los entendiesse  avrié fiera pavura. 

 
Ovieron con cavallos  dellos alcançar, 
ca eran muy ligeros,   non los podién tomar; 
maguer les preguntavan,   non les sabién fablar, 
que non os entendián   e avián a callar (Libro de Alexandre, p. 545).   

    
 
 I també sorprén la seua aparició en El cavaller del lleó: 

 
Un villano, que se parecía a un Moro por su monstruosa y desmedida fealdad, 
criatura más fea de lo que se podría decir con palabras, estaba sentado encima de un 
tronco, con un gran mazo en la mano. Al acercarme al villano, vi que tenía la cabeza 
muy gruesa, más que la de un rocín u otro animal de mala traza, el pelo hirsuto, la 
frente pelada, de más de dos palmos de ancha, enormes orejas velludas, como las de 
un elefante, cejas espesas y cara plana, ojos de búho y nariz de gato, boca hendida 
como la de un lobo, colmillos afilados y rojos, como los de un jabalí, roja la barba y 
torcidos los bigotes, la barbilla hundida en el pecho y una larga espalda, encorvada y 
gibosa. Apoyado en el mazo, iba vestido de un sayo tan extraño, que no era de lino 
ni de lana, sino que llevaba, atadas al cuello, dos pieles de dos toros o dos bueyes, 
recién desollados (El caballero del león, p. 6). 

 
L’home salvatge genuí és un ésser que va totalment nu i menja carn humana o 

carn crua d’animals. A més, pot tenir un caràcter violent, ferotge i cruel que el fa del tot 

insociable i que tindrà el seu reflex en les històries cavalleresques quan l’heroi 

embogeix i esdevé un ésser furiós a causa de la pena amorosa. L’homo sylvestris és el 

revers de l’home civilitzat. Estem davant, doncs, d’un personatge ple de connotacions 

primitives gens abellidores per a una societat que tracta de refinar els seus gustos però 

que, malgrat això, se sent atreta totalment pel vessant ferotge que en desprèn. Tot el que 

envolta aquest personatge, després de nombroses traduccions i refoses, va acabar per 

envoltar-lo d’una gran popularitat que el va porta quasi a ser omnipresent en «la 

práctica totalidad de las artes figurativas, desde piezas de orfebrería, marfiles, 

marginalia, hasta sillerías de coro, heráldica, tapices y escultura monumental» (Olivares 

2013: 46). 
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Com bé diu Aguilar Perdomo (2001: 138-139), és cert que els nostres cavallers 

no són sensu stricto l’home salvatge de què es parla a la Història d’Alexandre, o el que 

apareix en aquests marfils, o el que mostra El cavaller del lleó que són els autèntics 

hòmens salvatges i no cavallers esdevinguts de manera passatgera en animalons a causa 

de la bogeria. Però, malgrat això, els cavallers literaris guarden moltes característiques 

que fan que el topos siga fàcilment reconeixedor: 

 

1. Tots van al bosc a lamentar-se per la pèrdua de l’ésser estimat. Plors i sospirs 

omplen els paratges. 

 

2. Van nus i tenen una vellositat abundosa. 

 

3. Mengen allò que dóna la naturalesa tant fruits del bosc com animals crus o, 

en contraposició, la pena amorosa els fa que no mengen absolutament res. 

 

4. Presenten un aspecte físic malaltís. 

 

5. No volen la companyia de cap altre i, per això, Partinobles fuig mentre Aufer 

està dormint. 

 

Quan l’heroi perd l’amor de la seua donzella (Aguilar Perdomo 2001: 126):  
 

o cuando es sujeto de un choque afectivo intenso queda desprovisto de toda 
esperanza y es poseído por la angustia y la tristeza Esto motiva su retiro de la vida 
civilizada y cortés y su internamiento en la soledad de los bosques para realizar allí 
su penitencia de amor, accediendo a un estado de salvajismo pasajero y modificable.  
 

L’estat de salvatgisme passatger ve donant per la malaltia amorosa que pateix 

l’heroi, per l’amor hereos, és a dir, l’amor obsessiu no correspost els símptomes del 

qual són l’extenuació, l’afebliment del cos, l’insomni, el color grogós de la cara, la 

tristesa per l’absència de la dama, la manca de gana (Vilanova 2011). Sols es pot guarir 

d’aquesta malaltia d’una manera: seguint els preceptes d’Avicenna (Cantavella 1993: 

195): 
a) que el pacient aconseguisca la persona amada (car el que es posseeix ja no es 
desitja), si és possible de manera honesta; si no ho és, b) distraure’l de la seua 
obsessiva cogitatio per mitjà de diversions com els viatges, la música, el passeig, la 
conversa o el tracte amb altres dones; en casos greus c) fer-li veure l’error del seu 
judici enviant-li dones velles que blasmen els defectes de l’estimada. Sovint s’hi 
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afegeixen observacions sobre la bondat d’una dieta alimentària escaient, els banys o 
el son. 
 
 

 Com ja hem comentat en diferents parts d’aquest treball la brevetat de la nostra 

novel·la condiciona sense remei els passatges i en aquest cas l’autor no ens explica com 

passa Partinobles els seus dies a les serres d’Ardenya. Considerem, però, que no està en 

la mateixa línia de bogeria que els seus coetanis francesos de la matèria de Bretanya, i 

que s’aproparia més al model d’Amadís, ja que en el capítol XXIX comença una 

lamentació que no presenta en cap moment cap signe de bogeria furiosa, sinó d’una 

gran tristesa: 
 

―O, trist de mi, traÿdor. Y, per què só nat en aquest món? Per fer tant gran traÿció? 
Y quina sentència abasta per a castigar un tal traÿdor? O, germana Urraca, ¿per què 
no volguéreu[46v] que jo morís en lo palau de la emperatriu, pus ho merexia? 
Emperò crech que u haveu fet perquè sentís major pena, y per ço me haveu allargada 
la vida. Emperò, jo faré de manera que durarà poch (Partinobles, cap. XXIX). 

 
 Urraca se’l troba irreconeixible, com un salvatge que segueix bàsicament la 

preceptiva de la penitència amorosa que l’apropa a Yvain en tant que no ha complit amb 

la paraula donada. La fugida al bosc la precipita la traïció que ha comés en descobrir 

Melior i trencar la prohibició establerta i no ve provocada per cap infidelitat amorosa 

com en els casos de Curial, Lancelot o Amadís. L’enuig de Melior és comparable al de 

les altres dames, encara que ella ha de reconciliar-se més ràpidament amb el cavaller.  

Malgrat tot, el mal d’amor i tot el procés que segueix en res se n’allunya dels 

casos que hem vist i sí que se n’aparta dels models de les grans novel·les cavalleresques 

catalanes en què els protagonistes, Tirant i Curial, fan una altra classe de penitència a 

terres africanes (Alemany 1997). Els processos són semblants: els cavallers tenen un 

ascens i una davallada clara que haurà de ser expiada i, si bé no han triat el bosc com a 

lloc d’expiació, sinó que de manera fortuïta s’han vist abocats a terres d’infidels, 

l’Àfrica també esdevé un lloc llunyà i estrany que els aparta de les seues senyores. 

 En tots els casos veurem una mateixa pauta, és a dir, mentre l’amor adorna el 

cavaller de la cortesia, els bons costums i la virtut, el desamor el metamorfosejarà en 

una bèstia que com ens dirà molts anys després Umberto Eco per boca d’Adso de Melk 

(Eco 1987: 345-346): 
   
[…] en un Liber Continens, identifica la melangia amorosa amb licantropia, que fa 
que el pacient es captingui com un llop. La seva descripció em va estrènyer el cor: 
de primer, , els amants apareixen amb un aspecte extern canviat, se’ls afebleix la 
vista, se’ls enfonsen els ulls i se’ls queden sense llàgrimes, la llengua s’eixarreeix de 
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mica en mica i hi apareixen pústules, també el cos s’eixarreeix tot i pateixen set 
contínuament: arribats en aquest punt, es passen el dia ajaguts de bocaterrosa, i a la 
cara i als turmells els surten taques semblants a mossegades de gos i, a l’últim, 
comencen a vagarejar de nits pels cementeris com llops. 
 

 La licantropia és la conseqüència més cridanera del mal d’amors i un motiu més 

en la lírica, els lais i la contística de tots els temps. Ens serveix de mostra la composició 

de Juan Rodríguez del Padrón (Alvar 2012: 189-206): 
 
¡Ham, ham, ham! ¡Huid que ravio  
Con ravia de vos, no trave  
por travar de quien agravio  
recibo tal y tan grave!  
 
Si no ravio por amar,  
esto no sabrán de mí,  
que del todo enmudesci 
que no sé sino ladrar. 
¡Ham, ham, ham! ¡Huid que ravio!  
¡Ó, quién pudiese travar 
de quien me haze el agravio 
 y tantos males psasar!  
 
Ladrando con mis cuidados 
mil vezes me viene a mientes  
de lançar en mí los dientes 
y me comer a bocados.  
¡Ham, ham, ham! ¡Huid que ravio!  
¡Aullad, pobres sentidos!  
pues os hazen mal agravio, 
¡dad más fuertes alaridos! 
  
Cabo  
 
No cesando de raviar,  
no digo si por amores,  
no valen saludadores 
 ni las ondas de la mar. 
¡Ham, ham, ham! ¡Huid que ravio! 
Pues no cumple declarar 
la causa de tal agravio,  
el remedio es callar. 

 
 I és que la creença en aquesta malaltia i la convicció en la transformació de 

l’home en llop ens l’expliquen tant Petroni com Cervantes: 
 

Petroni Cervantes80 
 
Casualmente mi amo había ido a Capua para 
despachar unos depósitos ya agotados. Encontrando 
así una ocasión, persuado yo a un huésped que 
teníamos para que vaya conmigo hasta el quinto 

 
—Eso —respondió Mauricio— no puede ser en 
Inglaterra, porque en aquella isla templada y 
fertilísima no sólo no se crían lobos, pero ninguno 
otro animal nocivo: como si dijésemos serpientes, 

                                                
80 http://users.ipfw.edu/jehle/CERVANTE/othertxts/Suarez_Figaredo_Persiles.pdf 
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miliario. Era un soldado, fuerte como un demonio. 
Nos largamos más o menos al cantar el gallo: la 
luna lucía como si fuera mediodía. Llegamos en 
medio de los sepulcros: mi hombre se puso a hacer 
sus necesidades junto a unas lápidas; me senté yo 
canturreando y fui contando las lápidas. Después 
miré a mi compañero; se estaba desvistiendo y 
poniendo todos sus vestidos junto al camino. Yo 
tenía el resuello en la punta de la nariz; me quedé 
clavado como un muerto. El meó alrededor de sus 
vestidos, y de repente se convirtió en lobo. No 
creáis que estoy bromeando; nadie tiene riquezas 
que yo estime como para mentir. Pero lo que había 
empezado a contaros, después que se convirtió en 
lobo, comenzó a otilar y huyó al bosque. Yo al 
principio no sabía dónde estaba; después me 
acerqué a recoger sus vestidos; pero se habían 
hecho de piedra. ¡Quién morir de morir de miedo 
con más motivo que yo! Sin embargo, tiré de 
espada, y llamando a todos los diablos, corté las 
sombras hasta llegar a la casa de campo de mi 
amiga. Entré como una oruga, perdía el alma a 
borbotones, el sudor me chorreaba por el espinazo, 
mis ojos estaban apagados; apenas pude rehacerme. 
Mi Melisa se asombró de que anduviera de camino 
a tales horas, y me dijo: 
«Si hubieras venido antes, nos habrías podido 
ayudar: un lobo entró en la finca y a todos los 
animales les sacó la sangre como si fuera un 
matachín. Sin embargo, no se rió de nosotros, 
aunque logró escapar: pues un criado nuestro con 
una lanza le atravesó el cuello». 
 Al oír esto, no conseguí pegar ojo, sino 
que al amanecer eché a correr hacia casa como el 
cantinero desplumado. Y cuando llegué al sitio en 
que los vestidos se habían hecho de piedra, no 
encontré más que manchas de sangre. Pues bien, 
cuando llegué a casa, mi soldado estaba tumbado 
en la cama como un buey, y un médico le curaba el 
cuello. Caí en la cuenta de que era un hombre-lobo, 
con lo que ya no pude pasar bocado a su lado, ni así 
me matasen. Allá lo que otros opinen de esto: yo si 
miento, así se vuelvan contra mí vuestros genios 
(Satiricón, 62, 7, p. 15-16). 

víboras, sapos, arañas y escorpiones; antes es cosa 
llana y manifiesta que si algún animal ponzoñoso 
traen de otras partes a Inglaterra, en llegando a ella 
muere; y si de la tierra desta isla llevan a otra parte 
a alguna tierra y cercan con ella a alguna víbora, no 
osa ni puede salir del cerco que la aprisiona y 
rodea, hasta quedar muerta. Lo que se ha de 
entender desto de convertirse en lobos es que hay 
una enfermedad a quien llaman los médicos manía 
lupina, que es de calidad que al que la padece le 
parece que se ha convertido en lobo, y aúlla como 
lobo, y se juntan con otros heridos del mismo mal, 
y andan en manadas por los campos y por los 
montes, ladrando ya como perros, o ya aullando 
como lobos; despedazan los árboles, matan a quien 
encuentran y comen la carne cruda de los muertos, 
y hoy día sé yo que hay en la isla de Sicilia, que es 
la mayor del mar Mediterráneo, gentes deste 
género, a quien los sicilianos llaman lobos menar, 
los cuales, antes que les dé tan pestífera 
enfermedad, lo sienten, y dicen a los que están 
junto a ellos que se aparten y huyan dellos, o que 
los aten o encierren, porque si no se guardan, los 
hacen pedazos a bocados y los desmenuzan, si 
pueden, con las uñas, dando terribles y espantosos 
ladridos. Y es esto tanta verdad que, entre los que 
se han de casar, se hace información bastante de 
que ninguno dellos es tocado desta enfermedad; y 
si después, andando el tiempo, la esperiencia 
muestra lo contrario, se dirime el matrimonio. 
También es opinión de Plinio, según lo escribe en 
el Libro 8, capítulo 22, que entre los árcades hay un 
género de gente, la cual, pasando un lago, cuelga 
los vestidos que lleva de una encina, y se entra 
desnudo la tierra dentro, y se junta con la gente que 
allí halla de su linaje en figura de lobos, y está con 
ellos nueve años, al cabo de los cuales vuelve a 
pasar el lago, y cobra su perdida figura; pero todo 
esto se ha de tener por mentira, y si algo hay, pasa 
en la imaginación y no realmente (Trabajos de 
Persiles y Sigismunda, p. 100-101). 

 

 
 
 

 Encara que aquests hòmens transformats no pateix el mal d’amors, ens ajuda a 

exemplificar clarament la creença en la possibilitat d’aquesta transformació, com també 

ho fa Gervais de Tilbury en la seua obra Otiam imperalia (Alvar 2012: 189-206) en què 

parla sobre un «caballero valeroso que fue privado de sus tierras de forma injusta y 

como consecuencia se hundió en una profunda depresión: se alejó de los hombres y 

vivió en el bosque como un animal salvaje. Una noche, perturbado en su miedo, perdió 

la razón y se transformó en lobo. Luego, se dedicó a causar todo tipo de daños y 
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estragos, hasta que un leñador le cortó un pie de un hachazo; de inmediato el desdichado 

caballero recuperó su forma humana».  

 En definitiva, si els cavallers són, com hem dit, la suma del logos —el 

pensament i l’esperit—, l’ethos —l’instint— i el pathos —patiment, emoció— (Vallejo 

Naranjo 2010: 20) en deixar la societat i esdevenir salvatges queden totalment 

desnaturalitzats i serà al bosc on prenen més força els instints, les emocions i els 

patiments i la raó queda apartada de manera transitòria. 

 

CAPÍTOL XXXIII 
 
 Urraca és un personatge estrany amb unes característiques molt singulars que la 

fan cada vegada més atractiva conforme va passant l’acció i que la converteixen en 

l’autèntica protagonista, juntament amb Partinobles és clar, d’aquesta segona part. 

Gràcies a la seua mediació el cavaller es lliura dues vegades de la mort: una a mans dels 

soldats de Melior, i l’altra a les serres d’Ardenya. És una claríssima i activa coadjuvant 

del comte que a la fi també propicia el retrobament de l’harmonia amorosa entre els 

protagonistes.  

 Encara que més esquemàtica i primitiva, Urraca s’apropa molt a la figura de 

Plaerdemavida amb qui guarda algunes concomitàncies: propicia els amors entre els 

amants, és desperta i desimbolta, sap prendre decisions ràpides i resoldre problemes 

amb facilitat, no té relacions amoroses amb cap cavaller i, en acabar la novel·la, també 

li planten un marit. El paper d’Urraca és determinant perquè en les seues mans està que 

triomfe l’amor dels personatges cabdals, més si tenim en compte que Melior ja no és 

l’emperadriu resolta de la primera part, sinó una dona que no es regeix, que no és ama 

del seu futur. La pèrdua amorosa l’ha convertida en una dona feble, que deixa que els 

seus barons li busquen marit i governen el regne, i que la germana emprenga accions 

conduents a l’èxit narratiu.   

 

[1] Durant l’edat mitjana fins a la reforma gregoriana de 1582 el calendari que 

es feia servir era el lunisolar, és a dir, aquell que té en compte les fases de la lluna i del 

sol. Aquest calendari distribuïa les festivitats cristianes entorn a diversos cicles, uns que 

consideren les celebracions fixes com el Nadal i d’altres que atenien les festivitats 

mòbils com la Pasqua (Grapí 2005: 838). Aquest darrer cicle, que comprén set setmanes 
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a l’acabament de les quals té lloc el diumenge de Pentacosta, s’inicia amb la Quaresma i 

contempla el dia de Pasqua, és a dir, el diumenge de Resurrecció. Tant aquest dia com 

el de Pentacosta i el Nadal eren dates comunes en la literatura de caire artúric que 

servien per fixar esdeveniments de ressò en què els cavallers podien mostrar les seues 

facultats en la lluita (Álvarez Faedo 2009: 22). Per tant, no ens estranya, doncs, que 

totes les justes i nomenaments tinguen lloc al voltant d’aquests dies com prova el 

mateix text en el capítol XXXV quan Urraca suggereix a Melior: 
 

—Senyora, molta honra seria per a vós que fésseu cent cavallers per aquest torneig 
(Partinobles, cap. XXXV). 

 
 
CAPÍTOL XXXIV 
 

[1] i [2] Mentre que en la literatura medieval europea apareixen profusament 

dones i fades amb poders sobrenaturals i coneixements arcaics per posar en pràctica la 

màgia, hi ha pocs casos de personatges masculins amb aquestes característiques (Alvar 

1991: 22): el més famós és sens dubte Merlín al costat d’un menys popular, però 

imprescindible per al món cavalleresc peninsular, Arcaláus el Encantador. No sabem 

per què el mag masculí gaudeix en les lletres de menys celebritat que les dones, ja que 

en la vida quotidiana de l’edat mitjana o de l’antiguitat clàssica augurs i druides, és a dir 

hòmens savis amb coneixements per posar-se en contacte amb els morts, guarir malalts, 

fer encanteris, endevinar mitjançant l’observació, etc., gaudien de gran acceptació . Al 

costat d’aquestes figures considerades com a benefactores, existien, igual que en el món 

femení, bruixots i mags que exercien la màgia negra, és a dir, la Nigromància, que 

només estava reservada per a aquells erudits que llegien llatí (Giralt 2011: 32).  

 El mariner de la nostra narració seria un benefactor amb capacitat per conjurar 

les feres i que no facen mal a Urraca. Una persona capaç de realitzar aquestes pràctiques 

no és qualsevol, ja que conjurar significa, segons el DCVB: 
 

4. Obligar (un diable, un esperit, els elements, etc.) a aparèixer o a obeir, per la 
invocació d'un nom sagrat o màgic. 
5. Allunyar (un perill) com amb un conjur. 

 

I això últim és el que farà. 
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 [2] En aquest mateix paràgraf apareixen el cavall de Partinobles i un lleó morts. 

A priori sembla inversemblant la visió d’un lleó en les serres d’Ardenya al bell mig de 

França, però la presència d’aquest animal en l’Europa medieval no era vista com a cosa 

excepcional. De fet, Henry I d’Anglaterra o Jaume II d’Aragó en tenien a les seues corts 

(Deyermond 2007: 43). La imatge que ens ha pervingut d’aquest animal a través de la 

Bíblia o els bestiaris ens l’acosta com el rei dels animals i predominen en ell les 

característiques del valor i la feresa. Per tant, es tracta d’una imatge reconeixedora per 

qualsevol receptor i no hi ha estranyesa en el fet de trobar-lo en un indret tan allunyat de 

la seua Àfraca natural. 

 

[3] TÈNEDOS.  

Aquest topònim és lloc comú de la tradició clàssica, ja que en el llibre II de 

l’Eneida els grecs, incapaços de guanyar Troia per la força, deixen a les portes de la 

ciutat un cavall com a ofrena a Pal·las i marxen a l’illa de Tènedos. 

 En la literatura catalana trobem aquest paratge en la Crònica de Muntaner en 

relació també amb la guerra de Troia: 
 

Veritat és que, con ja us he dit, la host estava a Gal·lípol. E Gal·lípol vull que 
sapiats que és cap del regne de Macedònia, d’on Alexandri fou senyor e hi nasc; e 
així Gal·lípol en la marina és cap del regne de Macedònia, així con Barcelona és cap 
de Catalunya en la marina, e en la terra ferma, Lleida. E així mateix ha una altra 
bona ciutat en lo regne de Macedònia, qui ha nom Andrinòpol; e ha de Gal·lípol a 
Andrinòpol cinc jornades. E a Andrinòpol era xor Miqueli, fill major de l’empe- 
rador. E encara vull que sapiats que el cap de Gal·lípol és en l’una banda de Boca 
d’Àver, de ponent; e de l’altra banda, de llevant, és lo lloc de l’Artaquí, on lo 
megaduc (qui llavors s’apellava ) eixhivernà l’altre any ab la host. E aquell lloc de 
l’Artaquí era una porta de la ciutat de Troia; e l’altra porta era un port qui és en mig 
de Boca d’Àver, en què ha un castell molt bell, qui ha nom Paris, lo qual féu fer 
Paris, lo fill del rei Parian, con hac presa per força d’armes Helena, muller del duc 
d’Atenes, a l’illa del Tènedo, qui és prop de Boca d’Àver a cinc milles.  
En aquella illa (en aquell temps) del Tènedo, havia una ídola, e venien-hi un mes de 
l’any tots los honrats hòmens de Romania, e honrades dones, a romeria; e així fo, en 
aquell temps, que Helena, muller del duc d’Atenes, hi vénc a romeria ab cent 
cavallers qui l’acompanyaven. E Paris, fill del rei Parian de Troia, així mateix era-hi 
vengut a romeria e havia-hi ab si tro a cinquanta cavallers; e veé la dona Helena e 
altà’s tant d’ella, que dix a sos hòmens que mester era que l’hagués e que la se’n 
menàs. E així con s’ho mes en son cor, així es féu; que guarní’s ab tota sa companya 
e pres la dona e volc-la-se’n menar; e aquells cent cavallers qui eren ab ella volgren-
la-li defendre, e finalment tots cent moriren, e Paris menàse’n la dona; de què puis 
se moc tan gran guerra, que a la fi la ciutat de Troia, qui vogia tres-centes milles, ne 
fo assetjada tretze anys, e puis fo aontada presa e destrovida (Crònica, II, cap. CCXIV, 
p. 84). 
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 Per tant, entenem que era un lloc reconegut pel públic que escoltava o llegia la 

nostra obreta i que emmarca l’acció a les llunyanes terres de Turquia, juntament amb 

l’ambientació oriental que ja ha creat tota la cort de Constantinoble. 

 

[4] PÈRSIES.  

En el roman francés hi ha una descripció d’aquesta donzella que ens la dibuixa 

més acuradament que en les versions peninsulars en què apareix com una serventa: 
 

Urraca le sirve [a Partonopeo] y no permite que nadie en el mundo salvo ella lo vea, 
excepto una muchacha que la acompaña como sirvienta. Sin embargo, no es ni pobre 
ni menesterosa, sino hija de rey y de reina, de gran nobleza y de alto linaje, prima de 
Urraca, la del cuerpo esbelto, e hija del rey de Mileto señor de toda Creta. Urraca la 
ama de buena fe y ella, a su vez, como a sí misma. La muchacha se llama Persowis, 
tiene el cuerpo gentil y el rostro claro; es noble de corazón y habla bien, pero ni le 
besa ni le abraza, porque ignora todo sobre el amor: su corazón está todavía en otro 
lugar. Se calla cuando oye hablar de amor, pero si Dios quiere, lo conocerá, pues no 
lo hace por castidad, sino sólo por su corta edad. Por eso pienso que lo sabrá, dada la 
gran belleza que tiene. No sabe nada sobre el amor y tampoco aprende: ahora es 
hermosa para nada (Partonopeo, p. 210). 
 

Aquest personatge exerceix la mateixa funció que Càmar i Maragdina al Curial i 

al Tirant respectivament: són dones que s’enamoren dels protagonistes, els requereixen 

d’amors i constitueixen una prova de fidelitat que ells han de superar. En tots tres casos 

les donzelles emergeixen durant la penitència amorosa que pateixen els cavallers. Així, 

doncs, trobem Pèrsies al mig de les serres d’Ardenya on ha anat en companyia d’Urraca 

qui li encomana la cura del jove comte durant la seua recuperació. Aquest lapse de 

temps és ben aprofitat per la dameta que el pentina, li besa els cabells i es comporta amb 

ell d’una forma desordenada que no aconsegueix més que el rebuig constant de 

Partinobles. El procedir de Pèrsies és el mateix que el de Càmar i Maragdina que es 

presenten en els episodis africans de Curial i Tirant i que, igual que la minyona 

d’Urraca, no aconseguiran els seus propòsits amorosos. Les tres jóvens són 

l’exemplificació d’una temptació que s’ha de bandejar i que una vegada vençuda posarà 

en el camí de la reconciliació els amants. 

 En un principi es podia considerar que Laquesis és una dama més que posa 

obstacles al cavaller en la seua via de salvació, però la diferència rau en el fet que entre 

ella i Curial existeix una correspondència amorosa i no un rebuig anticipat com en els 

altres casos. Curial i Laquesis no poden tancar els ulls davant la gran flamarada d’amor 

que senten i en el moment del gaudi el cavaller no percep que la donzella siga cap prova 

de fidelitat que haja de superar. Curial sí, comet un «acte infame d’ingratitud vers la 
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Güelfa» (Alemany 1997), però a causa de l’amor que sent per la filla del duc de Baviera, 

una relliscada amorosa que haurà de penar més endavant. 

 

CAPÍTOL XXXV 
 

[1] MEDEA.  

L’estratègia d’Urraca consisteix a compadir Melior i aconseguir que s’estove i 

perdone Partinobles. Per a obtenir el seu objectiu no dubta a comparar la germana amb 

una de les dones més pèrfides i dolentes de la nostra tradició grecollatina, Medea, sobre 

la qual se’n recullen diverses tradicions com la d’assassinar els mateixos fills, el germà 

etc. (Grimal 20092: 343-344): 
 

[...] un cop aconseguit el velló d’or, Medea va fugir amb Jàson i els seus companys. 
Totes les llegendes estan d’acord en aquest punt: ell li havia promès casar-s’hi, i tots 
els crims posteriors de Medea es justifiquen, o si més no s’expliquen, pel perjuri de 
Jàson. Per seguir-lo i donar-li la victòria, la jove no solament havia traït i havia 
abandonat el seu pare, sinó que també s’havia endut com a ostatge el seu germà 
Apsirt, que va matar i esquarterar sense dubtar-ho per retardar la persecució d’Eetes.  

 
 
 Per tant, l’aparent perversitat d’Urraca no pot ser major en dir a Melior que és 

una segona Medea, capaç de les més grans atrocitats, en el seu cas no haver-se apiadat 

d’un pobre enamorat com és Partinobles i haver-lo condemnat a una vida incerta amb el 

seny perdut i vagarejant pels deserts. S’imposa la fortalesa d’Urraca front a la feblesa de 

Melior, ja que la Urraca serà la promotora del desenllaç de la novel·la i necessita ja anar 

configurant-se. 

 A partir de les recriminacions d’Urraca, l’emperadriu ablaneix el seu cor, 

s’humanitza, accepta totes les recomanacions de la germana major i se’n penedeix del 

mal que puga haver causat a l’enamorat: 
 

—O, trist de mí, que quant tenia lo bé no·l conexia, y ara estich que no sé qui serà 
senyor de mí! Y bé fonch maleÿt aquell dia que jo fuy tant cruel de voler fer matar 
aquell qui era lo[57v] més gentil cavaller de tot lo món! Cert, bé meresch major 
pena que la que tinch (Partinobles, cap. XXXV).  

 

CAPÍTOL XXXVI 
 

[1] En tan sols dos capítols el comte «estava fresch». Aquesta miraculosa 

recuperació no entenem que haja estat tan veloç, però, si revisem el Partonopeo, veiem 

que Urraca n’és l’artífex mitjançant l’engany: 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 434 

 
A menudo le hace llegar falsas cartas, como si vinieran de Melior, que le hablaban 
conforme a sus deseos: le regocijan y alegran mucho. Y recobra la hermosura 
(Partonopeo, p. 209). 

 
 Perquè ja hem comentat que l’amor hereos pot guarir-se si el pacient 

aconsegueix la persona amada (Cantavella 1993: 195) i, si no és possible, al menys 

tenir-ne notícies pot ajudar a sanar el malalt més aviat. 

 

[1] En la literatura medieval sovintegen animals amb característiques estranyes 

que els converteixen en ens meravellosos i màgics. Així, per exemple, en la història de 

«Pluyll, príncipe de Dyvet», inserida en els Mabinogion, llegim: 
 

Pluyll contemplaba el color de aquellos perros sin acordarse más del ciervo, y de 
todos los perros que había visto en el mundo, jamás había visto perros de aquel color. 
Eran de color blanco reluciente y lustroso, y sus orejas eran rojas; y como 
resplandecían la extraordinaria blancura de los perros, así también resplandecía el 
extraordinario rojo de sus orejas (Mabinogion, p. 3-4). 
 

 En aquesta escena, que ha començat amb l’encalç de l’animal màgic, apareixen 

uns gossos la finalitat dels quals és que l’heroi tinga un encontre amb Arawn, sobirà 

d’un altre regne, i que entre ells s’establisca una amistat en què cada personatge 

adquireix l’aspecte físic de l’altre. El pelatge d’aquests cànids, resplendent i inusual, 

presenta els colors blanc i roig, propis de la representació del Més Enllà en la literatura 

celta (Torres Asensio 2003: 210) juntament amb el blanc i negre (Almagro-Gorbea 

2010: 29).  

Sembla que presentar unes orelles singulars és bastant comú i comprovem que 

en tots els temps han sorgit éssers, ja siguen animals o humans, amb una aparença 

anormal i generalment punxeguda d’aquesta part del cos: elfs, follets, Peter Pan o el 

vulcanià Mr. Spock. Circumscrivint-nos a casos concrets, al regne de Lusignan: 
 

Después de terminada la fiesta, Melusina, que estaba en cinta, llegó al fin del 
embarazo y dio a luz un varón, físicamente bien proporcionado, a excepción de la 
cara que era pequeña y ancha, y tenía un ojo rojo y el otro azul pálido. Fue bautizado 
con el nombre de Urién. Tenía las orejas más grandes que nunca tuvo un niño, y 
cuando creció se le hicieron tan grandes como las aspas de un molino de viento 
(Melusina, p. 35). 
 

Urién, juntament amb la major part dels seus germans, tots de qualitats físiques 

extraordinàries o si volem de defectes físics forassenyats, arriba a ser un dels barons 

més valents, forts i braus i esdevindre un dels cavallers més famosos de la narració. No 

cal, doncs, que l’heroi siga l’home perfecte, no estem davant del rei Nabucodonosor 
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demanant esclaus que no tinguen imperfeccions com Daniel, estem davant un ésser amb 

trets excepcionals, unes orelles delirants, que no impedeixen el seu ascens cavalleresc. 

Més gracioses i anostrades són aquestes orelles: 
 

Lo cavaller stigué molt esmayat e en gran pensament del que hohí dir al philòzoph. 
E stant en aquestes rahons, lo alguazir entrà en la presó e tragué lo cavaller. Seguí’s 
aprés que un gentilom sabé que lo rey fehia cercar cavalls per comprar, per a 
trametre a l’emperador de Constantinoble, e aquest gentilom tenia lo més bell cavall 
qui fos en tota la ylla de Ciçília. Deliberà de portar-lo-y. Com lo rey lo véu, estigué 
admirat de la gran bellea, car era molt gran e molt ben fet, molt lauger e era de IIII 
anys, sens que en ell no·s trobava defalt sinó hu qui era molt gran: que portava les 
orelles caygudes (Tirant, cap. CX, p. 431). 

 
 La fallença de l’animal aprofita en aquest cas perquè el filòsof de Calàbria 

aconseguisca provar la seua saviesa per primera vegada davant el rei de Sicília i, encara 

que no aconsegueix la llibertat després de resoldre aquest misteri, la primera pedra ja 

està posada i serà aquest magnífic cavall que té les orelles caigudes per haver estat 

alletat per una somera. 

 En la nostra obra sabem que Partinobles acudirà al torneig amb un altre cavall, 

però el que li dóna Urraca és aquest negre amb orelles blanques. No estem davant d’un 

animal de l’Altre Món, sinó que la particularitat anatòmica servirà perquè la cunyada 

puga distingir-lo de la resta de cavallers, cosa que no ocorrerà perquè Partinobles es 

perdrà a la mar i recalarà a la ciutat de Damasc on Ànsies, l’esposa del rei Hernan, 

l’alliberarà de la presó per acudir al torneig i li donarà una altra cavalcadura. 

 

[2] Urraca aconsella a Partinobles que se sàpia regir i que no es done a conéixer. 

La raó la descobrirem al capítol següent quan el cavaller demana a Urraca que 

comunique a Melior que ell és al palau de Cabeçadoyre. La petició no és inoportuna ja 

que, com hem dit abans, al Partonopeo el comte és enganyat per la cunyada qui li fa 

arribar cartes falses perquè guarisca el més aviat possible. Davant aquesta situació, 

Urraca no tindrà més remei que dir-li que si Melior sabés de la seua presència: 
 

[...]no volrie esperar cosa ninguna, sinó que·s casarie ab ell, y açò fóra un gran 
escàndol per los reys y grans senyors, que eren ja partits de llurs terres per venir al 
dit torneig y, vehent que era casada, dirien que·s burlave d’ells. Y per a aquexa rahó 
no gosave dir a la emperatriu que era allí. Emperò, que se esforçàs per haver victòria 
del torneig, que de altra manera no·s podie fer, y que ella vindria vuyt dies abans del 
torneig axí com lo y havie promés (Partinobles, cap. XXXVII). 

 
 
CAPÍTOL XXXVII 
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[1] EL RITUAL D’ARMAR-SE CAVALLER.  

El jove que volia desenvolupar la tasca de la cavalleria havia de sotmetre’s a una 

cerimònia molt rigorosa que Martorell descriu perfectament al capítol 59 del Tirant: 
 

―Vós, gentilom qui rebeu l'orde de cavalleria, jurau a Déu e als sants quatre 
Evangelis de no venir en neguna manera contra lo molt alt e molt execel·lent rey de 
Anglaterra, si ja no era ab vostre senyor natural, tornat-li lo collar de la divisa que lo 
dit senyor acostuma de donar a tots aquells a qui fa cavallers? En tal cars podeu fer 
guerra contra ell sens que no us porien reprochar los bons cavallers, altrament 
cauríeu en cars molt leig e de mala fama e, si éreu presoner en la guerra, de tot cert 
seríeu en perill de mort. Més, jurau per lo sagrament que fet haveu que de tot lo 
poder vostre mantindreu e defenssareu a dones e donzelles, viudes, òrfens, 
desenparades e encara a casades, si socors vos demanen, e de tot vostre poder 
posareu la persona a entrar en camp a tota ultrança si bon dret tenen aquella o 
aquelles qui socors vos demanaran? 
"Fet lo jurament, dos grans senyors, los majors que allí eren, lo prengueren per los 
braços e portaren-lo davant lo rey, e lo rey li posà la spasa sobre lo cap e dix: "Déu 
te faça bon cavaller e mon senyor sanct Jordi." E besà'l en la boca. Aprés vengueren 
VII donzelles vestides de blanch, significant los VII goigs de la verge Maria, e 
senyiren-li la spasa. 
"Aprés vengueren IIII cavallers, los majors en dignitat que allí·s trobaren, e calçaren-
li los sperons, significant los IIII evangelistes. Aprés vench la reyna e pres-lo de l'un 
braç, e una duquessa de l'altre, e axí·l portaren fins a un bell strado e posaren-lo en 
la cadira real. Aprés lo rey se assigué a la una part e la reyna a l'altra, e totes les 
donzelles e los cavallers baix, entorn d'ell. Aprés portaren la col·lació molt 
abundosament. E aquest orde, senyor, han servat a tots los qui·s són fets cavallers 
(Tirant, cap.LIX, p. 244). 
 

 Els cavallers es preparaven per a aquest ritual tant físicament com espiritual i, 

així, havien de confessar-se, vetllar les armes (la cota, l’elm, els esperons, l’escut i 

l’espasa), afaitar-se i fer un bany que els purificara. Després d’aquesta nit, al dia següent 

començava la cerimònia en què es beneien les armes, es vestia al cavaller mentre 

«pronuncia el jurament, un codi de valors que podem resumir en noblesa de cor, 

menyspreu de la mort i fidelitat al seu senyor. Després, el rei posa la mà sobre l'espatlla 

del neòfit i l'arma cavaller» (Garriga Duran 2014: 16-17). 

 

[1] Els cavallers tenen moments de defalliment en les batalles que normalment 

solen superar perquè recorden l'amada, en reben alguna notícia o canvia alguna cosa que 

els fa recobrar el coratge. La influència de la dama sobre el cavaller és tan valuosa que 

el transforma i li dóna ànims per continuar el combat. En la Història de l’esforçat 

cavaller Partinobles no es viu una circumstància així, sinó que estem davant d'un 

instant de nerviosisme provocat per la visió de Melior. La imatge de l'emperadriu 

ocasiona un desequilibri en el jove comte que en termes mèdics es coneix com a síncope 
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vasovagal i que es produeix quan l'individu està sotmés a un gran estrés a causa d'un 

esdeveniment important o per d'altres raons (Militello 2012: 71). Concretament: 
 

se produce como consecuencia de una emoción o por estrés ortostático en personas 
predispuestas. Habitualmente tiene síntomas prodrómicos de activación autonómica 
(sudor, sensación de calor o frío, náuseas, palidez). 

 

 Tirant sofreix un episodi similar durant els capítols africans quan Plaerdemavida 

li parla de Carmesina. La remembrança de la dama el fa perdre completament el 

coneixement que recuperarà més endavant quan ens assabentem que: 
 

Tirant dins la orella tenia hun sobreós lo qual li dava infinida dolor s'i tocava. E 
aquest dan li havia fet lo senyor de les Viles-ermes com se combaté ab ell. E cascuna 
volta que ell s'esmortia ni perdia lo sentiment, tocant-lo ab lo dit dins la orella 
prestament ell cobrava lo natural recort (Tirant, cap. CCCLX, p. 1264). 

 
 Segons el DCVB aquest sobreòs és un: 
  

Tumor dur que es congria sobre un os; Tirant dins la orella tenia un sobre os, lo 
qual li daua infinida dolor com s'i tocaua, Tirant, c. 34581. 

 
 Retrobem de bell nou una referència a les orelles que, segons Lacarra (2003: 

419-40): 
se consideraban una parte de la anatomía muy importante, de las que dependía la 
virilidad. Según la medicina medieval, detrás de ellas pasaban las venas llamadas 
«venusinas», que se creía llevaban la sangre que se convertía en semen tras su 
purificación y emblanquecimiento en el riñón y en los órganos genitales. De ahí que 
cortar la oreja y dañar estas venas era una de las causas de la esterilidad en los 
varones. 

 

CAPÍTOL XXXVIII 
 

[1] El capítol XXXVIII narra un episodi que entrebanca la línia argumental del 

text i allarga el relat de manera desestructurada. El mal vent condueix Partinobles a les 

portes de la ciutat de Damasc, és a dir, als dominis del rei Herman la qual cosa ens situa 

com a lectors davant un cercle que es va obrir al capítol I i que ara anirà tancant-se 

conformant una estructura circular.  

 Herman, que en el primer capítol ha mostrat una actitud acollidora vers 

l’emperador cristià de Constantinoble, ara, quan veu que aquest altre cristià no presenta 

cap tipus d’amenaça, no té cap empatx a fer-lo presoner i manar que el maten. Herman 

apareixerà a partir d’aquest moment com un enemic de la santa fe catòlica, cosa 

                                                
81Es tracta d'una errada, perquè no és el capítol 345, sinó el 360. 
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necessària per configurar-lo com l’antiheroi i que els receptors de l’obra comprenguen i 

accepten la seua mort a mans del comte uns capítols més enllà. 

 

[2] La reina Ànsies recorda al seu espòs que els francesos mai l’han enutjat en 

res i que, a més, el comte pot ser moneda de canvi per segona vegada com ja sabem. 

Per la intercessió de la reina, Partinobles conservarà la vida i ella esdevindrà un 

altre més dels personatges femenins que ajuden el jove perquè aconseguisca els seus 

objectius. Es tracta, doncs, d’una dona pietosa, més misericordiosa que els hòmens i 

conscient que es pot fer una injustícia amb aquest noble francés. 

 

[3] Hem d’insistir en què aquest cercle el tancarà Urraca, ja que Melior ha 

quedat desvalguda. Pensem que justament en aquests moments s’explica i justifica el 

naixement d’Urraca, perquè promourà l’encontre final dels enamorats i el final feliç. 

 

CAPÍTOL XXXIX 
 
 La lluita contra els pagans és un tema recurrent en la literatura medieval 

d’Occident. De fet el gènere cavalleresc presentarà als protagonistes d’una manera 

especial «como ínclitos defensores de la Cristiandad y promotores de la conversión de 

los infieles paganos» (Campos García Rojas 2002: 285), és a dir, els cavallers acaben 

tenint una tasca missionera que impulsarà gran part de la seua comesa social. En el 

Partinobles la conversió al cristianisme està molt present i sempre amb la finalitat de 

guanyar diverses coses: 

 

1. Quan Partinobles està passant per la penitència amorosa, Aufer el commina a 

menjar, però el comte li respon: 
 

―Certament, germà, si voleu que jo menje, serà per amor de vós, y vós també haveu 
a fer per amor de mi lo que jo us diré, ço és, que us torneu christià (Partinobles, cap. 
XXXII). 

 

A aquesta resposta segueix un paràgraf en què ens assabentem que: 
Açò deye lo compte crehent que Aufer no u farie y que ab aquesta escusa no 
menjarie. Emperò, Aufer tenie tantes de ganes de veure lo compte ab la força que 
solia tenir que haguera fet qualsevol cosa, y axí prometé que·s faria christià. Llavors 
lo compte no tingué ninguna escusa, abans fonch forçat que menjàs. 
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Y l’endemà anaren a una església que ere prop de allí, y lo compte féu batejar Aufer, 
y ell fonch son padrí y posaren-li nom Guillem[51r], perquè és nom françés 
(Partinobles, cap. XXXII). 

 
2. La segona vegada que es fa referència a la conversió és en el capítol següent, el 

XXXIII, quan els tutors de Melior deliberen que aquell amb qui es case 

l’emperadriu, 
 

[...]—e si ere cars o ventura que fos moro o turch aquell que haurà dita victòria, que 
sia tingut y obligat de tornar-se christià. E de aquesta manera no y haurà avantatge 
ningú (Partinobles, cap. XXXIII). 

 
3. La tercera ocasió és ara, en el capítol que ens ocupa, quan Corsol i Clausa 

assabenten el gran soldà que ha de fer-se cristià si aconsegueix la victòria i 

acaba casant-se amb Melior. 

Vistos aquests casos, sembla que la conversió era cosa habitual durant el període 

històric que ens ocupa. La realitat, però, era ben diferent. Els musulmans que vivien a la 

Península durant l’edat mitjana no es convertien al cristianisme, sinó que existien pactes 

de capitulació o de rendició mitjançant els quals es respectaven la llengua, la religió i la 

cutura del pobles conquerits (Bernabé Pons 2009). Serà ja al segle XVI quan la situació 

dels habitants musulmans s’endureix i abraçaran la fe catòlica, no per convenciment, 

sinó per obligació (Domínguez Ortiz i Bernat Vincent 1978). Aquesta nova conjuntura 

estava emparada per les lleis de tal manera que el ciutadà musulmà no tenia elecció: o 

es convertia o era expulsat i, a més, si se sospitava que realitzava pràctiques religioses 

alienes al cristianisme podia ser denunciat al tribunal de la Santa Inquisició que aplicava 

el turment i l’heretge acabava en la foguera (Makazaga 2009). 

Per tant, abandonar la religió pròpia per agradar el seu amo no resulta una pràctica 

creïble, en canvi, convertir-se en cristià per esdevenir l’emperador de l’Imperi d’Orient 

sí resultaria versemblant, perquè grans personatges ja ho havien fet en la vida real, per 

exemple, Lactanci o Constanti (Bercot 2006).   

 
CAPÍTOL XL 
 

[1] Aquest primer paràgraf serveix per mostrar-nos el grau de desesperació en 

què està Partinobles i corroborar el tarannà pietós de la reina Ànsies. 

 

[2] RITUAL DE JURAR DAVANT O SOBRE UN CRUCIFIX. 
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Els cristians reverencien la creu com a símbol de la Redempció, és a dir, com a 

recordatori del que sofrí Jesucrist per salvar-los dels pecats comesos. Per tant, hi ha una 

clara i evident associació entre el cristianisme i la creu, que esdevé objecte de culte per 

ella mateix, fins a tal punt que durant l’edat mitjana la devoció per la creu va ser 

l’adoració més freqüent de l’Església primitiva (Tertulià82): 
 

¿Y por qué zahieren por absurda la adoración de la cruz de madera los que adoran 
palos? ¿Cómo llaman temerario el culto de un palo los que adoran vigas? ¿Qué 
importa que sea el traje diverso, si la materia es una, ni que sea diferente la figura, si 
es uno el cuerpo? Aquellas varas de los huertos en que adoráis á Palas Ateniense, y 
aquellos palos derechos que ponéis en los campos, en que adoráis á Ceres Farrea, 
no son también informes palos sin efigie, y leños rudos que apenas se diferencian 
del árbol mayor de nuestra cruz, y les dais profunda adoración? Ya veo que decís 
que aquellos palos derechos no son cruz, sino parte de ella. Es así; mas por ventura 
mostramos en esto mejor juicio, que ya que adoramos un leño le veneramos de 
manera que nos representa á Dios entero y no partido. Ya dijimos que el cuerpo de 
vuestro dios, en una rueda que tiene cruz se consagra. Adoráis los trofeos de las 
victorias en que van pendientes los despojos, y los interiores intestinos del trofeo 
son cruces, porque son vigas cruzadas. La religión romana toda es castrense, 
insignias militares adora, banderas jura, y el estandarte real prefiere á los mismos 
dioses. Aquel dorado montón de imágenes bordadas que va en la tela pendiente de la 
entena de los estandartes, adorno es de las cruces. Aquellas cenefas con que se 
aliñan los velos pendientes del asta de las banderas, ó del lábaro cantábrico, adornos 
y estolas son de cruces, que estos estandartes, astas son cruzadas. Alabaré siempre el 
cuidado curioso; que adorando nosotros cruces desnudas, vosotros las adoráis 
adornadas. 

 
 El crucifix simbolitzarà a Déu i sols així s’entén que els cristians han de ser 

creguts quan juren per la creu, sobre la creu o davant la creu perquè en realitat juren pel 

Déu vertader (Kaufmann Kohler83).  

 

 [2] DE LA TRADICIÓ DE BESAR ELS PEUS. 

 Besar els peus podia tenir dos sentits, bé s’entenia com un acte de respecte, o bé 

com una manifestació de submissió. Aquesta darrera accepció era pràctica ja usada per 

grecs i romans (Garanda 2008) i ens revela l’existència d’una societat jerarquitzada en 

què els que són inferiors en l’escala serveixen aquells que hi són més poderosos. És clar 

que Partinobles no revela un comportament submís, sinó l’acatament a la reina Ànsies 

en una disposició respectuosa i d’agraïment per l’ajuda que li ofereix. 

 

 [2] CAVALL BLANC 

                                                
82 http://www.tertullian.org/articles/manero/manero2_apologeticum.htm#159 
 
83 http://mb-soft.com/believe/tsnm/cross.htm 
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  Normalment en la cultura occidental el color blanc representa la puresa, la 

justícia i la santedat. No obstant això, Plató en la seua Ètica ens parlava sobre 

l’estructura de l’ànima que estava dividida en tres parts: l’auriga, és a dir, la part 

racional; el cavall blanc, que controla les passions nobles, o siga, la voluntat; i, a l’últim, 

el cavall negre, que representa l’ànima concupiscible de què provenen les passions 

innobles.  

En l’Apocalipsi trobem l’aparició d’aquest animal juntament amb d’altres èquids 

de diferents colors. Són els quatre genets que vénen a significar diversos aspectes:   
 

Els quatre primers segells  
6  
1 Després vaig veure com l'Anyell obria el primer dels set segells i vaig sentir el 
primer dels quatre vivents que deia amb veu de tro:  
--Vine!  
2 I vaig veure que hi havia un cavall blanc, i el seu genet duia un arc. Li van donar 
una corona i va sortir com a vencedor camí de la victòria.  
3 Després, quan l'Anyell va obrir el segon segell, vaig sentir el segon dels vivents 
que cridava:  
--Vine!  
4 Llavors aparegué un altre cavall, de color roig. Al seu genet, li van donar poder 
d'arrencar la pau de la terra i fer que els homes es matessin els uns als altres. I li 
donaren una espasa enorme.  
5 Després, quan l'Anyell va obrir el tercer segell, vaig sentir el tercer dels vivents 
que cridava:  
--Vine!  
I vaig veure que hi havia un cavall negre, i el seu genet duia una balança a la mà. 
6 Llavors vaig sentir enmig dels quatre vivents una veu que deia:  
--Una mesura de blat, un denari; tres mesures d'ordi, un denari; però, l'oli i el vi, 
respecta'ls.  
7 Després, quan l'Anyell va obrir el quart segell, vaig sentir la veu del quart vivent 
que cridava:  
--Vine!  
8 I vaig veure que hi havia un cavall de color cendrós. El seu genet s'anomenava la 
Mort, i anava acompanyada del seu reialme. Li van donar potestat sobre la quarta 
part de la terra, perquè matés amb l'espasa, la fam, la pesta i les bèsties ferotges 
(Apocalipsi, 6, 1-8).  
 
 

 Sobre aquest genet i el seu cavall blanc suren diferents interpretacions que els 

fan oscil·lar al llarg de tot l’espectre cristià, ja que bé s’interpreta que és Jesucrist a 

lloms de la Victòria, bé s’ha dit que és l’Anticrist cavalcant sobre la Pesta (Garrido 

Ramos 2014). Ens inclinem per la primera opció, perquè un poc més endavant tornem a 

retrobar-nos amb el mateix animal i, aleshores, queda clar que es tracta del Déu cristià: 
  

11 Després vaig veure que el cel s'havia obert i apareixia un cavall blanc. El seu 
cavaller s'anomena Fidel i Veraç, i judica i combat amb justícia. 12 Els seus ulls 
eren com una flama; duia moltes diademes i un nom inscrit que ningú no coneix fora 
d'ell. 13 Portava el mantell xop de sang. El seu nom és «la paraula de Déu». 14 El 
seguien els exèrcits del cel, muntats en cavalls blancs i vestits de lli blanquíssim. 
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15 De la seva boca sortia una espasa esmolada que ha de derrotar els pobles. Ell és 
qui els governarà amb una vara de ferro i qui trepitjarà el cup dels càstigs del Déu de 
l'univers. 16 Al mantell i al costat portava escrit aquest nom: «Rei de reis i Senyor 
de senyors (Apocalipsi, 19, 11-16). 

 
 Partinobles muntarà un cavall blanc que simbolitzarà l’esperança, la conquesta i 

la victòria sobre els seus enemics i gràcies al qual aconseguirà guanyar el torneig i 

casar-se amb l’emperadriu de Constantinoble. 

 

[2] ESPASES MERAVELLOSES 

Un poc més amunt hem vist la simbologia que arriba a adquirir l’espasa en el 

Llibre de l’orde de cavalleria que no és més que estar revestida d’una doble atribució: 

es tracta d’una arma pròpia de la batalla, de l’arnés del cavaller, i, en un plànol més 

elevat, més espiritual, representa metafòricament la creu en què va morir Jesucrist i per 

la qual s’ha de lluitar (Riquer 20112). 

En les obres literàries els lectors ensopeguem amb espases desposseïdes 

completament de qualsevol tret mitològic o meravellós i recobertes d’una pàtina de 

versemblança que transmet la idea que sols l’heroi amb la força del seu braç fa possible 

els guanys militars. Són els casos, per exemple, de Tizón i Colada (Conejo 1989: 132), i 

no és que el Cid siga una narració èpica totalment versemblant, ja que hi llegim 

elements sobrenaturals en què la crítica hi treballa actualment (Boix Jovani 2012). Però, 

al costat d’aquestes espases, hi ha una allau d’altres envoltades d’un halo màgic i amb 

unes característiques que les fan singulars.  

En la Matèria de Bretanya l’exemple més conegut és el d’Excàlibur, treta d’una 

pedra per l’home que arribarà a ser el rei dels britans, però hi ha tres espases més que 

marquen el cavaller com algú destinat a grans empreses. Són les espases que 

acompanyen Galeàs en La Questa del Sant Grasal 84 , totes amb característiques 

màgiques que ajuden l’heroi a conformar-se com un miles christianus (Contrera Martín 

2004, 2007, 2013). 

L’espasa que lluirà Partinobles al torneig de Cabeçadoyre pertany a un cavaller 

cristià soterrat a terra d’infidels i sobre la qual pesa una maledicció: cap moro pot tocar-

la perquè ràpidament cau desmaia. El passatge recorda un altre episodi semblant en el 

fet màgic de fer perdre el sentit a l’infidel: es tracta del passatge en què els jueus 

                                                
84 Hem tingut accés a aquest obra gràcies al repositori de la RUA en què trobem la tesi del doctor Vicent 
Martines Peres (1993), La versió catalana de La Questa del Sant Grasal: estudi i edició.  
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pretenen apropiar-se del cos difunt de Maria en la representació del Misteri d’Elx. 

Ambdós casos són similars, ja que el que es vol mostrar són alguns aspectes de caire 

totalment religiós que afectaran la vida posterior dels protagonistes. S’estableix la idea 

clara que només els cristians són capaços de tocar un cos sagrat sense rebre perjudici. 

Professar la fe d’Al·là, o de qualsevol altra creença que no siga la cristiana, comporta 

damnatge únicament reparable amb la conversió a la vera fe. El cavaller soterrat de la 

nostra novel·la adquireix aquesta condició sacra i només deixarà que Partinobles 

s’enduga l’espasa. Els espectadors d’aquest succés no abandonen la falsa fe de Mahoma, 

però s’intueix que la primera pedra hi està posada. 

Aquest passatge és original de les edicions peninsulars ja que en el roman 

francés no apareix i simplement la reina diu: 
 
Llevaréis un hermoso caballo blanco, cuya oreja es de color sangre; traerá collera de 
brocado blanco, y de lo mismo la grupera; vuestro escudo será de plata, entre cien 
no habrá mejor. Tendréis un gonfalón blanco con ribetes hasta vuestro arzón, calzas 
de hierro, loriga y yelmo: o habrá mejor en este reino. Os prestaré una espada 
encontrada en un ataúd, fuerte, afilada y resistente (Partonopeo, p. 231). 

 CAPÍTOL XLI85 

 [1] Quan els lectors pensàvem que el desaparegut Aufer acabaria sent l’escuder 

de Partinobles, entra en escena ara un nou personatge, Gaudín, que, amb les seues 

maneres de comportar-se i parlar, ens demostra que és algú d’alt llinatge i que només ho 

podem saber si recorrem al roman: 
 

—Señor, replica el caballero, os lo diré de buen grado. Mi nombre es Gaudín el 
Rubio. Sé mucho de ríos y de bosques. He tratado a muchos caballeros y soy muy 
conocido entre ellos. He nacido en España, en Castilla, donde ni se sirve ni se 
invoca a Dios. Soy hijo de un poderoso valvasor, que no cree en el Creador. En 
cuanto fui armado caballero, hace ahora treinta años cumplidos, fui a Francia en 
busca de soldadas, pues en esta época había guerras. En el monasterio de San Martín 
de Tours abandoné a Mahoma y a Apolín, renegué de la necia fe y abracé la 
cristiana: desde entonces mis parientes me odian, y por eso no quiero volver a verlos. 
Desde entonces vivo como mercenario, y a menudo lo he pagado caro. Ahora me 
dirijo al torneo para ganar: soy un hombre pobre, no tengo otro recurso. Por esto me 
agrada veros, pues sois un caballero muy apuesto y, por lo que veo, parecéis hombre 
de buen hacer en el torneo. Ignoro si disponéis de acomodo o si conocéis a alguien 
en este país. Tengo residencia cerca de donde se celebrará mañana el torneo. Os 
ruego que seáis mi huésped, sería vuestro compañero libre de todo compromiso, 
durante este torneo (Partonopeo, p. 233). 

 

                                                
85 Comentarem el fet que Partinobles vulga mantenir el seu nom en secret en arribar als capítols del 
torneig. 
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 Gaudín en el roman és un cavaller cristià, ja gran en comparació amb el nostre 

comte perquè té una cinquantena d’anys com el propi roman conta entre les pàgines 264 

i 26586, que viu com a mercenari, pobre i rodamón: 
 
El otro cristiano, que no le gusta al rey Clarín, es Gaudín. Se ha portado muy bien en 
el torneo, ganando para sí una gran reputación. Es un hombre bello, entrado en años: 
tiene más de cincuenta cumplidos. Es pobre, no tiene más que un escudo y le ha hecho 
un gran servicio. Ha sido elegido porque se ha defendido con gran honor. Quien por 
su valor dignifica a su persona reciba recompensa, y que el hombre pobre que se 
defiende con sus virtudes sea honrado. Gaudín nació en Castilla y fue sarraceno 
durante veinte años, luego abandonó voluntariamente su religión y profesó nuestra fe. 
Es prudente, valiente, esforzado, hábil y diestro con las armas, seguro, fuerte y curtido, 
y muy bien probado en muchas ocasiones. Es de buena cuna, no de reyes sino de 
nobles valvasores. Hay muchos valvasores nobles que viven muy dignamente; son, a 
mi juicio, muy refinados: [les gustan] los perros, los pájaros, las maneras amables y 
todo tipo de diversión, las telas, la bebida y la comida. Son caballeros tan nobles y de 
linaje tan digno que ninguna mujer de ninguna edad debe rechazarlos por su baja 
condición, si desea amarlo por otros motivos. Pero éste tiene aquí un señor al que 
entrega todo su honor y toda su gloria en este torneo, diciendo que vale más que él 
mismo. Por esto, dejémosle a él, para hablar de su señor (Partonopeo, p. 264-265). 

 

  No s’estableix entre Gaudín i Partinobles una relació ni de vassallatge, ni de 

pertinença en cap dels relats que estem acarant. En el Partinobles el cavaller és 

musulmà i haurà d’abandonar la seua fe per esdevenir marit d’Urraca. Aquest aspecte, 

com ja hem comentat més amunt, acaba convertint-se quasi en un leiv-motive de l’obra 

en què una milloria vital apareix a partir de la conversió d’algun personatge. En el 

roman, el cavaller ja fa molts anys que és cristià i, per tant, el lector no té cap dubte a 

admetre que la relació amb Partonopeo serà d’iguals, i és que en la nostra novel·la 

tenim establert ja un prejudici perquè Partinobles ha estat a càrrec del moro Aufer sobre 

el qual exerceix com a mestre. 

Malgrat aquesta diferència, que allunya les edicions peninsulars de la font 

francesa, creem que la major de les divergències està en el fet que Gaudín, en la nostra 

novel·la, va preparant el camí per ser l’espòs d’Urraca, mentre que en el roman el 

personatge no rebrà com a recompensa final aquesta unió matrimonial.  

 

[2] Durant l’edat mitjana l’Església va imposar tot un conjunt de regles 

alimentàries que s’havien de seguir durant les vespres de les festivitats i, sobretot, 

durant la Quaresma. Els fidels havien de practicar una dieta molt lleugera a base de 

                                                
86 Volem acabar la descripció completa que d’aquest personatge ens acosta el roman : 
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vegetals i tot tipus de peix. D’entre tots, el bacallà arribarà a convertir-se el menjar 

principal d’aquests dies com ho mostren diversos passatges del Quijote (Fernández 

Morales 2005: 250): 
 

A dicha, acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas 
raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacallao, y 
en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería 
su merced truchuela; que no había otro pescado que dalle a comer. 
—Como haya muchas truchuelas—respondió don Quijote—, podrán servir de una 
trucha, porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos que una pieza de a 
ocho. Cuanto más, que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es 
mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero, sea lo que fuere, venga luego; 
que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas.  
Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una 
porción del mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y mugriento 
como sus armas (Don Quijote, cap. II, p. 126-127). 

 
Segons llegim a l’Enciclopedia Católica, sembla que la tradició de dejunar 

durant aquest període de l’any es va regularitzar al segle VII quan sant Gregori Magne 

en una carta a sant Agustí d’Anglaterra fixa que: 
 
«Nos abstenemos de carne y de todo aquello que viene de la carne, como la leche, el 
queso y los huevos». Esta decisión quedó después incorporada al Corpus Juris, y se 
considera ya como ley general en la Iglesia. 
 

La tradició de no menjar carn i derivats de la llet s’explica com una acte en què 

el cristià es neteja i s’absté d’aquests aliments com una manera de fer penitència en 

record del turment i la mort que patí nostre Senyor. 

 

[3] És un fet documentat que amb motiu de grans esdeveniments nobiliaris com 

podrien ser unions matrimonials, naixements, etc., se celebraven justes i tornejos als 

quals assistien tots els grups socials per gaudir de l’ocasió. Hinojosa Montalvo (2013: 

209-210) ens assabenta que en els comptes de la Claveria de la ciutat de València del 30 

de juliol de 1407 es van pagar certs diners a dos fusters per haver construït un cadafal 

«per veure e retenir a memoria en temps esdevenidor armes de tota ultrança de batalles 

mortals concordades e empreses per valor de cavalleria entre lo noble mossèn Pere de 

Moncada e dos gascons barons de paratge ab ell»87. 

En aquests escenaris cadascú tenia el seu lloc assignat i així queda reflectit en el 

nostre relat: l’emperadriu ocupara el lloc d’honor, mentre que els set reis s’asseuran a 

                                                
87 Aquesta cita és treta de l’Arxiu Municipal de València (AMV) Claveria Comuna, J-35, fol. 8v-9r i que 
nosaltres citem a través del treball de José Hinojosa Montalvo. 
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les riques cadires que per al torneig s’han disposat. Al davant està el camp de batalla i, 

encara que en el text no apareixen, la resta de ciutadans «de la más variada condición y 

controlados por las autoridades para evitar tumultos y facilitar el desarrollo de la fiesta» 

(Hinojosa Montalvo 2013: 218), també gaudiran de la celebració cavalleresca. 

 

CAPÍTOL XLII 

 [1] Segons el DCVB la sobrevesta era: 

 
Vesta a manera de túnica curta, que es portava sobre les altres peces de vestir i que 
anava adornada amb emblemes heràldics; també portaven sobrevesta els cavalls de 
les persones nobles. 

 
En eixir tan ràpid dels dominis del rei Herman, Partinobles sols compta amb les 

armes i el cavall que amablement li ha donat la reina Ànsies i, per tant, no porta cap 

indumentària ornada que el faça semblar un gran cavaller. Un altre detall que constata la 

relació d’igualtat que existeix entre aquests dos cavallers és el fet que Gaudín li deixa 

una sobrevesta de color argent i blanc, representant de la puresa i de la justícia, que 

cridarà l’atenció entre tots els assistents al torneig. 

 

[2] Estem davant l’escena de la crida perquè comence el torneig. Només arribar 

els dos cavallers, els tutors de Melior es divideixen en dos bàndols: el rei Clausa pren 

partit pel cavaller de les armes blanques, sobrenoms amb què es coneixerà Partinobles 

durant els tres dies de festes i que preserva el seu anonimat, mentre que el rei Corsol es 

decanta pel gran soldà. La tria contribueix a donar emoció al torneig i, com veurem, 

caracteritzar el rei Corsol amb atribucions negatives per ser partidari del cavaller moro. 

 

CAPÍTOL XLIII  

[1] EL TORNEIG MEDIEVAL 

Els cavallers empraven la major part del seu temps als fets d’armes que podien 

ser de dos tipus: bé portaven a terme lluites esportives, bé combatien en el que 

s’anomenaven lluites judicials. Aquestes darreres no són objecte del nostre treball, ja 

que fan referència als combats a ultrança per defensar l’honor cavalleresc si no s’estava 

d’acord amb el veredicte dels jutges (Hinojosa Montalvo 2013: 212). El nostre objecte 

d’estudi són aquells altres combats que se celebraven amb motiu d’alguna festa i que, 
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malgrat eixir nafrats els cavallers, no comportaven una lluita a mort, ni una defensa de 

l’honorabilitat dels contrincants.  

La primera parada que hem de fer és per explicar la diferència entre justes i 

tornejos. Mentre les primeres es realitzaven únicament entre dos cavallers que 

combatien cos a cos, els tornejos es caracteritzaven per hòmens dividits en diferents 

bàndols que lluiten entre ells. Per tant, el que trobem al Partinobles és la representació 

d’un torneig i, encara que Gaudín i el comte assistisquen com a ens individuals, després 

batallaran al costat dels espanyols i dels francesos i conformaran un bàndol.  

Absolutament tot el que envoltava la festivitat d’un torneig estava reglat i queda 

reflectit en els diferents tractats de cavalleria que omplen la nostra geografia. Des del 

Llibre de l’orde de cavalleria de Llull, passant pels anònims De batalla o Sumari de 

batalla, fins al Tractat de cavalleria de Pere III88, s’establia tot un protocol en què 

l’organitzador havia d’enviar cartes i heralds per convidar els cavallers i informar-los de 

l’esdeveniment. En arribar la data de la festa, es disposava un lloc tancat en què, com 

hem vist anteriorment, s’alçava un cadafal per a les més règies personalitats i tota una 

graderia per al poble. Els cavallers, com en la nostra novel·la, ocupaven les diferents 

posicions de l’arena del torneig i, fora ja d’aquest recinte, s’alçaven les tendes que 

donaven confort als cavallers quan acabava la jornada. Si aquesta era la norma, veiem 

que Gaudín i Partinobles no tenen la tenda prop del lloc de combat, sinó que l’han 

deixada a mitja llegua del castell de Cabeçadoyre (capítol XLI). I és que sols en un indret 

tan apartat els cavallers tenen la intimitat necessària perquè el jove comte no siga 

descobert. 

En la lluita real no es contemplava la possibilitat que un cavaller puguera 

amagar el seu nom, ja que la batalla s’havia de fer entre guerrers del mateix estatus 

social que, a més, havien d’exhibir les seues senyeres al camp. En canvi en la literatura 

és bastant habitual que l’heroi aparega sense referir el seu llinatge i que es retarde el 

moment en què es descobrisca qui és aquell que lluita sota l’elm. El fet que Partinobles 

no vulga desvetlar el seu nom, per tant, és una característica que trobem sovint en la 

matèria de Bretanya (Yllera 1991: 208): 
 
Los principales personajes del mundo artúrico aparecen un buen día en la corte de 
Arturo, piden ser armados caballeros sin declarar su nombre y su origen y se lanzan 
a la aventura en el más completo anonimato, muchas veces conocidos por un 

                                                
88 Aquest tractat ens apropa un retrat idealitzat del cavaller i posa en relleu les virtuts de l’antiga 
cavalleria.  
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pseudónimo. Sólo cuando han alcanzado la gloria, se permiten declarar su nombre y 
origen, para que no quepa duda de que su renombre es fruto de sus obras y no de su 
linaje. Pero, incluso entonces, se presentan a menudo con armas otras que las suyas, 
para evitar ser reconocidos, provocando esta costumbre luchas fratricidas como la de 
Balan y Balin (Malory, 2, 18). A menudo desean guardar el anonimato y se niegan a 
decir su nombre cuando se les pregunta.  

 

Finalment, Partinobles també aconseguirà fama per mèrits propis, sense haver de 

descobrir que ell és el nebot del rei de França. 

Volem acabar aquest comentari comparant la descripció tan acurada que farà el 

roman dels pretendents principals i que no trobarem en les edicions peninsulars: 
 

 

Partonopeo El sultán 

 
«Es el del escudo de plata, ése tan bien 
armado y con ese apuesto cuerpo. Se llama 
Partonopeo, excelente caballero y bien 
probado, y os juro por el Creador que nunca 
vi mejor. Es hermoso de la cabeza a los pies, 
tiene mejores dones que cualquiera. Podéis 
creerme sobre sus cualidades, pues las 
conozco todas de verdad. No es menester que 
os hable de sus dotes caballerescas. Es 
sobrino del rey de Francia, pero no sabe de 
dónde procede. No puedo hablar de su linaje 
más alto que se pueda encontrar en todo el 
mundo. Es compasivo, noble, mesurado, 
prudente, cortés y generoso, buen 
conversador, buen señor, justo, amable y 
alegre; no se enfada sin una buena razón. Es 
muy respetuoso con los suyos, humilde, fiel u 
leal: no hay hombre vivo de su edad que tenga 
más sentido común y más cualidades. En él 
hay muchas virtudes y ninguna que pueda 
empañarle, pero sólo tiene dos condados de 
tierras, y en abundancia los demás bienes» 
(Partonopeo, p. 265). 

 
«El sultán es la gran maravilla a quien la 
naturaleza, con cuidados y vigilias, colmó con 
abundantes tesoros y con todos sus bienes, tan 
profusamente que no sé hablar de ninguno que 
no se encuentre en él. Es un hombre 
terriblemente poderoso, nadie tiene un feudo 
tan grande. Es joven, apuesto, alto, todo él 
hermoso, instruido en todas las artes y aún así 
no es nada cobarde, sino un excelente 
caballero, tan presto y tan ágil, tan ilustre y 
tan prudente, que tornea y justa, que sabe 
perseguir y esquivar, adentrarse en el combate 
y retroceder, entablarlo y llevarlo a término, 
de tal forma que ningún compromiso le 
resulta penoso. Es dulce, noble y siempre 
comprensivo, experto en la guerra y en la paz, 
implacable y duro contra la rebeldía, 
implorante, humilde y dulce, tan honrado en 
todo que en él no existe falsedad, es generoso 
con todos los dones y cortés; nadie mejor que 
él se sienta sobre un trono. Sobre su linaje 
puedo remontarme hasta el rey Jerjes, hasta 
Siria. Es hombre de noble abolengo, desde él 
hasta el arca de Noé. No le conozco defecto, 
esto es todo, salvo que es sarraceno, pero si 
mi señora lo quisiera, renegaría de sus dioses 
por ella. Este sultán se llama Margariz, está 
lleno y repleto de virtudes» (Partonopeo, p. 
265-266). 

 

[2] Sembla que en el segle en què s’escriví l’obreta ja no es donava tanta 

importància a la divisió en bàndols de què parlàvem en el paràgraf anterior, però en el 

roman sí es contempla aquesta estructura : 



Edició comentada de la Història de l’esforçat cavaller Partinobles, compte de Bles, y 
aprés fonch emperador de Constantinoble 

 449 

 
El lunes por la mañana se levantan al despuntar el día. Oyen misa, se arman y se 
dirigen hacia el torneo. Envían por delante a todos sus sirvientes para que vayan a su 
encuentro en la nueva feria, en busca de sus caballos y lanzas, con préstamos y 
fianzas. Ambos cabalgan solos, diciendo entre ellos muy quedamente que tornearán 
al lado de los de fuera y contra los de dentro (Partonopeo, p. 234). 

 
Ací, doncs, queda ben clar que els protagonistes prenen part en una de les dues 

seccions en què es divideixen els hòmens i la seua força i destresa seran colpidores: 
 

Ellos llegan bastante pronto, de manera que todavía encuentran claros en las filas, 
persiguiendo y huyendo sin justar, estarían deseosos de arrostrar, pues los de dentro 
son mucho más numerosos que los que están en los prados. Unos y otros se temen 
este comienzo reciente. Los de dentro hacen un asalto, y se lanzan contra los de 
fuera con violencia. Gaudín el Rubio los ve venir: “¡Vayamos ahora a atacar!”, 
exclama. Partonopeo confía mucho en él y, abriéndose paso entre los suyos todo lo 
rápido que los caballos pueden ir, arremeten contra dos adversarios. Gaudín ha 
golpeado tanto al suyo que lo ha derribado del caballo, y Partonopeo de tal forma al 
suyo que junto a él abate al caballo. Ha roto su lanza, así que la ha tirado y va a 
golpear a otro con su espada por encima del escudo en el brillante yelmo, haciéndole 
caer del caballo. Tres de los suyos le han descargado sendos golpes muy fuertes en 
medio del escudo. No lo derriban ni tampoco a su caballo: cruza más allá sin sufrir 
daño. Gaudín el Rubio se vuelve y embiste con su lanza a uno de los tres, de modo 
que lo derriba con su giro y le hace dar con el yelmo en el suelo. Como lo han hecho 
tan bien, los de fuera dan media vuelta para cargar con fuerza. Esta vez actúan tan 
bien que el torneo está en su apogeo (Partonopeo, p. 234-235). 
 

Aquesta és la forma canònica de començar un torneig i no com es fa al 

Partinobles en què el protagonista s’enfronta en un cos a cos amb el soldà en una 

maniobra que més s’assembla a una justa que no a un torneig. Hem de dir, però, que el 

combat entre el soldà i el comte segueix les regles establertes en lluitar primer amb la 

llança i després amb l’espasa (Riquer 20114), com comentàvem amb anterioritat. 

En aquesta segona part els elements meravellosos han desaparegut de la novel·la. 

Partinobles no és el protagonista d’aquells grans llibres de cavalleries en què els herois 

lluitaven amb una força descomunal o contra éssers meravellosos. El comte s’acosta a 

una visió més tirantiana en què les batalles s’han d’aturar pel cansament dels 

contendents i en les quals el realisme i la versemblança són les característiques que 

l’adoben: 
 

La batalla durà molt, e per lo gran treball que passava lo mantenidor del camp 
mancava-li lo alé. A la fi stava en tal punt que no podia tenir l’acha e, en son 
continent, mostrava que amara més pau que guerra. Coneixent Tirant en quin punt 
son contrari stava, pres l’acha ab dues mans e ab lo marteill li donà tal colp en lo 
bacinet que tot lo torbà, e véu que ab gran treball se podia tenir de peus. Tirant se 
acostà a ell e dóna-li una gran enpenta que·l féu caure en terra. Com lo véu tan mal 
adobat, levà-li lo bacinet del cap taillant-li ab la dagua les tiretes ab què stava liguat 
(Tirant, cap. LIX, p. 246). 
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Igual que Tirant, Partinobles ha d’actuar davant la fatiga del soldà «car no podie 

alçar lo braç», però en el nostre cas l’adversari no presenta la mateixa noblesa que el 

cavaller de Muntalt amb qui guerreja Tirant, que s’estima «bé morir que mal viure». El 

gran soldà de Pèrsia fuig del camp de batalla i quedà així caracteritzat com un covard en 

escapolir-se dels colps propinats per Partinobles. Aquesta ridiculització del personatge 

no la trobem en el roman en què assistim a un combat de forces equilibrades i coratge 

igualat: 
 

Las lanzas se resquebrajan de nuevo sin que ninguno esté desarmado, aturdido o 
herido. El sultán se enfurece por lo mucho que le cuesta. Quiere hacer la tercera 
justa, y para vengarse bien coge una lanza muy gruesa. Partonopeo toma una que 
Gaudín le entrega. Ahora se dispone a justar por tercera vez cuando los caballos 
pueden córrer. Partonopeo le ha golpeado tan fuerte en la bloca por encima del 
escudo, que le ha clavado la bruñida lanza una buena toesa. El sultán, que no falla, 
le ha alcanzado en la parte alta del escudo, se lo ha arrancado del cuello y lo ha 
tirado en medio del campo. Partonopeo està avergonzado y el sultán contento 
(Partonopeo, p. 237). 

 
El Partonopeo presenta un torneig parell en què no es contempla la traïdoria i, 

per tant, ningú no envolta el comte de Blois per acabar amb ell en una maniobra 

deshonesta. Quan llegim el Partinobles i veiem com és de brut i deslleial l’atac que en 

rep, recordem el passatge del Blandín en què Guillot Ardit es veu envestit per diversos 

cavallers alhora: 
 

 D’aquí partiron .XXIII. 
 che·l bon Guilhot menasson pres; 
 e Guilhot chi los vi venir 
 brocha· [l] caval et va ferir; 
 per miech de tos el va passar 
 e dos per terra en fa tombar. 
 Aquí se portet come un leon 

       Guilhot Ardit lo bon baron, 
 mais contra tos el non podia 
 car de grans colps el rezevia (Blandín, vv. 933-942) 

 
I és que això constituïa un gran ultratge, perquè mai els cavallers atacaven un 

únic i serà el que Guillot demanarà uns versos més avall, encara que no li ho concediran 

cosa que demostrarà la poca cavalleria dels altres: 
 

 Un per un venes a Guilhot 
 e non vengas tots avissatz 
 car semblant es paor aytaz (vv. 946-948) 
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 Renaut de Beaujeu ja es queixa, en el XII, d’aquesta corrupció dels costums. 

L’autor de El bello desconocido interromp la narració per inserir un judici moral i 

confrontar un passat gloriós que es contraposa a un present on els costums s’han relaxat: 

 
Marcha solo contra él, pues en aquel tiempo era costumbre que cuando un 
hombre combatía, sólo se preocupara de quien presentaba batalla contra él. El 
tiempo ha hecho caer y debilitar esta costumbre, pues veinticinco atacan a uno. 
Esto sucede tan frecuentemente que todos lo mantienen así. Ahora la fuerza pace 
en el prado: todo ha cambiado. Pero entonces existía fe y libertad, piedad y 
proeza, cortesía y generosidad sin villanía. Ahora hace cada uno lo que quiere y 
todos procuran traicionar (El bello desconocido, p. 19). 
 
 

[2] Les aliances entre la corona d’Aragó i Sicília dataven de temps enrere com 

ens diu Ramon Muntaner en la seua Crònica: 
 

E finalment acordà’s que li donàs filla [a l’infant En Pere] del rei Manfré, qui era rei 
de Sicília [...] E així, aquell matrimoni plagué al senyor rei d’Aragó e al senyor 
infant En Pere, son fill, més que matrimoni que e·l món fos (Crònica, cap. XI, p. 34-
35). 

 
 Pere II el Gran, fill de Jaume I i Violant d’Hongria, es casa amb Constança de 

Sicília a Montpeller, amb l’oposició de Lluís IX, rei de França, i Urbà IV, papa en aquell 

moment, que temien que aquesta unió enfortira encara més la posició de la corona 

aragonesa en la Mediterrània. Malgrat aquests entrebancs la jove parella acaba casant-se 

i el regne de Sicília s’incorporavad’aquesta manera al d’Aragó. Anys després, però, 

Carles d’Anjou, germà de Lluís IX, aconsegueix conquistar Sicília i derrotar el rei 

Manfré, pare de Constança. Tenen lloc en aquest moment les anomenades Vespres 

Sicilianes, en què la població demana ajuda al rei Pere II perquè els allibere de la 

dominació francesa (Hinojosa Montalvo89).  

 Comptat i debatut no és estrany, doncs, que Partinobles, comte de Bles i nebot 

del rei de França, preferisca lluitar en el bàndol dels espanyols, que no tenien interessos 

en la conca mediterrània, i anar en contra de sicilians i aragonesos que històricament 

havien presentat un entrebanc per als beneficis francesos i que queden dibuixats en el 

relat, igual que el soldà de Pèrsia, com a veritables covards en «fugir per una gran 

floresta». 

                                                
89 www. cervantesvirtual.com 
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 L’anvers d’aquests ridículs cavallers són els espanyols i castellans90, el quals 

reconeixeran que Gaudín i Partinobles els són favorables en identificar el crit Sanctiago, 

Sanctiago! El crit original de les hostes cristianes espanyoles quan començaven les 

batalles contra els moros era en realitat «¡Santiago, y cierra, España!» i comprovem que 

la frase va gaudir d’un èxit notable al llarg de la història (García Remiro 2008: 227-228):   
 

¡Santiago, y cierra, España!  
Era el grito de guerra de las huestes cristianas para animar a sus soldados en la lucha 
contra el moro. Venía a ser como una orden de combate al iniciar la batalla. Ya en el 
Poema de Mio Cid (1140): “Los moros llaman ¡Mafomat!, e los cristianos ¡Santi 
Yagüe!” (v. 731). “¡En el nombre del Criador e del apóstol Santi Yagüe / feridlos, 
caballeros!” (vv. 1138-1139). Se invocaba a Santiago porque circulaba la leyenda de 
que se le había visto, en más de una ocasión, luchando a favor de las huestes cris- 
tianas, especialmente cuando éstas luchaban contra los moros. El P. Mariana, 
Historia de España (1592) refiriéndose a la batalla de Clavijo (año 844), dice: “Los 
nuestros, con gran denuedo acometen a los enemigos y cierran, apellidando a 
grandes voces el nombre de Santiago, principio de la costumbre que hasta hoy 
tienen los soldados españoles, de invocar su ayuda al tiempo que quieren acometer” 
(7, 13). En un lugar de Don Quijote, pregunta Sancho: “Querría que vuesa merced 
me dijese qué es la causa porque dicen los españoles cuando quieren dar alguna 
batalla, invocando aquel San Diego Matamoros: “¡Santiago, y cierra España!”. ¿Está 
por ventura España abierta y de modo que es menester cerrarla, o qué ceremonia es 
ésta?”. “Simplicísimo eres, Sancho -respondió don Quijote-; y mira que este gran 
caballero de la cruz bermeja háselo dado Dios a España por patrón y amparo suyo, 
especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido, y 
así, le invocan y llaman como a defensor suyo en todas las batallas que acometen... ” 
(2a, cap. 58). Pero no le aclara la pregunta, quizá porque entonces sólo a los muy 
simples se les ocultaba. Rufino José Cuervo dejó claro que España aquí es un 
vocativo y que, por tanto, debe precederle una coma. Y así, este grito de guerra es a 
la vez una invocación a Santiago pidiendo ayuda y un estímulo a los soldados (que 
son España) a cerrar filas contra el enemigo: “¡Santiago, y cierra, España!”. En este 
grito de guerra, cerrar es atacar, arremeter, acometer. Como cuando decimos cerrar 
filas contra el enemigo. Y no le decimos a Santiago que cierre, sino a España que 
acometa. Covarrubias, Tesoro (1611): “Cerrar con el enemigo, embestir con él; de 
do manó el proverbio militar: Cierra, España”.  

 La versió castellana no presenta una distinció entre castellans i espanyols, sinó 

que són tots espanyols i responen al mateix crit: 
 

El conde sabia el apellido d’España y díxole que dixese «Santiago», porque los 
aragoneses se pensasen que eran los españoles y los espanyoles se pensasen que eran 
franceses. Y dieron de las espuelas a los cavallos y fueron ferir en los aragoneses y en 
los cecilianos tan fuertemente y nombrando todos «Santiago», «Sant Jaimes». Y 
desque vieron los espanyoles que aquellos dos cavalleros les ayudavan, ovieron tan 
gran plazer que ellos lo fizieron tan bien que era grand maravilla (Partinuplés, p. 394). 
 

 En el roman el crit que apareix és «Monjoie» i citem textualment el que 

Esperanza Bermejo (2011: 246) ens diu: 
 
                                                
90 És una obvietat però volem apuntar que entenem per espanyols qualssevol habitant de la Península que 
no formara part de la corona aragonesa, mentre que els castellans són els propis de la corona de Castella. 
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¡Monjoie! Es el grito de guerra y también el nombre de la enseña de Carlomagno —
una oriflama que perteneció a San Pedro y se llamaba Romana en La Chanson de 
Roland y en muchas otras gestas—. El origen del nombre es controvertido. Dauzat 
lo hace derivar del germánico mund-gawi, que significa “protección del país, de 
donde pasaría a significar “elevación que sirve de puesto de vigía”. Otra etimología 
lo vincula con “Mons Gaudii”, monte de la alegría, en relación con el nombre de la 
colina donde san Dionisio sufrió martirio. El cantar dice que los franceses hicieron 
su grito de guerra a partir del nombre de la espada de Carlomagno “Joiuse” 
(<Gaudiosam), que conservaba la punta de la Santa Lanza con la que Longino hirió 
el costado de Cristo y aportó a los hombres la alegría de la salvación (vv. 2502-
2522). Esta etimología está corroborada por Federico Vital en su Historia 
eclesiastica. Gaston Paris señala que el nombre de “Monjoie” fue alargado en 
“Monjoie Saint Denis” cuando los reyes de Francia se convirtieron en vasallos de la 
abadía de Saint Denis. 
 

[3] En aquest paràgraf es posa de manifest qui és realment el soldà de Pèrsia: és 

el gran traïdor que s’ha perfilat unes poque línies més amunt, perquè ara concerta la 

mort de Partinobles a mans dels seus sequaços en un acte indigne. La gran contrapartida 

del capítol és que, mentre el soldà es comporta com l’antiheroi per antonomàsia, al 

costat està Partinobles qui l’ajuda a recuperar el cavall, l’ajuda a muntar i es comporta 

dins les més estrictes normes de la cortesia. Evidentment, la noblesa del comte farà que 

guanye afectes entre els assistents i, allò més significatiu, que vaja perfilant la imatge de 

vencedor davant els ulls de Melior. 
 

[3] Seguint Ramos Vicent (2014), les hores canòniques es dividien de la següent 

manera: 
- Maitines: Estas oraciones se realizaban a partir de la medianoche. 
- Laudes: Se rezaban al amanecer, habitualmente sobre las 3 o las 4 de la madrugada. 
Recibían este nombre debido a que en los salmos que habían de entonar los monjes 
se repetía el imperativo latino láudate, alabad. 
- Prima: Marcaba la primera hora después de salir el sol, aproximadamente las 6 o 
las 7 de la mañana. Está marcado por un solo toque de campana, que indicaba 
también al campesino que comenzaba su jornada. 
- Tercia: Llamada así pues comenzaba a la tercera hora después de salir el sol, 
alrededor de las 9 de la mañana, cuando la campana daba dos toques. 
- Sexta: Está marcada por tres toques de campana e indicaba la hora del rezo a 
mediodía, en torno a las 12 de la mañana. Después de las oraciones se servía la 
comida en los meses de verano. 
- Nona: Era el rezo de las 15 horas. Es la hora en que murió Jesucristo y cuando, 
según el pensamiento cristiano, con su sacrificio, acabaron los sufrimientos del 
hombre. Se señalaba esta hora con el toque de dos campanadas. Según la Regla de 
San Benito a esta hora se servirá la comida “desde los idus de septiembre hasta el 
comienzo de la cuaresma”. 
- Vísperas: Comenzaba a la puesta de sol, sobre las 18 o 19 horas, según la estación 
del año. Estaba marcado por tres toques de campana y tras su rezo, el monje y el 
campesino ponían fin a su jornada laboral. 
- Completas: Este rezo, marcado por cuatro campanadas, empezaba alrededor de las 
21 o 22 horas, según la época de año, y con él, el monje pedía perdón por sus 
pecados y oraba para conjurar los peligros de la noche. Era la hora del silencio y en 
esta ocasión no tenía por qué reunirse con otros miembros de su comunidad 
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pudiendo orar en la soledad de su celda. 
 
 
 
 Trompetes, tabals i campanes assabenten als assistents que el torneig i la jornada 

ha acabat i que s’ha d’abandonar el camp de batalla per donar gràcies a nostre Senyor, 

sopar i descansar. I així ho fan els nostres cavallers que han estat els primers ha 

combatre i els últims a retirar-se. Queda manifesta la seua vàlua ja el primer dia de festa. 

 

CAPÍTOL XLIV  

[1] En aquesta segona part de l’obra, com ja hem comentat, no ens acompanyen 

més els elements meravellosos de què gaudim en la primera. Ara el relat està farcit de 

realisme i versemblança i, salvant les distàncies és clar, ens recorda passatges del Tirant: 

Partinobles no és un cavaller amb una força sobrehumana, no combat amb lleons o mals 

esperits; és un cavaller que lluita contra d’altres tan humans com ell i que, una vegada 

acaba el combat, està cansat i s’adorm. Del Partinobles també podem dir que «aquí 

comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas» i que, amb tot, és «un tesoro 

de contento y una mina de pasatiempos». 
 

[2] El realisme i la versemblança van acompanyats de l’humor. Ja hem comentat 

abans diversos episodis en què l’acció narrativa provocaria el riure dels receptors i ara 

també el fet que Gaudín tire de les cames de l’heroi resulta una situació còmica que 

resta ampul·lositat al comte i ens el situa en una esfera molt més real i humana, 

allunyada de les grans gestes i els grans guerrers dels llibres de cavalleries. 

 

[3] Llegim ara un passatge de difícil comprensió: 

 
—Senyora, preneu aquesta llança per amor de mi, perquè prou me costen a mi los 
vostres amors. 
Y la emperatriu acceptà la llança ab molta amor y féu-la pujar en lo cadafal, y tothom 
se maravellave perquè la havia presa. Y la emperatriu, vehent que tots la miraven, 
restà tant empeguida, que, sinó per vergonya, ella haguera llançada la llança. Y axí 
mateix tingueren a mal los miradors perquè lo compte s’ere desexit de la llança, car si 
altre cavaller fos vengut contra ell, ab aquella llança se podie defensar.  
 

No entenem per què tothom es meravella quan Melior rep la llança i que, a més, 

ella senta tantíssima vergonya com per a voler desfer-se’n. Però, quan recorrem al 

roman, llegim: 
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“En mala hora os vi. Recibid mi prenda en agradecimiento.” Le tienden su gonfalón y 
Melior lo coge por juego y por pasatiempo, pues no comprende la aventura; luego le 
pregunta qué dice. Pero él no tiene ganas ni respiro para repetir sus palabras, pues cree 
que está cerca de la muerte. Antes de moverse de allí, es agredido por tres lanzas. 
Desenvaina su espada y contraataca presto, así se ha librado de las partes. Entonces ve 
venir a Gaudín, que está muy intranquilo por su muchacho. Acomete bien con la lanza 
y con la espada, como quien sabe mucho de refriegas. Partonopeo ha hecho otro tanto 
y consigue salir de la dificultad. 
 
Melior tiene el gonfalón, pero ignora por qué razón se lo ha tendido Partonopeo. 
Quisiera que le fuera devuelto, sin embargo, lo ha atraído hacia sí, junto con la lanza 
en donde está fijado, a la vista de mucha gente del torneo. Se habla y chismorrea 
mucho y dicen por la pradera que ella lo ha recibido por amor.  
 
Así ocurre con Melior. Los difamadores la critican porque tomó la lanza e hizo que se 
la llevaran a la torre. Ella ignora quién se la tendió y no oyó lo que decía. Sin embargo, 
si lo hubiera sabido, pienso que se habría apiadado y le habría dado alegría y consuelo 
entre sus brazos, de haber podido (Partonopeo, p. 241-242). 

 

Ens adonem ara que la situació és extraordinària. Els assistents podrien pensar 

que l’emperadriu ha acceptat la llança per estar enamorada d’aquest cavaller i, aleshores, 

el torneig seria una pantomima perquè Melior ja hauria triat marit i, consegüentment, la 

resta de participants podrien sentir-se deshonrats i enganyats. La realitat és que ella ho 

fa inconscientment i per joc. 

 
[3] LO TORO ENTRE LOS ALANS 

Sembla que l’alà arribà a la Península vora el segle IV amb les invasions de 

sueus, vàndals i alans que usaven gossos de presa per treballar amb el ramat (Parra 

Gordillo). Es tracta d’una raça poderosa de cans, de mitjana grandària però robustos 

proveïts d’immensa força que els ajuda a reduir els bous en clavar-los els ullals a les 

orelles (Martín 2004: 1563). En l’anònim Diálogos de la montería, Silvano pregunta a 

Montano com s’han de criar aquests gossos:  
 
Sil. Decid cómo se han de criar estos perros para que sean mejores. 
Mon. Éstos se han de criar en los rastros, carnicerías ó mataderos, de suerte que 
cebados en la sangre de los toros y vacas se hagan golosos y codiciosos de carne y 
sangre, y de allí se han de sacar en compañía de otros alanos ya diestros en las cosas 
del monte, porque no teman de acometer puestos con los que les dan ánimo en los 
trances y peligros que ellos no se han visto, y no dalles jamás cama regalada, sino 
que se críen en aspereza para que sean duros y hechos á trabajos (Diálogos de la 
montería, p. 466). 
 

I així mateix ens ho conta Berganza en El coloquio de los perros: 
 
Berganza.— Paréceme que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla, y en su 
Matadero, que está fuera de la Puerta de la Carne; por donde imaginara (si no fuera 
por lo que después te diré) que mis padres debieron de ser alanos de aquellos que 
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crían los ministros de aquella confusión, a quien llaman jiferos. El primero que 
conocí por amo fue uno llamado Nicolás el Romo, mozo robusto, doblado y colérico, 
como lo son todos aquellos que ejercitan la jifería. Este tal Nicolás me enseñaba a 
mí y a otros cachorros a que, en compañía de alanos viejos, arremetiésemos a los 
toros y les hiciésemos presa de las orejas. Con mucha facilidad salí un águila en esto 
(El coloquio de los perros, p. 302). 
 

 Amb aquesta manifesta habilitat que presenten els alans per a la presa prompte 

hom els va utilitzar no sols per al govern de la ramaderia, sinó també per als festejos 

populars com els braus. Els combats entre feres està força documentat a la Península 

(Rodríguez López 2006: 214-223) i en la Granada del segle XIV una de les festes 

consistia a enfrontar 
 

un toro a varios perros: en una palestra rodeada de empalizadas, perros entrenados 
muerden las orejas del toro, luego salen jinetes que pican al toro y le dan muerte. 

  
 Aquest joc es va estendre fins al darrer terç del segle XIX (González 2013: 1): 

 
Solían soltarse [gossos] de tres en tres, renovándose los inutilizados, hasta que 
conseguían sujetar la res, haciendo presa en las orejas y entonces el puntillero, con un 
estoque y colocado detrás del toro, hería a éste traidoramente en las costillas, 
rematándolo después con la puntilla. 

 
Que Partinobles estiga com «lo toro que està entre els alans» contempla una 

situació d’angoixa en què el protagonista està envoltat d’enemics salvatges que tenen 

com a únic objectiu abatre’l. La feresa d'aquests enemics és comparable a la d’alans 

rabiosos que han d’actuar com a gossada traïdora contra el bou, tots alhora, perquè un a 

un serien incapaços d’acabar amb ell. De la mateixa manera, els acòlits del soldà 

ataquen Partinobles en un acte vergonyós impropi de cavallers, ja que un per un no 

podrien matar un soldat tan valuós. 
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Tauromàquia de Goya. Toro acosado por perros. Museu del Prado. Madrid. 

Si en la nostra novel·la la frase que estem tractant és reflex de la vida quotidiana 

és perquè la realitat va saltar a la literatura i assistirem a combats de feres de tota mena 

que bé lluiten entre elles, bé ho fan amb l’home, perquè els éssers sobrenaturals, exòtics, 

temuts per la humanitat han poblat les pàgines dels llibres de cavalleries i han restat en 

l’imaginari col·lectiu per fer-nos sentir vulnerables al temps que els amos de la creació. 

Un exemple ben nostre és la lluita entre Guillot Ardit de Miramar i els dos lleons: 
 

E los lleons van venir 
vers Guillot et van-lo assallir, 
e Guillot com a valent 
defendent-se apertament 
e va a l’un tal cop donar 
que la testa li va tallar. 
Devers l’autre ell se n’anet 
E un gran temps s’hi combatet, 
Que non lo podia conquistar 
Per ren del món que pogués far; 
E a la fin s’és avisat, 
E ha-li tan gran colp donat 
Que tot un braç li ha romput 
E lo leon per terra és casut (Blándin de Cornualla, vv. 312-325). 

 

Però en l’àmbit de la nostra literatura el combat més conegut entre home i fera 

potser siga el de Tirant vers l’alà que cal rellegir ara: 
 

En aquestes festes era vengut lo príncep de Gales ab molt gran stat de cavallers e 
gentilshòmens. E per quant és gran caçador, portava de molts grans alans, molt braus, 
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de presa. E estava aposentat prop la murailla de la ciutat. E fon sort que un dia lo rey, 
sol ab tres o IIII cavallers, era vengut al seu aleujament per festejar-lo per causa com 
en puerícia havien tenguda gran amistat, hi parents que eren molt acostats. E per quant 
lo príncep volia fer armes e véu lo rey en sa posada, supplicà'l que fes venir los jutges 
del camp per dar-li consell. Lo rey prestament los féu venir e, tenint son consell secret 
―era quasi migjorn passat, que en aquella hora les gents reposen―, Tirant venia de la 
ciutat perquè·s fehia brodar una roba de orfebreria. Com fon davant lo aleujament del 
príncep, un alà havia rompuda la cadena e era exit de la posada, e havia-y molta gent 
qui·l volien pendre per liguar-lo e ell era tant brau que negú no tenia gosar de acostar-
s'i. Com Tirant fon enmig de la plaça, que passava, ell véu venir lo alà corrent devers 
ell per damnificar-lo. Descavalcà prestament e tirà la spasa. Com lo alà véu la spasa, 
tornà atràs, e Tirant dix: 

"―Per un animal no vull perdre la vida ni la honor de la vida temporal. E tornà a 
cavaill.  

"Lo rey e los jutges staven en loch que u podien bé veure. Dix lo príncep de 
Gales: 

"―Per ma fe, senyor, yo conech aquell alà de tan mala condició, que puix ell és 
solt, que lo cavaller que passa, si és gens valent, entre ells veureu una gentil batailla. 

"―Par-me ―dix lo rey― que aquell és Tirant lo Blanch. E ja l'à fet fugir una 
veguada, no pens hi gose tornar més a ell. 

"Com Tirant agué passat vint passes més avant, lo alà fon tornat ab gran fúria 
devers ell, que Tirant agué a tornar a descavalcar altra volta. E dix: 

"―Yo no sé si est diable o cosa encantada. 
"Tornà a tirar la spasa altra volta e cuytà devers ell. E lo alà li anava entorn, mas, 

per temor de la spasa, no tenia atreviment de acostar-s'i. 
"―Ara ―dix Tirant―, puix conech tu has temor de les mies armes, no vull que 

diguen de mi que ab armes sobergues me só combatut ab tu. 
"Lanssà la spasa detràs e lo alà donà II o III salts e cuytà tant com pogué. E ab 

les dents pres la spasa e apartà-la un tros luny, e tornà corrent enverç Tirant. 
"―Ara som a la cominal ―dix Tirant―. Ab aquelles armes que·m vols 

damnificar, ab aquelles te damnificaré. 
"Abraçaren-se ab gran furor lo hu a l'altre e a morssos mortals se daven. Lo alà 

era molt gran e soberch e féu caure tres voltes a Tirant en terra, e tres voltes lo 
sotssobrà. Entre ells durà aquest combat mija hora, e lo príncep de Gales manà a tots 
los seus no s'i acostàs negú per departir-los fins a tant que lo hu fos vençut. Lo pobre 
de Tirant tenia moltes nafres en les cames y en los braços. A la fi, Tirant ab les mans 
lo pres per lo coll e strengué'l tan fort com pogué, e ab les dents mordé'l en la galta tan 
ferament que mort lo féu caure en terra. 

"Lo rey ixqué prestament ab los jutges e prengueren a Tirant, e portaren-lo en la 
casa del príncep e allí feren venir los metges, e curaren a Tirant (Tirant, cap. LXVIII, p. 
273-275). 

 
No és possible dubtar de la intenció còmica, irònica i ridiculitzant que impregna 

aquest passatge, més si tenim en compte que la crítica posterior a Riquer (1974) ha 

mantingut el caràcter paròdic i de crítica als llibres de cavalleries del Tirant (Aylward 

1985; Torres 1979). Si partim d’aquesta premissa l’episodi de l’alà seria una caricatura 

dels combats entre cavallers i feres de què parlàvem anteriorment. Tirant es mou ací en 

una línia anticavalleresca (Pardo García 1996: 379), perquè no és propi d’algú que ha 

rebut l’orde de cavalleria llançar l’espasa i enfrontar-se, a mossegada neta, amb un gos 

perquè poc té d’ennoblidor (Toledo Chammas 2002). En l’obra de Martorell ja no 

existeixen els monstres, ni els gegants, ni els éssers esfereïdors, ara el cavaller lluita 
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contra un cànid, un animal de la vida quotidiana que apropa el combat a un vulgar joc 

taurí en què a Tirant correspon el paper de bou. 

Un segle després Cervantes ridiculitzarà de la mateixa manera el vell hidalgo:  
 

Llegó en esto el carro de las banderas, en el cual no venía otra gente que el carretero, 
en las mulas, y un hombre sentado en la delantera. Púsose don Quijote delante, y dijo: 

—¿Adónde vais, hermano? ¿Qué carro es éste, qué lleváis en él y qué 
banderas son aquestas? 

A lo que respondió el carretero: 
—El carro es mío; lo que va en él son dos bravos leones enjaulados, que el 

general de Orán envía a la corte, presentados a su Majestad; las banderas son del rey 
nuestro señor, en señal que aquí va cosa suya. 

—Y ¿son grandes los leones? — pregunto don Quijote. 
—Tan grandes —respondió el hombre que iba a la Puerta del carro—, que no 

han pasado mayores, ni tan grandes, de África a España jamás; y yo soy el leonero, y 
he pasado otros, pero como éstos, ninguno. Son hembra y macho; el macho va en esta 
jaula primera, y la hembra en la de atrás; y ahora van hambrientos porque no han 
comido hoy; y así, vuesa merced se desvíe; que es menester llegar presto donde les 
demos de comer. 

A lo que dijo don Quijote sonriéndose un poco: 
—¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos, y a tales horas? Pues ¡por Dios que han 

de ver esos señores que acá los envían si soy yo hombre que se espanta de leones! 
Apeaos, buen hombre, y pues sois el leonero, abrid esas jaulas y echadme esas bestias 
fuera; que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es don Quijote de la 
Mancha, a despecho y pesar de los encantadores que a mí los envían (Don Quijote, II, 
cap. XVII, p. 174). 

 
I no tement en absolut les bravates de Quijano, en obrir-se la gàbia el lleó gira 

cua, ensenya els malucs a l’hidalgo i torna a tombar-s’hi. Don Quijote, acostumat a les 

lluites amb animals exòtics de força sobrenatural que apareixen en els llibres de 

cavalleries que li han ablanit el cervell «como si fuera requesón», no dubta a enfrontar-

s’hi perquè ho considera costum propi de cavallers.  

  

[4] Les paraules de Partinobles a Melior i l’actitud d’Urraca indiquen que estem 

a les portes de la fi del llibre. En aquest capítol Urraca confessa a l’emperadriu tots els 

esdeveniments amb Partinobles i la reconciliació és immediata, ja que la princesa, 

després de tant de temps, ha deixat de banda l’odi que sentia pel comte i ara només la 

mena que acabe el torneig i veure si realment aquest valuós cavaller de les armes 

blanques és el seu estimat. 

  

CAPÍTOL XLV  

[1] Continua ben vigent la visió negativa del soldà i els seus cavallers que es 

mantindrà fins a la fi del combat. Es tracta d’una imatge que l’autor vol transmetre per 
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evidenciar una actitud contrària a tot aquell que provinga del món àrab i que represente 

una amenaça contra el cristianisme. 

En el mateix paràgraf, però un poc més avall, encara que es manté l’anonimat 

del comte, ell mateix diu que prové del reialme de França, la qual cosa incrementa les 

esperances de Melior en sentir-ho i també les del lector que desitja que la parella es 

retrobe. 

 

[2] L’any 800 és coronat emperador Carlemany, fet que comportava la idea 

d’una unificació completa de l’imperi cristià d’Occident. Poc anys després, però, se 

signava el Tractat de Verdun que qüestiona aquesta unitat i divideix el territori en tres 

grans zones: França, Alemanya i Lotaríngia (Segura Graiño 1999: 1489). Aquesta 

ruptura comportaria conflictes bèl·lics per raons de territorialitat que s’allargaran amb el 

pas del temps. Encara que així, la història dels pobles a través de la literatura ens 

explica altra realitat (Raposo 1999: 54-55): 
 

En el Cantar de Luis todavía se podía vislumbrar un resto de la antigua unidad del 
imperio carolingio. Surgido entre los años 881 y 882, tiene como protagonista a Luis 
III, tataranieto de Carlomagno y rey de la Franconia Occidental. La separación llevada 
a cabo por el Tratado de Verdun todavía no se sentía como definitiva. Prueba de ello 
es que se compusiera este poema en franco-renano (lengua germánica) ambientado en 
un territorio con población mayoritariamente de habla románica (antiguo francés) y 
que se plasmara en un manuscrito junto con el más antiguo texto poético en lengua 
francesa, el Cantar de Santa Eulalia. Se trataba, pues, de una unidad basada en la 
dualidad: por un lado, Franconia Oriental (la futura Alemania), por otro, Franconia 
Occidental (la futura Francia). 
En 842, un año antes del Tratado de Verdun, surge un valioso testimonio en lengua 
vulgar de esa dualidad. Se trata de los llamados Juramentos de Estrasburgo, 
documentados por Nithart, nieto de Carlomagno y abad de St. Riquier. Éste describe 
en latín cómo los hijos de Luis el Piadoso, Luis (el Teutónico) y Carlos (el Calvo), en 
presencia de sus respectivos ejércitos se prometen ayuda mutua en contra de su otro 
hermano Lotario, heredero principal del imperio. Cada uno de ellos pronuncia el 
juramento en la lengua del ejército del otro, es decir, Luis en lengua románica (francés) 
y Carlos en lengua germánica (franco-renano). 

 
És normal, doncs, que Partinobles i Gaudín donen suport als cavallers francesos 

en el combat contra els alemanys, no tan sols pel fet de ser el protagonista francès, sinó 

també perquè les relacions entre els dos països no eren gaire fluïdes. L’auxili ve 

acompanyat al crit de Sant Luys! Es tracta de Sant Lluís IX, fill de Blanca de Castella i 

de Lluís VIII de França, que va ocupar la corona d’aquest país des del 8 de novembre de 

1226 fins el 25 d’agost de 1270. El crit que apareix en les edicions peninsulars recorden 

que aquest rei era molt estimat pel seus vassalls ja que cregué en les croades com a 

signe de l’ideal cavalleresc cristià que el guià durant tota la seua vida. De fet, l’11 
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d’agost de 1297 fou canonitzat pel papa Bonifaci VIII a Itàlia (Martín Hernández 1959: 

483-489).  

 

[3] El primer dia del torneig ja va quedar clar el tarannà del soldà de Pèrsia i ara, 

amb la mateixa caracterització traïdora, ens retrobem amb el rei Herman, de la 

personalitat del qual ja hem parlat en fer presoner Partinobles a Damasc. 

Els moros concerten la mort del comte de forma totalment anticavalleresca però, 

quan són descoberts, no tenen més remei que mostrar cavallerositat i no passar endavant. 

La funció del torneig no és una altra que catapultar el protagonista cap a la fama 

i l’honra, per a la qual cosa ha de ser ajudat per agressors que contraposen les seues 

actuacions deshonroses a les corteses de Partinobles i, d’aquesta manera, es palesen els 

atributs positius del de Bles. No és més que la representació de l’antiga lluita entre el bé 

i el mal. Així, la mort del rei Herman suposa el triomf del bé i, lògicament, comportaria 

el gaudi del receptor de l’obra. 

 

[4] Clou el torneig amb la quarta derrota del soldà de Pèrsia i queda manifest 

que un cavaller d’aquesta mena mai podrà ni tan sols aspirar a ser l’emperador de 

Constantinoble. 

 

CAPÍTOL XLVI  

Aquest capítol vol allargar la tensió narrativa en fer tornar Partinobles a Damasc 

per complir els seus compromisos amb la reina Ànsies. Per tant, a totes les qualitat que 

s’assenyalen del comte ara hem d’afegir la de ser home de paraula, més si tenim en 

compte que ha mort l’espòs encara que ha estat en bona lluita. 

 

[1] Encara que Partinobles no diu a la reina que ell ha mort el marit, no pensem 

que està comportant-se de manera innoble, sinó que només està salvaguardant la seua 

vida i els desitjos de tornar a Cabeçadoyre per al retrobament final. Tot aquest capítol 

que explica fil per randa el que s’esdevé a Damasc, queda reduït a un petit paràgraf en 

el Partonopeo: 
 

Partonopeo se levanta temprano y despierta al rubio Gaudín. Le ha dicho y explicado 
que deber ir a la prisión de Ténedos, donde está la mujer del felón Armando. Gaudín 
elogia su lealtad y le dice que lo encuentra adecuado. Añade después que le parece 
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mejor ir ambos juntos, para idear su salida de ahí y apresurar su vuelta. Dicho y hecho, 
ahí van. La dama los recibe amablemente, y deja libre a Partonopeo por su honor y por 
Dios, pues quien le había encarcelado está muerto y ella no quiere retenerlo más en 
prisión. Regresan al tercer día para conocer la decisión de los jueces. Vuelven a 
montar su tienda en el bosque, donde antes habían yacido. Por la noche duermen bajo 
las ramas, uno más y el otro menos (Partonopeo, p. 261). 

  

CAPÍTOL XLVII  

[1] Recordem que Partinobles ha arribat al torneig directament des de la presó 

de Damasc i per això no té abillaments valuosos per presentar-se davant el jurat. Hi 

llegim aquesta frase: 
 

—Germà, jo no tinch ataviaments de or ni de seda per ataviar-me, y si ere cas que 
sobre aquesta electió seguís alguna remor, més valdrà que siam armats (Partinobles, 
cap. XLVII). 

 
 El text destacat en cursiva «seguís alguna remor» no queda clar fins que no 

llegim el text castellà: 
 

Amigo, yo no tengo paños de oro y si por puñadas lo ovieren de librar, major iremos 
armados que no en otra manera (Partinuplés, p. 411-412). 

 
 Segons el diccionari de la RAE puñada és una locució verbal antiga que 

significa «venir a las manos», per tant, Partinobles i Gaudín es dirigeixen armats a la 

deliberació dels reis per si de cas ha d’haver-hi un combat final. 

 

 [2] Front a la humilitat de Partinobles que fins i tot no té possibilitat de portar 

una indumentària apropiada per a l’ocasió, apareix el gran soldà que passeja per la plaça 

envoltat de cavallers ricament abillats per exemplificar la pompa i l’alta posició social 

del contrincant. 

 Aquest paràgraf és determinant en l’acció perquè acaba amb la tensió provocada 

per l’anonimat que durant tants dies ha amagat la identitat de Partinobles. Ara es 

descobreix qui és i, a la fi, el rei Corsol té arguments contundents per reforçar la seua 

candidatura front a la de Clausa. 

 La decisió de Melior de triar el cavaller de les armes blanques veiem que el 

soldà acompleix les normes de la cortesia amb l’acatament del soldà de Pèrsia d’aquesta 

determinació. La victòria de Partinobles suposa, com en el Tirant, el desig de l’Europa 

del moment: la unificació d’Occident i d’Orient, encara que tots sabem que això mai no 

es va tornar a produir. 
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CAPÍTOL XLVIII  

 [1] Els tornejos i justes, de marcat caràcter militar, perdran aquesta propietat 

amb el pas del temps i es transformaran en jocs cavallerescos en què el perill anirà 

esvaint-se a poc a poc (Hernández Vázquez). Una de les manifestacions populars que 

més sovinteja en les grans celebracions és l'anomenat Joc de Canyes, la definició del 

qual és la següent (Hinojosa Montalvo 2013: 235): 
 

Una variante del torneo era el juego de cañas, muy popular a fines de la Edd Media, 
consistente en una carrera entre varias cuadrillas de caballeros montados a la jineta, 
que se asaeteaban entre sí utilizando cañas como lanzas. 

 

El Diccionario de Autoridades ens explica que el joc era d’origen àrab: 

 
CAÑAS. Juego o fiesta de acaballo, que introduxeron en España los Moros, el qual se 
suele executar por la Nobleza en ocasiones de alguna celebridad. Fórmase de 
diferentes quadrillas, que ordinariamente son ocho, y cada una consta de quatro, seis o 
ocho Caballeros, segun la capacidad de la plaza. Los Caballeros ván montados en 
sillas de gineta, y cada quadrilla del color que le ha tocado por suerte. En el brazo 
izquierdo llevan los Caballeros una adarga con la divísa y mote que elige la quadrilla, 
y en el derecho una manga costosamente bordada, la qual se llama Sarracena, y la del 
brazo izquierdo es ajustada, porque con la adarga no se vé. El juego se executa 
dividiéndose las ocho quadríllas, quatro de una parte y quatro de otra, y empiezan 
corriendo parejas encontradas, y después con las espadas en las manos, divididos la 
mitad de una parte y la mitad de otra, forman una escaramuza partida, de diferentes 
lazos y figuras. Fenecida esta, cada quadrilla se junta aparte, y tomando cañas de la 
longitud de tres a quatro varas en la mano derecha, unida y cerrada igualmente toda la 
quadrilla, la que empieza el juego corre la distáncia de la plaza, tirando las cañas al 
áire y tomando la vuelta al galope para donde está otra quadrilla apostada, la qual la 
carga a carrera tendída y tira las cañas a los que ván cargados, los quales se cubren 
con las adargas, para que el golpe de las cañas no les ofenda, y assí successivamente 
se ván cargando unas quadrillas a otras, haciendo una agradable vista. Antes de 
empezar la fiesta entran los Padrinos en la plaza con muchos Lacayos y ricas libréas, 
cada uno por diferente, parte y se encuentran en medio de ella, como que allí se han 
citado para desafiarse los unos a los otros, y saliéndose de la plaza vuelven luego a 
entrar en ella, siguiéndoles cantidad de azémilas ricamente enjaezadas, cargadas de 
cañas cuberitas con reposteros, y dando vuelta a la plaza, como que reconocen el 
campo, ocúpan sus puestos, y sacando los pañuelos, como en señal de que está seguro, 
empieza la fiesta: cuya execución se llama correr o jugar cañas. Algunas veces se hace 
vestídos la mitad de los Caballeros a la Morisca y la otra mitad a la Castellana, y 
entonces se llama esta fiesta Moros y Christianos. Latín. Cannarum certamen 
ludicrum. CHRON. GEN. part. 4. fol. 249. E logo que entraron en Valéncia los 
Almorabides, hovo muchas fiestas, y lidiaron toros y jugaron cañas. COLMEN. Hist. 
Segob. cap. 49. §. 5. Nuestros Caballeros jugaron un alegre juego de cañas con ricas y 
vistosas libréas. VILLAVIC. Mosc. Cant. 7. Oct. 70. 
Nádie estará seguro de sus sañas 
Y vendrán cada día a correr cañas. 
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La crítica, però, està dividida en dos blocs quant a l’origen d’aquest esport. 

D’una banda, estan els que pensen efectivament en aquesta procedència àrab (Ladero 

Quesada 2004: 137; Hernández Vázquez) i, d’una altra, les darreres investigacions 

apunten que jocs ben semblants es practicaven durant la guerra de Troia, que després 

influïren en els romans i, una vegada a la Península, les Mestrances de Cavalleries 

s’encarregarien de mantenir-los fins les acaballes del segle XIX. Per a aquest sector, no 

es tracta doncs d’un joc de procedència hispànica introduït pels àrabs, sinó que es 

practicava a la Península d’Anatòlia, ja al segle VI a.C. (Fernández Truan 2012). 

Aquestes pràctiques, igual que els tornejos, se celebraven en grans 

commemoracions com bodes, naixements, coronacions, etc., i sempre estaven 

associades amb festejos taurins com apareixen també en la nostra novel·la. En el capítol 

XIV del llibre de Don Gregorio de Tapia Salcedo, Ejercicios de la Gineta (1643), es 

recull l’estructura dels festejos. Hem considerat apropiat inserir la digitalització del 

document per l’interés antropològic que se’n desprèn:  
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 El joc de canyes era ben popular i el trobem arreu del nostre territori, a València 

concretament el documentem el 1662 (Pedraza 1977: 102) amb motiu: 
 

de la publicación por parte de Alejandro VII, de un breve confirmatorio del misterio de 
la Inmaculada Concepción de María (aún no elevado a dogma y sujeto a una violenta 
controversia), que había sido insistentemente solicitado al Pontífice por Felipe IV a 
instancias de su consejera espiritual, sor María de Jesús de Agreda. 

 

 Però ja en el segle XVII el joc de canyes havia deixat de ser una exhibició de 

mestria cavalleresca per esdevenir una desfilada d’indumentària (Pedraza 1977: 112), ja 

que: 
Desde el comienzo el autor advierte que no causó tanta admiración la fiesta en sí 
misma como el lucimiento de las galas que en ella se exhibieron, a pesar de que 
estaban reguladas dentro de ciertos limites. 

 

 Amb tot, la nostra novel·la exhibeix grans espectacles per celebrar les noces dels 

protagonistes que durant tant de temps han estat separats i que, a partir d’ara, gaudiran 

d’una vida junts. Difereix del roman en la durada de les celebracions que ací duren 40 

dies mentre que en el Partinobles en són 15, però igualment són explicades amb poca 

pompa i només enumera els diferents espectacles sense entrar a descriure’n cap: 
 
Partonopeo y su reina sienten una alegría plena y completa. Partonopeo va vestido con 
ricas telas de buena factura. Melior se dirige a la iglesia pues quiere oír misa. Van a 
apresurar las bodas para vivir juntos legítimamente. Un patriarca los une y los desposa 
en nombre de Dios, colocando coronas sobre sus cabezas, y semejante tarea le resulta 
fatigosa, pues en su honor corona en ese acto a más de veinte reyes y a otras tantas 
reinas. La fiesta es opulenta y renombrada. Desde entonces, los ricos y poderosos 
celebran bodas a la manera de los dos ricos muchachos. No puedo daros cuenta de los 
arzobispos, cardenales, obispos, abades y otros clérigos que se han regocijado con la 
boda, ni sobre todo de los emperadores, reyes, duques, emires ni otros poderosos 
caballeros repartidos por toda la tierra, ni de las actuaciones de los magos, ni de las 
diversiones de los juglares, ni de los leones, elefantes, leopardos, de los grandes osos, 
ni de las maravillas ni de los juegos que se celebran en cien mil sitios, ni del dispendio 
del tesoro de Melior por la magnífica fiesta, que es únicamente para las damas. Está 
llena de refinamientos; en ella no hay desatino, sino que está llena de cortesía. Fiesta 
de damas es fiesta noble (Partonopeo, p. 274). 
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Joc de canyes91 

CAPÍTOL XLIX 

 

 Els finals ràpids i la solució de tots els conflictes són habituals en la literatura 

antiga, medieval i d’arrel medieval com la nostra novel·la. Les versions peninsulars 

tenen uns finals més vertiginosos que la seua font per això volem apropar la fi del 

Partonopeo de Blois perquè en tinguem la referència: 
 
Boda y epilogo 
Partonopeo y su reina sienten una alegria plena y completa. Partonopeo va vestido con 
ricas teles de buena factura. Melior se dirige a la Iglesia pues quiere oír misa. Van a 
apresurar las bodas para vivir juntos legítimamente. Un patriarca los une y los desposa 
en nombre de Dios, colocando coronas sobre sus cabezas, y semejante tarea le resulta 
fatigosa, pues en su honor corona en ese acto a más de veinte reyes y a otras tantas 
reinas. La fiesta es opulenta y renombrada. Desde entonces, los ricos y poderosos 
celebran bodas a la manera de los dos ricos muchachos. No puedo daros cuenta de los 
arzobispos, cardenales, obispos, abades y otros clérigos que se han regocijado con la 
boda, ni sobre todo de los emperadores, reyes, duques, emires ni otros poderosos 

                                                
91 http://aristo.hypotheses.org/483 
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caballeros repartidos por toda la tierra, ni de las actuaciones de los magos, ni de las 
diversiones de los juglares, ni de los leones, elefantes, leopardos, de los grandes osos, 
ni de las maravillas ni de los juegos que se celebran en cien mil sitios, ni del dispendio 
del tesoro de Melior por la magnífica fiesta, que es únicamente para las damas. Está 
llena de refinamiento; en ella no hay desatino, sino que está llena de cortesía. Fiesta de 
damas es fiesta noble. Ésta es noble y honesta: es la reunión que le gusta a Dios y en 
la que el diablo no tiene cabida. El repugnante no cabe en ella y se esfuerza en vano, 
pues jamás tendrá damas como siervas: Dios las ha hecho en el mundo muy bellas. 
Quiero deciros mucho con pocas palabras; no puedo detarallos las bodas, pero nunca 
se vio nada semejante ni tuvo tales un emperador. 
 
El rey de Francia, llamado Lotario, reconoció a su querido amigo, a Partonopeo su 
buen primo, que puso fin a su guerra. Siente un gran júbilo y alegría y le agrada que lo 
hayan elegido. 
 
Al terminar las bodas, que han durado cuarenta días, Partonopeo reparte muchos 
obsequios y otras generosas riquezas, de modo que nadie se marcha de la corte sin 
recibir una gran felicidad. Melior, a su vez, distribuye tanto que ha ganado numerosos 
amigos. 
 
Ahora se ha marchado toda la corte y Partomopeo tiene a su amiga enteramente para 
su dicha y placer, con gran alegría, para su completo deleite y solaz, muy a su gusto y 
con gran honor. Y con esta dicha os dejo, no porque no sepa más, sino porque aquélla 
que amo intensamente, y sufro tanto por ella que nada puedo hacer, salvo llorar e 
implorar piedad con lágrimas. Por ella emprendí esta tarea, que a fin de cuentas he 
perdido. Bien sé que la he perdido, porque no me fue mejor ni en palabras ni en 
hechos ni en un dulce semblante. He perdido todo y, sin embargo, la temo y me asusta 
tanto, y me tiene hasta tal punto como fiel vasallo, humildemente a su servicio, que 
ella me guiña un ojo y yo prosigo la historia. Tendré que hacer su voluntad. 
 
Me oiréis pues hablar de Anselot, cuyo pesar al perder a su señor en el bosque fue tan 
grande que por poco se le parte el corazón. Me oiréis contar sus aventuras, que fueron 
muy variadas y cómo arrastró su largo dolor hasta que volvió con su señor. Os hablaré 
de Gaudín el Rubio y de cómo consiguió su amor. Os recitaré de nuevo sobre el sultán 
que hizo sufrir a Melior por el amor que sentía por ella, al arremeter contra su amigo y 
al dirigir toda la hueste que podía mandar contra Cabeza d’Oire. De cómo atacó a 
Partonopeo y si le venció ampliamente. Todo esto os contaré si lo quiere aquella por la 
que el corazón me duele en el pecho. Si no, lloraré mi desgracia, no puedo hacer otra 
cosa, aunque me contraríe. A su merced seguiré, pues no tengo cura sin ella y de ella 
dependo en todo. 
 
Se la encomiendo y confío a Dios y le pido que a todas las damas que hay, hubo y 
habrá en el mundo, les conceda la gran dicha imperecedera, completa y duradera, y a 
mí me otorgue poner mi alma entre las suyas en el último día (Partonopeo, p. 273-
275). 
  

 En la versió catalana el darrer capítol està dedicat quasi amb exclusivitat a 

Gaudín. L’autor de l’anònim roman narra que en el mateix casament de Melior i 

Partinobles també es coronaren més de vint reis amb les respectives reines, però en cap 

moment parla de la unió entre Gaudín i Urraca, sols ens diu: 
 

Os hablaré de Gaudín el Rubio y de cómo consiguió su amor (Partonopeo, p. 275). 
 

 No cal tampoc en el roman convertir al cristianisme a Gaudín, perquè sabem que 
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aquest cavaller feia ja temps que era cristià. Però en les edicions peninsulars retrobem el 

gust per la conversió dels infidels i ens trasllada també als finals divergents de les dos 

versions. Mentre que en l’imprés castellà Gaudín «casó con una doncella hijodalgo y 

muy hermosa», en la nostra acaba casat amb el personatge secundari femení més 

important: Urraca. Aquesta fi ens recorda el casori entre Festa i Galceran de Mediona: 
 
 
Curial donà a en Galceran de Mediona per muller la sua donzella, apellada Festa e, 
partint ab ell ço que tenia, amplament e llarga, lo dit Galceran, a cap emperò de molt 
gran temps, molt ric e alegre, ab sa muller, de la qual no era poc content, en 
Catalunya tornà (Curial e Güelfa, p. 530). 
 

 O al casament de Plaerdemavida que es compta entre aquestes donzelles que 

esdevenen una mena de regal al treball que desenvolupen els ajudants del protagonista. 

Així, Tirant insisteix en què la jove es case amb el senyor d’Agramunt, malgrat que tots 

sabem que ella ha confessat estar enamorada d’Hipòlit. Però és que al Tirant mai no 

acaba res com s’espera. 

 Les fórmules ràpides de tancament i final feliç són habituals en aquests tipus de 

narracions i és que després de totes les separacions, batalles, problemes i conflictes que 

han de superar els enamorats és prometedor un final victoriós i el restabliment d’una 

pau sentimental duradora. 

   

 

 

 
 


