
JOAN MIQt'l 1. RIBERA LLOPIS

PER A LA INTERPRETACIO -LITERARIA-

DE LA HISTORIA DE JACOB XALABIN

I. POS"1'ILLF_S FILOLOGIQUF_S AL TEXT

Al text i al document d'una experiencia podriem dir que son

aquestes postifles. I tot per delimitar certs aspectes ineludibles da-

vant 1'escriptura d'Historia de Jacob Xalabin, cal dir-ho; aixo ens perme-

tra en els punts segUents, pero, centrar-nos mes estrictament, mes

agradablement, sobre questions de contingut i llur expressio litera-

ria. Sohre el text, i pel que fa a consideracions d'ordre linguistic, el

corpus necessari per a la seva comprensio filologica sembla avui

prou sistematitzat amb els criteris establerts -o discutits- a l'edic16

critica d'A. Pacheco i als articles i presentacio d'A. Par, J. M.

Sola-Sole, V. Escriva i L. Badia.' Som ja fets, d'acord amb A.

Pacheco, a considerar la seva Ilengua o...l'habitual dels nostres textos

de la primera meitat del segle XV, sense marcades caracteristiques

dialectals».' Tanmateix, un altre lloc comu en les referencies lingiiis-

tiques al text -la presencia de la forma si en comenCament de frase,

amb valor possible o sense valor- em fa deturar tambe a mi. La

1. A. PACI II co (ed.), Historia de Jacob Xalabin ( Barcelona , Barcino, 1964) (citare

Historia); A. PAIL, Acotacions linguistiques y d'estil a classichs menors catalans, (( Anuari de

I'Oficina Romanica )) (1931), vol. Iv, ps. 171-187 (176-179); J. M. SOLA-Soi.[i, ((La

historia de Jacob Xalabin» i el mon drab , (<Catalan Studies . Volume in Memory of

Josephine de Boen) (Barcelona, Borras-Edicions , 1977), ps. 213-222; V. ESCRIVA,

ajacob Xalabin » Complex de cultura i el narrador, « Miscellania Sanchis Guarnen> (Univer-

sitat de Valencia 1984), vol. I, ps. 101-105; L. BADIA (ed.), Historia de Jacob Xalabin

( Barcelona , Edicions 62 , 1982) (citare Historia).

2. A. PACIIF:CO, Historia, ed. cit ., p. 42.
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possibilitat que es tracti d'una ingerencia del copista queda palesa
amb l'advertencia d'A. Pacheco sobre el fet que aquesta constant tan
cols es documentable en catala en l'altre text -Histdria de la fella de
1'emperador Constasti-, company6 de manuscrit . El que interessa, pero,
es la seva naturalesa morfologica i la seva presencia semantica. Mai
no ens semblaria de mes si en comptes d'un adverbi d'afirmacio amb
SIC per etim, es pensa en un *ACCU'SIC > AIXI > SI analogic a
l'acceptat ECCE-HOC > AIXO > ASO > SO. Les dues solucions
es donen al manuscrit . Penseu tambe que A. Alcover i F. de B.
Moll ' arrepleguen el regim SI + VERB equivalent a AIXI. Aquesta
lectura, si es ben cert que no elimina la reiteracio excessiva de la
formula, en justifica sempre un significat adverbial, «d'aquesta ma-
nera>>, per evitar la referida manca de valor.

La proposta d'A. Par a Particle esmentat sobre el valor copulatiu
coincident amb 1'evoluc16 romanesa de SIC > SI suposaria , pel que
fa a la retorica del text, la presencia de polisindeton . D'una marca de
medievalisme expressiu , a la fi, contraria a possibles significacions
de la valua del text en 1'evoluci6 del catala medieval al catala del
quatre -cents sense , encara, cap exces cultista . Tingueu present, tan-
mateix, que no pocs critics ban limitat aquesta significacio linguisti-
ca, com ara M . de Riquer. ' Tambe podria esser un signe d'oralitat.
La darrera proposta que tenim fins avui es la de 1'article tambe citat
de J. M. Sola-Sole. Aquest darter, connectant amb aquella via de
composicio, pensa en una veu arabiga de valor adverbial equivalent
a «certament». Pel que fa a la seva presencia al text , tan sols 1'etim
m'allunya d'aquesta soluc16. No la seva significacio.

I ara altres postilles per allo que anomenava document d'una
experiencia . Deixant de banda els usos i els abusos del copista, cal
preguntar - se -fascina fer-ho- pel batec que la Historia ens d6na d'un
temps i d'un espai histories , possiblement d'un perfil d'autor, d'auto-

3. A. ALCOVER i F. de B. MOLL, Diccionari catald - valencid - balear ( Palma de
Mallorca , Moll, 1959), vol. 9, p. 899.

4. M. DE RIQUER, Histbria de la literatura catalana ( Barcelona , Ariel, 1980), vol. u,
p. 574; vid. A. PACIII:Co, Historia, ed. cit., p. 41.
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ria o del perque d'una tradicio oriental a] mon catala . La seva

geografia seria la que any obrint la tasca de la Companyia Catalana

(1303-1460). No interessa aqui continuar aquesta cronologia, sing

contemplar els ingredients que ]a nodriren i veure com sobre l'apa-

rell cavalleresc exportat el joc de la supervivencia obliga a la practica

de les modificacions sobre els pressuposits d'origen . S'arriba, aixi, a

justificar I'alianca amb el turc, la practica de la pirateria i el comers

amb reliquies mentre la monarquia catalano-aragonesa patrocinava

expedicions a la seva recerca.5 Es tota aquesta una practica multiple

de supervivencia portada endavant com a mitja d ' instaHacio als nous

territoris per una demografia retratada per A. Rubio i Lluch encerta-

dament i amb ploma impressionista .° I per a la qual l ' historiador

reconeix un basic component burges advertint que «...la gran massa,

pero, dels colonitzadors fou essencialment burgesa [...]. A penes

entre aquests nombrosos cognoms trobem una dotzena de families

nobles». ' Des d'aquesta plataforma es va potenciar el citat coHabora-

cionisme, que tambe fa afirmar a A. Rubio i Lluch que uns i altres

«... se serveixen de grecs, de turcs i d'albanesos», i que Ll. Nicolau

5. N. lorga (Ramon Muntaner i Plmperi Bizanti, Barcelona, Rafael Dalmau, 1961,

ps. 43-51) reconstrueix aquesta circumstancia a partir de texts del cronista, expres-

sio escrita d'una realitat exacta que es pot comprovar en els diplomes editats per A.

Rubio i Lluch (Diplomatori de POrient catald [1301-1409] [Barcelona, Institut d'Estudis

Catalans, 1947]).

6. El que des del seu origen va esser un vertader exercit de mercenaris pactat

entre Frederic III i Andronic II Paleoleg, segons revisio de J. F. Cabestany (Expansio

catalana per la Mediterrania [Barcelona, Bruguera, 1967], ps. 35-36), atrague al Mediter-

rani oriental una poblacio molt concreta. A. Rubio i Lluch (La Grecia catalana. Des de

1370 a 1377, (Anuari de l'Institut d'Estudis Catalanss, MCMXIII, XIV, p. 2)

la descriu com s... un mon de veguers i castellans , de mercaders i emigrants, de

notaris, jutges, battles i assessors, de sindics i procuradors, de prelats i preveres, de

nobles i alts governants, d'esclaus i vilans, d'universitaris o comuns de la terra

gelosos de llurs franqueses i Ilibertats, i de senyors feudals habitadors d'encinglerats

castells; en una paraula, un mon de pobladors de tota mena d'estaments, que lluiten

per les necessitate de la vida...s.

7. A. RUBIO I LLUCI I, La poblaci6 de la GrAcia C.atalmra en el.agle ,GV (Barcelona, Institut

d'Fstudis Catalans, 1933), p. 8; vid tambe referencies de I'autor a La Grady Cataluna Des de

1377 a 1379, «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, vol. vi (1920), p. 23.
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d'Olwer documenta en 1'actuaci6 conjunta de pirates catalans i turcs

i en el servei directe de turcs i turcoples a favor dell catalans:

1'extrem d'aquesta situacio el refereix K. M. Setton recordant les

vendes de presoners cristians fetes pels pirates catalans i les conti-

nues censures eclesiastiques contra aquestes i altres actuacions; mes

enlla tan sols ens queda constatar un pacte politic entre catalans i

turcs, l'any 1364, durant el regnat de Murat , vertader eix historico-

espacial de la Historia."

Tota aquesta relacio aqui -gairebe- tremendisticament recopila-

da, to una intencio : obligar a comprendre un mon turco -occidental

interrelacionat , allunyat dels ideals, creador d'unes plataformes i

oportunitats propicies a les tasques individuals . Comptant , sempre,

amb el suport de 1'estructura catalana inserida dins l'imperi -aixi,

l'estat catala independent de Gallipoli , al principi del segle xlV, els

comtats de la peninsula balcanica- es factible pensar en 1'existencia

d'individus que visqueren d'aquestes dues estructures socio -cultu-

rals, i entre aquestes , amb un esperit i uns interessos mercantilistes.

Fins i tot, caldria destacar les possibilitats com a mitja de comu-

nicacio -tambe la utilitat- que pogue tenir la llengua catalana en

aquell mare . Sense caure en una visio xovinista de l'arrelament del

catala en aquella geografia , el segell del qual sembla reduir- se a uns

pocs patronimics , es podria parlar d'una certa diglossia -per interes-

sos burocratics i economics , tambe intellectuals pel que fa a la

presencia d'alguns traductors- en certs estaments socials."

Davant aquella situacio i aquesta via comunicativa es pot pensar

que la situacio en que les tradicions sobre Jacob Xalabin s'occidenta-

litzen linguisticament i formalment es raonable . Si be no parlem

d'un autor individual davant d'un de collectiu , si que hem de fer-ho

8. A. RUBIO I LLUCI1, La Grecia Catalan. Des de 1370 a 1377, ed. cit., p. 2; Ll. N.

D'OLWER, L'expansio de Catalunya en la Mediterrdnia oriental ( Barcelona , Proa, 1974), ps.

108, 139; K. M. SETTON, Los catalanes en Grecia (Barcelona , Ayma, 1975), ps. 44-45;

A. PACIIECO, Historia, ed . cit., ps. 152-153.

9. Vid. A. RUBIO i LLUCII, Catalunya a Gricia. Estudis histories i literaris ( Barcelona,

Biblioteca Popular de (d'Avenco, 1906), ps. 68-102; La Gricia Catalana . Des de 1370 a

1377, ed. cit., ps. 39-41; K. M. SETTON, Los catalanes en Grecia , ed. cit., p. 204.
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dels transmissors pels quals va anar Pent-se la versio que ens ha

arribat. Aquests o aquell vivien la situacio d'interdependencia referi-

da i la viuen amb consciencia de coetane'itat des del regnat de Mu-

rat I i Bajazet.10 Pero aqui es planteja que, des d'on es l1anca la

tradicio i per on aquesta ana modificant-se, hi havia una urgencia

concreta. El possible interessat o interessats, establerts a 1'espai turc,

potser encara depenien de la infrastructura comercial d'origen catala

al morn balcanic. Per aixo es funcionalitza historicament una narra-

cio feta de codis folklorics i literaris preestablerts. Versio resultant

-empesa cap endavant per 1'espai socio-linguistic abans esmentat-

que no es altra cosa sing una factible acusacio contra qui va esser el

destructor del darrer baluard significatiu d'origen catala en aquelles

contrades, Bajazet. Es aquest qui liquida la dinastia de Salona (1394),

sempre amb l'ajuda dels grecs. Caldria que << ... s'unissin els grecs de

Salona amb els tures», explica A. Rubio i Lluch," referint una altra

vegada el multiple colaboracionisme politic com a norma de super-

vivencia d'aquell medi. El final de la regent Helena Cantacuze i de

l'hereva Maria Frederic, relatat per Ll. N. d'Olwer,12 es el darter

capitol d'una gradual perdua marcada per la caiguda d'Atenes (1388)

i Neopatria (1390) a mans de les noves potencies, florentins i

venecians. El que aixo significa de perdua de poder i, parallelament,

d'interessos per a la corona d'Arago, comportaria una desconnexio

d'aquells territoris amb la nacio d'origen. De fet, al diplomatori

ja citat d'A. Rubio i Lluch no hi trobem cap document de la

cancelleria catalano-aragonesa sobre aquestes derrotes; si que n'hi ha

un de Neri Acciajuoli al seu germa que denota els nous interessos

Italians." Si aixo no suposava res per a 1'occident catala, per als

10. Vid. M. DE RIQUER , Historia de la literatura catalana , ed. cit ., vol. v, ps.

572-573; N. IORGA, Ramon Muntaner i 1'Imperi Bizanti, ed. cit ., p. 58; Ll . N. D'OLWER,

L'expansid de Catalunya en la Mediterrania oriental, ed. cit ., p. 140.

11. A. RUBIO I LLUCI 1, Catalunya a Grecia Fitudis histdrics i literaris, ed. cit., p. 18.

12. LI. N. D'OLWER, L'expansid de Catalunya en la Mediterrania oriental, ed. cit.,

ps. 104-105.

13. A. RUBIO I LLUCII, Diplomatari de l'Orient Catala (1301-1409), ed. cit., doc.
DCxliv, ps. 673-674.
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catalans arrelats a la Mediterrania oriental aquesta era una situacio

limit, 1 la Hirtoria, funcionalitzant la realitat de Kossovo rapidament

divulgada, llanqa la darrera veu d'alarma.

Aixi es pot configurar historicament el perfil del remot autor o

l'origen de la tradicio, tant se val. Altres possibilitats em semblen

d'ordre estrictament documentalista, com ara la de J. M. Sola-Sole

en 1'article ja esmentat. Tot i acceptar la cadena de traductors i

endegaments, caldria preguntar-se sobre l'interes i les implicacions

que portaren la tradicio al mon catala. Arribats altra volta aqui,

l'aspecte historic abans delimitat em sembla una proposta interes-

sant. Tanmateix, 1'estudi de les possibles inexactituds historiques del

text al costat dels seus elements literaris ens permeten considerar-lo

tot un collage d'autoria diversa i conformacio oral. Aqui la proposta

de J. M. Sofa-Sole es fonamental. En la seva trajectoria, la Hirtoria,

potser, ana acomplint finalitats diverses, del pamflet a la fabulacio

cortesana. Ens hem referit a tot aixo en un altre lloc, sota les

possibilitats d'investigacio obertes amb E. Popeanga." Tambe alli es

fa referencia a possibles vies d'arribada de la tradicio i/o del text a

llevant.

I, fora de programa, em permetre unes terceres postiHes que

m'encaminin als punts segiients. Deixant coneixer d'aquesta manera

conjectures sobre el text i la tradicio que hi ha continguda, m'inte-

ressa veure mes detingudament l'abast de la seva literarietat. Sempre

s'ha parlat de sintesi de fonts i elements occidentals i orientals, des

de N. Iorga i J. Rubio enca, despres especificats per A. Pacheco)

Tanmateix, per aquesta via 1'editor critic del text, tot i acceptar el

triple material positiu recognoscible, el distribueix prioritariament i

respectivament per a cada una de les faces del text. Unides per un

eix connectiu, es cert, el de la problematica successoria. Aquesta,

14. E. POPEANGA, J. M. RIBERA, Sobre una nota de Nicolae Iorga, ((Revista de

Filologia Romanica>>, vol.111 (1985), ps. 297-304.

15. N. IORGA, Ramon Muntaner i l'Imperi Bizanti, ed. cit., ps. 58-59; J. RUBlO,

Literatura catalana , dins Hirtoria general de las literaturas hispdnicas (Barcelona, Barna,

1953), vol. m, p. 854; A. PACIIECO, Hirtoria, ed. cit., ps. 21, 37.
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pero, em sembla una estructuracio forca hermetica. Contraria a la
comprensio flexible dell elements interliteraris en la tradicio medie-
val. A. Pacheco, que planteja correspondencies amb les Mil i una Hits i

porta la correspondencia amb la topica cavalleresca fins al contrast
amb Pierres de Provenfa -al meu parer, text de factura mes evoluciona-

da-, anul•la amb aquell criteri tota una possibilitat critico-metodolo-

gica. Aquella que opts per contemplar 1'existencia de tres elements

compositius i la seva presencia majoritaria en un punt o altre de la

narracio. Sense arribar, peril, a dissociar-se. Alli on la fusio propicia

progressio literaria, on L. Badia ens parla de « ... contes de fades
revestits d'una ambientacio literaria que els transforma en noveHetes
breus»,"' trobo una proposta mes encertada. La que em fa veure una
funcionalitat literaria -que ja no historica, abans vista- on es desco-
breix una voluntat narrativa de l'autor, de la tradicio per crear un tot
compacte. El que sotmet a modificacio els components folkloric i
historic a favor de 1'interes de la ficcio i el que revela, pel que fa al
component literari, la correspondencia del text amb estetiques i
codis sistematitzats en la cultura de la seva llengua d'expressio.

II. FOLKLORE: DE LA MODIFICACIO A LA DISTORSIO

Fins al capitol V -on la visita a la tomba de la mare (cap. V, p.
98) es ja un fall motiu folkloric en funcio del conjunt literari- el
component folkloric, mitjan^ant la presencia de motius concrets,
mante una identitat fonamental, limitadora de la seva funcionalitat
literaria pel que fa al conjunt de la Historia. Aixf, els motius amb
funcio simbolico-ritual -el fetge com a element salvador (cap. 1, p.
69; cap. iii, ps. 78-79), la figura de l'emissari All Baxa, pare, en
aquest cas (caps. 1, 11, III, fins p. 77)-, semblen els mes estrictes amb
els codis mantinguts per la tradicio. D'altres, dins aquests marges, no
redueixen la seva presencia sobre el seu protagonisme i comencen a

16. L. BADIA, Historia, ed. cit., ps. 5-6.
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tenir un cert abast dramatic. Des de la relacio madrastra-fillastre

(cap. I, ps. 52 i ss.) fins a la presencia d'un altre personatge coHabo-

rador, la uprofembra» en aquest cas (cap. IV, p. 85), en son bons

exemples. Aquest lieu matis, mostra d'una intencionalitat que pren

uns elements donats com a punt de partida per dinamitzar-los, pero,

en funcio de la ficcio i construeix aquesta comptant amb aquells

-veritables elements estructurals-, obliga a revisar molt cautelosa-

ment el text en el seu conjunt.

Encara dins d'aquest bloc de suposada rigorositat folklorica,

una altra presencia desvetlla la seva utilitzacio. La de Quir Mosse,

pel que fa als successius presents que ofereix a Jacob i el subse-

guent joc de preguntes i respostes fins a fer-li la seva proposicio

(cap. 1, ps. 62-63). La seva estructura ritual podria fer-nos pensar,

una altra vegada, en un motiu simbolico-ritual; la seva funcionali-

tat, tanmateix, ha distorsionat ja aquesta significacio. AixO em

confirma la presencia en el text d'una retdrica conscient o, al-

menys, constantment desenvolupada. Al mateix temps, metodolo-

gicament, planteja la necessitat d'anar mes enlla del capitol V,

que, aixi i tot, es un vertader punt de flexio. Amb totes les

advertencies i consideracions possibles acceptades a priori, es

parteix de l'aplicacio al text de la taula de funcions establertes per

al conte popular per V. Propp." Obligats a les matisacions, es veu

el seu acompliment d'una manera parcial o absoluta, directa o

indirecta. Mes enlla de funcions estrictes que apareixen abatis al

citat capitol V -com aquelles de I'allunyament de l'heroi, o la

presencia del adonant» o ajuda personificada, passant per la mali-

feta com a element que desencadena I'aventura-, la presencia

d'espills mes o menys transformadors d'altres funcions es palesa a

la resta del text. Considero oportu traslladar la seva relacio,

perque es extensa, a una nota." Tambe perque allo que aqui inte-

17. V. PROPP, Morfologia del cuento (Madrid, Ediciones IFundamentos, 1971), ps.

37-74 (citare Morfologia).

18. S'assenyalen aquelles funcions que es consideren parcialment o absoluta-

ment acomplertes en la Histdria:

- allunyament: partida de Jacob i All Baxa fill des del cap. Iv;
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ressa es destacar els marges diferenciadors mes extrems. Els que, a la
fi, caracteritzen la retorica de la Historia.

Sobre l'esquema de les correspondencies cal advertir dues qi es-

- prohibicio: la madrastra proposa un amor prohibit (cap. i), i un amor prohibit es
tambe el de Nerguis, ja promesa (cap. V); aquestes dues prohibicions comporten,
tanmateix, matisos distints -temptacio, superacio-, I'abast dels quals tindra
valors distints;

- transgressio: la segona prohibicio es transgredida fins a consumar aquest amor.
En aquesta funcio, V. Propp fa referencia a 1'entrada en joc de sl'agresson>, que
aqui sols es presentaria en la primera prohibicio sota la forma dels interessos
d'Issa Xalabina i el seu emissari o personalitzacio en Quir Mosse, que tambe
acaba demostrant els seus (cap. I);

- interrogators: interrogatori de Quir Mosse (cap. I);

- engany: falsa amistat de Quir Mosse (cap. I);

- malifeta: V. Propp considera les set funcions anteriors a aquesta corn a preparato-
ries d'aquest punt, des d'on arrenca la intriga i pel qua] el Conte entra en
movirnent. Aixi passa amb la proposicio de Quir Mosse a l'Amorat de prendre el
seu fetge o el de Jacob (cap. i), donant aixi l'ordre encoberta de matar-lo i
motivant-ne la fugida;

- mediacio, moment de transicio: dubtes d'Ali Baxa pare i solucio per part del fill

(caps. III-iv);

- principi d'accio contraria: Jacob accepta ]a proposta d'Ali Baxa fill (cap. IV);
- partida: en la Historia es dona des del capitol Iv. Segons V. Propp, hi apareix el

odonant» o personatge propici: sense arribar a oferir a I'heroi un element magic
-aspecte que es correspon amb el to de la Historia-, es pot destacar el paper de la
oprofembrao (cap. IV, p. 84) i la mateixa capacitat d'Ali Baxa fill apanyant-se-ies
per aconseguir diners (cap. iv, p. 85);

- desplarament: pot correspondre amb el viatge de Jacob a la cort de Nerguis, i
particu]arment amb I'anada a la torre, ja que sots en aquest moment to conscien-
cia del que va a buscar (cap. vii);

- reparacio: aqui tot se soluciona mitjancant ]'astucia d'Ali Baxa fill i la cambrera,
representants de Jacob i Nerguis (caps. viii-xiii), cosa que inutilitza l'aparicio
d'altres funcions previes en V. Propp, com ara el combat i la victoria;

- el retorn: retorn de Jacob i Ali Baxa fill i les seves parelles (cap. xiv);
- arribada d'incognit: aparicio de Jacob a la cort de son pare quan se'l donava per

mort (cap. XIV);

- pretensions enganyoses: V. Propp es referia a les reivindicacions d'un fats heroi,
cosa que ens podria fer pensar en la funcio anhistorica de Beseyt Bey i 1'herencia
del regne (cap. xiv);
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tions. La primera, ja feta, repercuteix sobre l'abast del bloc de

contingut folklorista mes enlla del capitol V, tot i acceptar que els

elements provinents del folklore que hi apareixen despres presenten

una naturalesa mes i mes literaria, mediatitzats fonamentalment pel

codi cavalleresc i el sentimental. La segona es la que permetra

avancsar sobre 1'estudi dels motius folklorics des de la seva presencia

textual. I l'absencia d'aquesta, com que no es confirmen les trenta-

una funcions presentades per V. Propp, pot obeir a diverses raons.

Algunes han estat aglutinades -aixi, per exemple, la del combat i de

la victoria amb l'altra de la separacio-, mentre que alguna sembla

elidida, com ara la complicitat inicial entre heroi i agressor. A116

mes significatiu, pero, es la desaparici6 absoluta d'aquelles funcions

que comporten intervenci6 o presencia d'un element magic. Son set

en total, indicatives d'un retop que caracteritza l'impuls narratiu del

text. En tota la trajectoria circular trarada per Jacob tan sols hi ha

una presencia, i accio, latentment fatidiques. Es aquesta la de Beseyt

Bey, potser la que ha fet parlar encertadament A. Pacheco d'un

«pelegrinatge fatidic».'" Aquest no es, tanmateix, un element de

- tasca acomplerta: com que en la Historia no hi ha una tasca prefixada, es pot

pensar si es correspon amb la capacitat de Jacob i All Baxa fill per valer-se per

ells mateixos i no pel seu estat;

- reconeixement: benvinguda a Jacob per part del seu pare, que reconeix la seva

falta (cap. xiv);

- descobriment , desemmascarament de ]'agressor : aqui es liquida amb la mort

previa d'Issa Xalabina i la desaparicio de Quir Mosse (cap. xiv);

- transfiguracio: canvi d'identitat en primer Iloc de Jacob i All Baxa fill, com a

captaires i cavaliers (cap. iv), i, despres, d'aquest darter i la ocambrerao com a

princesa i acompanyant (d. cap. viii). Utilitzacio de roba en els dos casos;

- castig del fals heroi o agressor: sols consta la mort i desaparicio d'Issa Xalabina i

Quit Mosse (cap. xiv); si Beseyt Bey s'accepta com a agressor, cal comprendre

que s ' imposa la histbria del seu triomf documentat , element que no arriba a esser

plenament manipulat pel folklore; si que es utilitzat , pero, per la literatura com a

element fatidic (cap. xvi);

- matrimoni : se suposa assolit des del capitol xlv, pero no s'arriba a la coronacio

indicada per V. Propp per I'indicat respecte a la historia (cap. xvi).

19. A. PACHECO, Historia, ed. cit., p. 24.



Interf)retacid -literdria- de la «Historia de Jacob Xalabin» 17

naturalesa magica, pres de la font folklorica. Cal entendre'!, penso,

com un component fortament literaturitzat, utilitzat corn a tensio

oculta al Ilarg de la ficcio.

La Histdria va encara mes Iluny, pero, d'aquesta negacio del

protagonisme sobrenatural. Perque no es tracta tan sols de buit en

aquest sentit. Cal destacar que aquesta mancanCa es ocupada per uns

actants de signe marcadament distint. Davant col•laboracions indescir-

nibles, aqui apareix la detallada relacio de les arts humanes encobri-

dores d'aquelles carencies. Aixo es veu en el raonament de les ajudes

rebudes pets nous cavaliers errivols, de la seva supervivencia. En

primer lloc, la presencia abans assenyalada de la uprofembra». Tal

com interessa contemplar-la en aquest punt, com a actant de la ficcio

remet mes aviat a la figura del bon samarita que a la de la fada.

Potser cristianitzacio d'elements magics originals de la tradicio

oriental, joc substitutiu, aquest, normalitzat a la narrativa medieval.

Penseu tambe en la possibilitat que, Iloada i ignominada, s'identifi-

qui amb la Sancta Venus, medievalitzacio de la Venus classica,

encara que aqui sense haver-hi peticions d'ordre sentimental. Pero si

que ens trobem, a la fi, i encara, amb una ajuda externa -miraculosa,

potser, mes que magica-, hi ha un cas de realisme mes extrem al

relat. Es el que protagonitza el mateix All Baxa, fill, que recorre a la

consecucio de adiners>> mitjangant la caritat per comprar coses tan

urgents per sobreviure com o ... pa, e let, e fruyta» (cap. IV, p. 85),

davant la passivitat de l'heroi. Aquesta questio ens transportaria a

parlar d'una altra, sempre al voltant de la caracteritzacio de la nostra

narrativa classica, la del realisme-burgesisme i versemblanfa. Sobre ella en

aquest i altres textos tinc escrites algunes consideracions en un altre

Iloc.'0 El que aqui interessa es aclarir en quina mesura aquesta

practica equilibra l'encalcs del component folkloric de fops. Penseu

que, amb tot, hi ha una sorprenent iinia creixent en el desenvolupa-

ment de !'argument. Aquesta progressio va essent, tanmateix, con-

20. J. M . RIBI3RA LLOPIS, ccBlandin de Cornualla» (f s. XIII-s. XIV)y la modifrcacidn

del cddigo caballeresco , Actes del XVIII C. I.L.F.R. (1986 ) ( Tubinga, Max Niemeyer

Verlag, 1988 ), vol. vi, ps . 355-361.
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trolada per codis literaris cultes. Tot aixo -via a traves de la qual va
distorsionant-se el protagonisme pur de !'element folkloric- em
porta a recordar una altra vegada la consideracio feta per L. Badia i
aqui arreplegada a la fi de les postiller, o, si es vol plantejar aquesta
questio des dels plantejaments folkloristes, aprofitar-se de la catego-
ria de contes realistes, es a dir, absents d'intervencions meravelloses o
sobrenaturals, sense renunciar, pero, a cops d'efecte funcionalment

semblants, segons caracteritzacio d'A. Arne - S. Thompson.''

Cal acceptar, per tant, que el component folkloric inclos a la
Historia es planteja sota una trajectoria transgressora: pel que fa a la
seva funcionalitat literaria, s'hi ha practicat una modificacio, fins i

tot una distorsio. Penso que tan sols amb la consciencia d'aquesta

ambivalencia de conjunt es possible detenir-se en 1'estudi de cada
motiu concret i la seva presencia en el text. Vegeu la seguent relacio,
aixi com les possibilitats de comentari:

a) elfetge com a element Salvador la Historia ofereix un equilibri pales
entre ]a seva significacio simbolico-ritual i la literaturitzacid d'aquesta.

Seguint amb el seu to realista, Issa Xalabina passa pel reconeixernent

detingut de nombrosos metges (cap. 1, p. 59), que es repetira quan

passi a les mans de Quir Mosse (cap. 1, p. 60). Sols despres de

I'acurada analisi la seva astucia pensa en altres motius per a la
malaltia. Aixi arriba a intentar atreure's Jacob i, davant la seva
impossihilitat, imagina un altre mitja per salvar el seu status en la

cort. Un llarg episodi del capitol I (ps. 64-70) ens situa entre les

seves caviliacions i malicia d'estar construint una tramoia. Falsedat

per ell reconeguda intimament que, en primer lloc, es consuma

sense coneixer-se el canvi efectuat i que, en segon lloc, funciona
literariament com a espero de la fugida i, per tant, de la resta de la

narracio.

La funcionalitzacio i manifestacio de !'ortodoxia del motiu,

tanmateix, no n'anulia la significativa presencia. Hi ha encara una
consciencia ritual -extraccio d'uns mals esperits, els de ]a «xamxa»

21. A. ARNB, S. i'IIOMPSON, The Types of the folktale (Ilelsinki, FFC , 1961).
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contraguda per Issa Xalabina- d'acord amb els canvis de sentit

assenyalats per V. Propp." Aci el canvi ha estat el de la utilitzacio

literaria, fora de 1'estructura del conte meravellos, i serveix, tanma-

teix, per caracteritzar 1'astut Quir Mosse. Si ell, pero, recorre a

aquesta solucio, es perque la considera vigent. Per aixo la seva

acurada mire en scene, i per aixo tambe que -desconeixedor del doble

engany- ens documenti la constancia d'aquell.

Al marge d'aquestes consideracions, sols es podria veure la

significacio antropologica del simbol. El fetge es tingut com a origen

del mal caracter psiquic com a font vital de la bilis.2; A mes

d'aquesta significacio en la Historia -fi de I'animositat d'un personat-

ge que guarira la malaltia de l'altre-, en el text s'arrepleguen

comportaments ancestrals. Aixi, la tradicio xinesa de menjar-se el

fetge dels enemies. Formes rituals que transcendeixen les estructures

del conte folkloric, V. Propp 2' ha revisat dues variants que son

refor^ o modificacio del motiu de 1'expulsi6: en una d'aquestes la

madrastra ordena a un servent escanyar el fillastre durant el passeig i

que li presentin el fetge o el cor del mort. Fins aqui, de nou, les

coincidencies parcials per part de la Historia. 1, a partir d'elles, com

s'havia vist, la modificacio motivada per la naturalesa literaria del

text.

b) 1'emissari de la mort: aquesta figura es complementaria de tota

estructura ritual que s'hagi de consumar mitjancant el sacrifici. All

Baxa, pare, es triat com a executor, figura actant que ell modifica per

la d'emissari de la decisio de I'Amorat. Ja missatger, com a actant

acomplira el topic folkloric de la figura que posa en contacte els dos

pols de I'accio i que possibilita la progressio narrativa. Figura prime-

rament carregada de connotacions simboliques com a concelebrant

22. V. PRO PP, Las raices historicas del cuento (Madrid, Ediciones Fundamentos,

1979), p. 28 (citare Las raices).

23. Vid. J. CI m:vAIIER, A. CnEFRBRAND, Dictionnaire des symboles ( Paris, Robert

I.affont/Jupiter, 1982 ), ps. 451-452.

24. V. PRO!'r, Morfologia , ed. cit ., p. 44.
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de maxim protagonisme en l'acompliment del ritu , aqui hi ha una
desnaturalitzacio de l'arquetip . Els dubtes i l'alegria amb la qual
acull la idea del fill l'apropen a la resolucio del model biblic
exemplificat per Abraham i Isaac.

Aquest tipus de solucio s'ave amb la possibilitat que V. Propp 21

anomena inversid del ritu. L'aparicio d'un element o personatge -el
dubitatiu All Baxa pare- que tergiversa l'acompliment ritual en
aquest cas, i en que assenyala V. Propp el sacrifici , suposen la
insercio d'un punt de vista posterior a un moment remot en que la
cerimonia era justificada i la victima s'oferia voluntariament.

c) relacid madractra -frllastre: motiu d'origen folkloric, ja literariament
expressat en les tres cultures informants dels continguts de la Histo-
ria: la judeo-cristiana (episodi de 1'esposa de Putifar), la classica
grega ( mite de Fedra ) i ]'oriental (Les mil i una nits). D'aquesta darrera
i factible font hem de destacar l'oralitat , ja que la seva traduccio
escrita en llengues occidentals es del segle XVIII. Tanmateix, no cal
especificar aquesta influencia estricta . Cal ubicar - se dins la influen-
cia global dels elements orientals sobre la primera narrativa roma-
nica.

d) relacid Jacob Xalabrn-Ali Baxd fill: la parella respon al motiu
folkloric del princep i l'acompanyant ; el segon respon com a actant a
la funci6 d ' ajudant, figura que es queda amb els nivells d'actuacio
davant la passivitat de l'heroi , com estableix V. Propp.2' Tot aixo
queda acomplert a la Historia , perb, en consegi.iencia amb el seu
realisme, l'acompanyant no to pas ni la naturalesa ni l'origen magic
indicats per V. Propp.' - Ws enlla de la correspondencia amb el
motiu folkloric, penso que n'existeix una de mes directa amb models
classics, com Castor i PoHux, endrqats amb matisos i acotacions mes
perfilades . Aixi, l'ambiguitat en la relacio de la parella masculi-

25. V. PROPP, Las rarces, ed. cit., ps. 26-30.

26. Ibid., ps. 241-242.

27. Ibid., ps. 269-278.
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na, possibilitat apuntada a la Historia i que immediatament s'anuHa

en una postiHa.

Pel que fa a aquest motiu, penso que existeix una possibilitat

important per a 1'estudi de la confrontacio entre motiu folkloric i

mite partint de certes consideracions de V. Propp.ZR Tan sols apun-

tar-ho, ja que no sembla un aspecte essencial pel que aqui inte-

ressa.

e) fugida i canvi d'identitat: partint de la desventura i reaccio contra

ella com a origen constant de l'argument, en el conte folkloric

l'immediat es que l'heroi sigui informat, aixi com la seva partida: el

moviment de l'heroi en 1'espai possibilita l'existencia de la narracio,

diu V. Propp, element que passa estructuralment a 1'epica i a la

novella, a novelles literaries o semifolkloriques amb un marge denotatiu de

diferencies."' D'entre aquestes destaca I'estatisme narratiu corn a

signe d'esquematisme primitiu mes propi del conte, on la narracio

s'elabora en moments de no viatge. Sobre aquest motiu la Historia

s'instaHa evolucionadament. Si es cert que apareix una formula

-«partint-se>> (cap. IV, p. 8)-, paraHela a les indicades per V. Propp,

els viatges inaugurats son ben distints. La trajectoria marcada per a

Jacob es meticulosament descrita. Topografia, distancies, jorns de

viatge ornats amb qualsevol tipus d'esdeveniments parallels, l'allu-

nyen de la linealitat referida. Tampoc 1'heroi no guarda cap objecte

totemic. Sembla preferir <(dos bons palafrens>>, «joies>>, «tresaurs>

(cap. IV, p. 81), i tanmateix en son desposseits. I tot perque aqui la

caminada ja no es transumpte del motiu del viatge a ultratomba,

latent en el conte folkloric.

Qualsevol element subseguent a la fugida es igualment modifi-

cat. Aixi, el de I'ocultacio i de les transformacions. Aspecte que V.

Propp "' considera tarda pel que fa al conte folkloric, 1'evolucionen

aquestes estructures narratives, anomenades per ell semifolkloriques.

28. Ibid., ps. 30-35.

29. Ibid., ps. 60-68.

30. Ibid., p. 511.
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Aquesta progressio la marca la perspectiva realista, i si be hi ha

una certa tendencia a mantenir la cadena de transformacions,

aquestes no comporten canvis d'identitat. Aquest es el cas de

Jacob i All Baxa fill, fugats amb tot luxe de mitjans, captaires
despres d'un robatori i, al final, cavaliers errants. Tot aixo entes
com a motor de la intriga, no com a motiu folkloric estricte, sing

literariament evolucionat.

f) recerca de lafama: I'heroi i el seu coHaborador, en el doble motiu

anterior, acompleixen un ritu d'iniciaci6 que permet la seva configu-

raci6 definitiva. Translaci6 a] folklore dels ritus primitius, o primer

exemple en que es poden contemplar els iniciats, el conte folkloric

esquematitza la via de possessi6 de la virilitat, documentada per la

presencia del matrimoni en el vertex final d'una gran part de les nar-

racions.

El reflex d'aquest esquema en la Historia es prou fidel. Cal

acceptar, tanmateix, que la retorica que el modula remet a codis
literaris. Heroi i acompanyant passen d'intentar sobreviure a perse-

guir la fama. Un cop 1'han trobada es particularment dignificada

perque ho ban fet sense els mitjans connaturals a persones de la seva

posici6. Aquesta trajectoria no es altra que la imposada per la

cavalleria, en que, a la cadena de transformacions practicada pels

personatges de la Historia, sols cal afegir la categoria d'herois atem-

porals. Aquest aspecte, el de 1'atemporalitat, I'anulla el particular to

narratiu del relat.

g) un altre personatge collaborador. la presencia d'aiudants parallels a

1'ajudant primordial de 1'heroi es projecta des ael conte folkloric,

com revisa V. Propp," amb una tendencia a transformar-se, els uns i

els altres, en virtuts i forces ataviques. Pero si en la Historia, fins i tot,

el collaborador primordial ha estat redu'it a la figura de criat-

company, no cal esperar altres presencies sorprenents. Fins el cas ja

assenyalat de la uprofembra» es quasi un brevissim leivmotiv que

impulsa 1'actuaci6 racional d'Alf Baxa fill.

31. Ibid., ps. 274-277.
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Per aquests marges de modificacio cal comprendre la presencia, i

significacio, en la Historia del component folkloric. Els abans orde-

nats son els elements que mantenen una connexio mes Clara amb

motius originals i per aixo permeten destacar-la. Uns altres son

d'abast mes reduit o queden ja massa allunyats de la seva font.

Respectivament, per exemple, el joc pregunta-resposta entre Quir

Nlosse i Jacob, i que del folklore veurem avangar cap a estructures

literaries medievals com ara els debats; i, en el segon cas, un que es

converteix en fals motiu folkloric, el de la visita a la tomba de la

mare. V. Propp `-' dona tota la informacio possible sobre la metamor-

fosi dels pares com a actants d'esser vius a esser morts i el subseguent

culte als morts com a oracle. La visita de Nerguis a la torre on jau sa

mare (cap. V) acompliria aquests continguts si no fos que ella no

procura cap consell ni informacio. Vol anar-hi perque alli 1'espera

Jacob i va disposada a consumar la seva unio. Si s'accepta com a

variant del motiu folkloric el prec de ]a mare difunta d'esser vetllada

el jorn abans de les noces, Nerguis es tan rapida -o es tan ironic el to

de la Historia- que converteix la tomba en talem. Modificacio,

distorsio, fins i tot transgressio, son les uniques formes d'anomenar i

comprendre el que es un tractament retoric constant en la Histbria

pel que fa al component folkloric. Tot aixo en profit del conjunt

compacte del text.

III. HISTORIA I FICCIO: eLITERALITAT»

Si el component folkloric deixa demostrats uns marges modifica-

dors que repercuteixen en la caracteritzacio autonoma del text, els

altres nivells compositius -diguem-ne d'ordre culte- no fan sing

accentuar gradualment i ineludiblement aquesta realitat . Pel que fa

al component documentable , aquest es concentra en els capitols I i

xv-1v111. Patronimics i toponims -ampliats al capitol IV- en un

mare historic majoritariament verificable i una cronologia que erra

32. Ibid., ps. 212-218.
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la dataci6 de la batalla de Kossovo , del setembre de 1387 al juny de

1389 (cap. XV, p. 141). Tot aixo, tanmateix , si es tracta d'aquella

batalla precisament , si no som davant una reelaboraci6 parahistorica

a partir de fonts multiples . La imprecisi6 de la Historia pel que fa al

lloc de la batalla i l ' aparent precisi6 amb que queden referits els fets

al seu voltant ens fa questionar la fiabilitat historica del text. Son

alguns d'aquests aspectes als quals ens hem referit en Particle signat

amb E. Popeanga.

Mes enlla de polemitzar sobre aquestes questions de detail inte-

ressa la perspectiva des d'on es contempla aquella realitat. On

l'amenaca bel-lica es « ... lo crestia Burgar» (cap. XV, p. 139) es revela

una altra vegada la ubicaci6 dels interessos de qui impulsa-

impulsaren la versi6 catalana d'aquells conflictes. Ara be, la tradici6

ens parla des d'aquella part de la frontera -sense deixar - se endur per

faire de croada que contamina la primera narrativa romanica-, pero

ho fa per a individus occidentals, aci o alli biograficament localitzats.

Recordeu allo que hem esbossat en les postilles segones. Pel que ara

interessa , aixo obliga a un subtil i doble realisme de fons, a un

exercici de recreaci6 que d6na al component historic un abast

literari . De vegades d'ordre costumista , d'altres d'ordre estructural.

Tambe d 'ordre antropologic . Vull advertir , tanmateix, i com a

lector, que la tesi d'una font casolana d ' ordre peninsular presentada

al citat article de V. Escriva ens fa trontollar mes i mes, d'acord

tambe amb el que hem exposat a Particle compartit amb E. Popean-

ga." Tanmateix , aixo no va contra la consideraci6 estricta de la seva

funci6 narrativa en el text.

Lexicament el text es mostra respectu6s amb les denominations

de carrecs i vestiments que no pot traduir al catala, confiant , potser,

en el reconeixement directe dels primers consumidors de la tradici6,

els Catalans alli instaHats . De I'Amorat , Bel, Quir, Baixa a afa^ob>,

ualachas», passant per la malaltia anomenada axamxa», el text no fa

sin6 imitar graficament i foneticament les veus turques i Arabs. Pcl

33. E. POPP.ANGA, J. M. RIBHRA, Sobre una nota de Nicolae lorga, ed. cit.,

p. 302.
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que fa als seus discutits etims, semblen molt oportunes les aporta-

cions de J. M. Sola-Sole i V. Escriva als seus treballs esmentats.

'I'an sols en un cas es preten una visualitzaci6 de la pecca anomena-

da: referint-se a aquella amb la qua] els guerrers turcs es cobrien

el pit s'utiliza el terme <<mandib> (cap. IV, p. 91; cap. XVii, p. 148),

sinonim catala de «davantai>. En altres casos es recorre a denomi-

nations generiques -<ligars», avel>>-; domina, pero, el detallisme,

que fa parlar d'« anafils>>, aatzemares>> o <alcandora>>. Correspo-

nent-se amb aquest, les exclamations realitzades per turcs uti-

litzen la veu <Uda>>, davant el narrador, que exclama <Deu>,

<Senyor», entre reconsideracions que remeten a 1'esperit cristia

mitjan^ant al•locucions identificables (p. ex., cap. IV, ps. 79-80).

Aquest esperit pot haver-lo portat a contemplar la trajectoria de

I'heroi, turc pero, Jacob sota la proteccio del Deu cristia (cap. IV,

p. 80). D'aquesta manera el lexic justifica el doble prisma cultural

sobre el qual es construeix la tradicio. En funcio d'aixo mateix

penso que es pot justificar la citacio de sant Mateu (cap. I, p. 70),

que no hauria de ser una interpolacio, com s'ha afirmat.

Aquest realisme d'empremta lexico-cultural no es correspon,

pero, amb la dramatitzacio dels elements d'origen historic. Vegeu

com els personatges que a la fi accionen l'impuls narratiu no han

pogut esser verificats historicament. Parlo d'Issa Xalabina i de Quir

Niosse pel que fa al seu impuls amoros i al seu estratagema, respecti-

varnent. La seva presencia es funcionalment literaria i poc afegeix

alguna drecera cap a la seva persona." Sense ells, pero, Jacob no

haguera hagut de fugir. En 1'altre extrem de la narracio, un perso-

natge historic veu modificada la seva conducta en funcio de possi-

bles i sectaris interessos histories. No s'ha documentat el doble

homicidi descrit en el capitol XVI1I i, a] contrari, les croniques

parlen d'una situacio ben diferent. D. Cantemir -amb les considera-

cions que avui es puguin fer a la seva cronica i ja advertides en

I'article compartit amb E. Popeanga- ens relata:

34. Ibid., p. 300.
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((YACUB TCHELEBIfrire cadet de BAJAZET mecontent de ne lui titre pas

prefers, tache de soulever l'arnree en sa faveun• mais on ne lui en donne pas le

tem(p) s. Le nouveau Sultan de Paris de Grands, le fait strangler avec un cord

d'art.))

En una doble nota s'aclareix el titol de Tchelebi, aixi com el tipus

d'execucio." No hi hague, per tant, mort punible a Beseyt Bey.

Aquesta acusacio, tanmateix, documenta una doble funcionalitat. La

historica, la del pamflet ja assenyalat; la literaria, complimentadora

de 1'esmentat to fatidic que es viu des de la introduccio. D'acord

amb aixo i tambe amb el criteri de I.. Badia "' i davant d'altres

opinions, no veig aquest epileg com un afegito innecessari. L'estruc-

tura del text es presenta, aixi, mss consistent.

Dins aquesta voluntat per consolidar el conjunt del text, penso

que cal rellegir el que normalment es presenta com a element exotic

i antropologic del text. Recordem, per exemple, la relacici del

contracte matrimonial que no ha de consumar-se fins al retorn a la

terra de l'espos (d. cap. V), la referencia a l'existencia de les torres

mortuaries vora els camins (cap. V1, p. 100), o al costum de les clones

de tapar-se la cara (cap. vnl, p. 107; cap. X, p. 113). Tots aquests

aspectes, suposadament informatius, repercuteixen en la ficcio i

faciliten la sort dels actants: la dilacio matrimonial permet que la falsa

esposa pugui fugir en el moment precis; de la torre, ja hem vist quin

us i abus en fa Nerguis; i el detail del vel ajuda a ocultar la virilitat

d'Ali Baxa fill, que, a mss, per a les seves mans «... tenia I guant molt

prim, (cap. X, p. 113). Res, per tant, es simple informacio, al Marge

de la significacio d'aquesta."

35. 1). CANTENtIR, Histoire de Plimpire Othoman oh se voyent les causes de son

agrandissement et sa decadence, traduit al frances per M. DE JONCQuu?Rl s (Paris, Nyon,

1743), ps. 36, 46, 47.

36. L. BADIA, Historia, ed. cit., p. 16.

37. Al marge d'aquesta valoracio estrictament literaria, la informacio contin-

guda en la Historia continua essent atractivament precisa, sobretot viva si es

compara amb altres textos d'ambientacio Ilunyana. I.'I longria i I'Egipte d'Istoria de to

Fiyla del Rey d'Ungria i Lo fill del Senescal d'LRipte son espais tipificats corn a terres de
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ja en el nivell dels elements literaris, totes aquestes possibilitats

no fan sing accentuar-se. Aixi es revela tant la intencio literaria del

text, com la constancia for^a mantinguda d'una retorica compacta

que en aquest nivell -nexe condicionador dels altres, es pot dir ja-

s'expressa palesament. Cal veure, per exemple, en aquest sentit la

presentacio condicionada dels personatges. El ja historicament dis-

torsionat Beseyt Bey es presenta com a ubastart>, oposat al aledesma>

Jacob (cap. I, p. 50), joc d'oposits inaugurador d'un interrogant que

sols aclareix 1'epileg. Tambe Quir Mosse es lexicament delimitat.

Metge Juheu (cap. 1, p. 59) es un arquetip per a la literatura

sants i eremites. El seu editor, R. Aramon i Serra (Novelletes exemplars [Barcelona,

Barcino, 19341), parla del seu ointernacionalismes (p. 5) clue, penso, facilita crear

textos e standard itzats. Ili ha, tanmateix, apunts d'una primera captacio realista.

Aixi, el fet de tractar la questio de 1'enteniment linguistic en la primera noveHeta

quan ella arriba a Marsella; o l'exercici de realisme estetic en l'escena de caca a La

fella de l'entperador Contasti, de la mateixa collecci6 i companya de document de la

Histdria. No s'arriba mai, pero, a l'impuls d'un realisme aut6nom que aquesta

darrera documenta. El seu joc es projecta mes clarament sobre l'estructura de

transposicions temporals del Curial e Gu'efa. Pero mentre que aquest ho fa retroacti-

vament i Tirant to Blanch ho fara ut6picament -i d'aqui que la seva geografia,

coincident aml> la de Jacob, sigui tan distinta, per poc bizantina-, la Hi t ria es mante

en la cronologia immediata i recrea, per interessos estetics, potser per necessitat

argumental. Aquest nivell de recreacio funcionalment conscient es el que dona

significaci6 a la Hist&ia davant de textos coetanis i de cara als classics venidors.

'l ambe sobre cis anteriors a ella, com es ara la Cronica de R. Muntaner en els seus

capitols localitzats en la Mediterrania oriental. Una altra vegada, la geografia

coincident motiva textos diferenciats. No es passa aqui d'una documentacio geogra-

fica correcta ni es va mes enlla dun marge d'exercici descriptiu; no s'arriba a la

recreacio d'ambients. Obra beliica, cols es dete a recrear batalles i aventures

heroiques, i, en funcio d'aquestes, cents detallismes. El seu contingut es llanca d'un

episodi beliic a un altre i, mentrestant, sembla que res no interessa el cronista. Alli

on pogues apareixer la consideracio costumista, Muntaner ens diu: of los cinc anys

visquem de renadiu, que anc res no sembram, ne plantam, ne cavam.o Hi ha tambe

un minim d'informacio antropol6gica i d'una utilitzacio del lexic cultural -sxoro,

oturcopleso, ocata»-, pero que no encalcen, ni ho pretenen, la funcionalitat literaria

que en la Hirtoria tenen els seus corresponents.
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occidental, potser tambe per al mon turc." La significacio occidental

de 1'epitet ajuheun es ampliada amb tot luxe de referencies:

a... fort home subtil e agut e entes en tots sos fets; e com sia cosa

notoria que tota complida penssa de trahicio c de falssia e de

barateria sia en juheus, e aquest si era I d'aquells en que gran

barataria abundava...» (cap. 1, ps. 59-60).

Jueu entre els jueus, res no es narrativament fortuit. La seva astticia

culmina en sostreure Issa Xalabina (cap. 1, ps. 60-61) i la seva maldat

proposant el sacrifice de Jacob. Per a llavors el ametge juheu» ja es

a... lo malvat juheuu, (do malvat traydor de juheu>> (cap. I, p. 65),

aquell que, ironicament per al text, respectuosament en la cort, es

reconegut com a gran mestre» (cap. III, p. 79). La primitiva qualifi-

cacio ha estat dramaticament desenvolupada. L'epitet, targeta de

presentacio, es punt de partida. En aquest cas, immediata per

necessitat narrativa, no pas ajornada corn es el cas de Beseyt Bey. El

text, doncs, es complau a fer-se mitjan^ant el procedir dels seus

personatges. Penseu que els femenins d'Issa Xalabina i Nerguis

prescindeixen fins i tot de l'inicial epitet, pero donant-se a coneixer

des d'un principi pels respectius ales, desassossegat i maquina-

dor.

Justificar cis personatges des de l'interior del text mitjanCant la

informacio donada es una constant en la Historia. Davant l'ellipsi

funcional sobre Beseyt Bey, de l'Amorat se'ns informa per compren-

dre el posterior bon acolliment amb que rep el ressuscitat Jacob. Hi

ha una justificacio psiquica del seu comportament a l'hora de seguir

les indicacions de Quir Mosse (cap. II, ps. 71-73). L'Amorat viu

l'obsessio dels seus actes, i, d'aquesta manera, la naturalesa dels

personatges -fora d'hermetics topics- s'endinsa i es desenvolupa des

de l'accio argumental. En aquest sentit, cal destacar la funcionalitat

autoexplicativa que tenen cis dialogs de cara als personatges que els

verbalitzen. El cas de Jacob n'es el millor exponent.

38. Vid. N. IORGA, Ramon Muntaner i Plmperi Binti, ed. cit., p. 57; A. PACT IECO,

Historia , ed. cit., nota 34, ps. 59-60.
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Mes enlla del contrastiu uledesma», rapidament presentat, el

seu retrat es configura amb elements de codis especifics, els de la

cortesia i la cavalleria. El topic retrat cortesa de Jacob (cap. III, ps.

74-75) es completa cavallerescament (cap IV, p. 86). Quan les

seves accions ja no puguin esser altra cosa que ucavalleries», el

mateix Jacob s'autopresentara juntament amb All Baxa fill com a

cavalier (cap. IV, p. 87). Parallelament, la seva accio s'expressa

mitjanCant el topic de la fin'amors i de la novella sentimental. El

desmai de l'heroi i Nerguis es un hoc comu, que certament tambe

aqui es distorsiona despres d'expressat. La ganyota del Jacob

a...stramordit e fora de seny» guardant All Baxa fill (cap. VIII, p.

106) justifica aquesta consideracio. Per esser respectuosos amb el

codi triat, aquesta anotacio sembla sobrera. Tanmateix, aquest es

el codi sota el qual progressa l'accio. Des de la confabulacio de

Nerguis, amb la seva «cambrera», fins al Iliurament del «mandil» a

Jacob i requerir-lo com a cavalier seu (cap. IV, p. 89-91), no es fa

sing avan^ar sobre topics. Aquells que Jacob completa expressant

el seu «joi» i presentant-se com a «...pobre servent e sclau son seu»

(cap. iv, p. 93).

Aquesta practica, pero, to un toe de personalisme que modifica

la referida ortodoxia. Per ell, la Historia es projecta una altra vegada

sobre el que sistematitzaran els titols immediats de la narrativa

catalana del quatre-cents, i una altra vegada caldria parlar del

realisme-burgesisme del text. La ganyota abans referida obri la fissura.

On el text s'ha mostrat escrupoios a l'hora de relatar la sesta de Jacob

i All Baxa fill (cap. III, p. 75), es presenta proca^ pel que fa a les

parelles heterosexuals. La primera referencia verbalitzada -medica,

es cert- a aquestes relacions es caracteritza pel seu detallisme i

brusquetat lexica (cap. 1, p. 69). En altres ocasions el detail es

substituit per la falsa modestia i la invitacio a les fantasies del

lector-auditor (cap. IX, ps. 111-112). Com la veu narradora tambe en

to les seves, altres vegades es mes explicit en crear quadres descrip-

tius (cap. IX, ps. 117-118). Sempre amb un to d'ironia que culmina

quan les dues amants es creuen amb l'obiigacio de plorar per les

virginitats perdudes, acte del qual ja abans se'ns ha dit que una no
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se'n penedia i 1'altra conclou que Ii valdra el mes alt matrimoni

possible (cap. ps. 126-130).

Cal acceptar que la caracteritzaci6 d'aquests episodis deu molt al

to linguistic que els expressa. El to coloquial inserit en el discurs

dissenya aquests dobles plans en un text que, de manera contraria,

hauria resultat narrativament pla, sense perspectiva interior. Com

ocorre, pero, amb altres recursos ressenyats, aquest del colloquialis-

me no es propietat dels episodis erotics. Apareix davant qualsevol

situaci6 que el pugui utilitzar pel seu abast narratiu. Quan se'ns parla

de la sospitosa ascensi6 de Quir Mosse, de la penible situacio de

Jacob i All Baxa fill, o de 1'estat de la falsa dama:

«E lavors veherets to juheu gran senyor e tenir gran stat, per co com

havia tot so que queria» (cap. 1, p. 62).

... [ells] qui eren hbmens delicats e viscuts en grans ayres» (cap. iv,

p. 83).

... ugada e cascada» (cap. X, p. 113).

Penso que aquest to colloquial -molt ben expressat en la cons-

trucci6 de dialegs, que sempre ban destacat els sews comentaristes-

no s'ha de confondre amb 1'impres per la factible composici6-

divulgac16 oral del text, aspecte al qual es poden deure trets mes

negatius, com la reiteraci6 d'arrels Iexicals advertida per L. Badia.")

El que es destaca aqui ho es per la seva funcionalitat textual.

Aquella que hi incideix i demostra que la Historia no es tan cols

plasmaci6 o translaci6 documental. La tensi6 interna hi existeix o,

almenys, ha estat cercada. Amb elements que ens parlen de la

identitat -i projecci6- retorica del text. Amb altres que I'agermanen

amb els mitjans d'expressi6 coetanis. Multiples reconsideracions o

imprecacions al receptor que ens parlen de la referida oralitat o, mes

encara, efectes retorics com el plany i l'esperanca per la sort de

l'heroi (cap. IV, ps. 80-81); o la justificaci6 de la veu narradora per la

materia que tractara i la seva urgencia argumental (cap. V, p. 95). En

39. L. BADIA, Hisibria, ed. cit., p. 21.
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aquest sentit, aquesta veu sembla temer despistar el lector-auditor i
justifica els possibles salts en 1'acci6 (caps. III-IV). En altres lloes el
que fa es narrar punts de tensio entre el final i el principi dels
capitols. '1'ecnica de ruptura d'abast estructural com ha estat vist per
algun critic, potser rastre d'oralisme; tot va marcant la voluntat de
crear una progressio dramatico-argumental consistent.

Davant aquests encerts expressius, recurrents en el text, la seva
prosa topa tambe amb limitacions d'ordre sintactic. El fragment
inicial n'es 1'exemple mes comentat. A. Pacheco "' ho planteja com
un intent fallit de retorica quatre-centista per part d'una ploma mes
proxima als recursos dels cronistes; aixo, pero, no em sembla justifi-

cacio per desqualificar parallelament els seus esbossos psicologics,
que, penso, s'avenen amb els patrons de la retorica cavalleresco-
cortesana. Sobre 1'esquematisme a l'hora de retratar reaccions, desta-
co positivament com a exemple el capitol XIi sobre «el senyor de
Satalia» i la seva reaccio davant la fuita de la seva germana i els seus
companys.

La Historia, com a text que ens ha arribat, progressa literariament
utilitzant, parcialment o encertadament, formes historicament a
l'abast. Ws en11a de les seves flagrants limitacions, a mi sempre m'ha
agradat mes veure com, dins el text, tot a116 que se'ns conta es
correspon interiorment. A116 que criticament reconeixem com a
funcionalitat narrativa i que en el moment de la lectura no es altra
coca que plaer i complicitat des de la ficcio i amb la ficcio. El joc de
preguntes i respostes que permet la dilacio de la «cambrera» fins que
la fugida pugui tenir floc (cap. X, d., p. 113); la justificacio que les
dames, per no viatjar amb cavall, no pogueren fugir (cap. viIl, p.
110); la insistencia en la desaparicio d'Issa Xalabina i Quir Mosse en
el moment del retorn, repetida dues vegades en un sol paragraf (cap.
XIV, p. 132); o la justificacio de per que el senyor de Satalia no pren
represalies contra I'Amorat (cap. XIV, p. 135). Situacions i recursos,
aquests i altres de destacats abans, que arriben a crear un consistent
tot narratiu, atractiu per un cert ale naif si es vol; tambe, pero, per la

40. A. PACiu:co, Historia, ed. cit., ps. 41-42.
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seva voluntat de consistencia justificada des del seu interior, que el

dota, per al lector present , d'una literarietat autonoma , creada a partir

d'uns fets i uns codis ja remots.

IV. SOBRE TEORIA DELS GENEKES I HISTORIA DE LA
LITERATURA. VALORACIO DIACRONICA DEL TEXT

Sobre el doble espai que envolta la genesi i la projeccio de la

Historia, es possible de caracteritzar el text mitjangant genealogies

d'ordre oriental i occidental. Pei que fa a la primera possibilitat, i

partint d'una anotacio d'A. Pacheco," J. M. Sold-Sole delimita la

correspondencia amb el genere crab d'al- sira partint de la descripcio

previa feta per A. Galmes de Fuentes .4- Genere que pren per eix la

trajectoria heroica d ' un personatge histbricament singular, el seu

mitja de composicio es la incorporacio de llegendes i poemes popu-

lars que, gradualment i mitjancant la seva oralitat, admeten elements

de fonts diverses . La jueva i la cristiana afegeixen elements estranys

a la tradicio crab, aixi com el cavalleresc . Aixb, Pei que aqui fa,

justifica 1'aculturaci6 palesa en la Historia; pel que fa als planteja-

ments de J. M. Sold-Sole, de les afirmacions d'A. Galmes de Fuentes

aquella que mes li interessa es la practica i divulgacio del genere a

l'Espanya musulmana per justificar l'original morisc catalano-

aragones per ell proposat . Tambe es pot plantejar, pero , i sense

refutar les connexions amb 1'esmentat genere, que aquestes es dona-

ren dins el mateix espai turco -musulma.

Tanmateix, genealogicament , el que mes interessa es la corres-

pondencia de Eons entre la Histdria i el text estudiat per A. Galmes

de Fuentes , Libro de batalla (doc. del segle XVI), on aquest darter,

«... no obstante las vestiduras novelescas [...], se refiere a hechos histdricos documen-

41. Ibid., nota 1, p. 39.

42. J. M. SO [. A-SOLE, (!La Histdria de Jacob Xalabrn)> i el mdn drab , ed. cit ., p. 214;

A. GALMES DE FUENTES , El libro de batallas . Narraciones caballerescas ajamiado-moriscas

(Oviedo , Universidad de Oviedo , 1967), ps . 14-16.
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tados>," es desenvolupa equilibradament el component mitic i la

narracio del fet real: fidelitat al succes historic, a la toponimia i a

l'onomastica, caracter huma de l'heroi, informacio sobre la realitat

quotidiana dels personatges, oralitat mantinguda en l'espontaneitat

dels dialegs, destacats per A. Galmes de Fuentes,44 s'adapten als

elements destacats en la Historia en la mesura que aqui es redueix

encara mes 1'element meravellos i es funcionalitza el final historic.

Ara he, si aquesta practica retorica pot tenir genealogicament la

seva empremta oriental, la Historia no es desfa de components

d'origen occidental, com ha quedat revisat en el punt anterior. El

que aqui es vol plantejar es que per aquest component -a mes dels

que provenen dels anys d'aprenentatge del catala o dell catalans que

la conformaren i divulgaren-, es possible pensar en una conforma-

c16 occidentalitzada de la tradicio des del mateix espai mediterra-

neo-oriental. Ja a les postilles s'ha fet referencia a la translacio a aquell

mon de codis culturals occidentals. El seu resultat mes directe es ]a

practica balcanica dels seus models literaris, mes enlla de la traduc-

cio i l'adaptacio, com ha revisat N. Iorga.45 Tan populars com a

('occident, es divulgaren oralment i s'interrelacionaren i s'intermo-

dificaren en relacio amb propostes literaries autoctones. La seva

resultant en el mon balcanic es reconeguda amb la categoria de Ilibres

populars, en que l'impuls popular equilibra el culte.4G

'l'ot aixo, qualsevol d'aquestes propostes que poden reduir-se a

una pel que fa a la interferencia de generes i cultures, ens parla d'un

hibridisme suposadament practicat des de 1'espai oriental. Aquest

anivellament -N. Iorga parla d'una faula d'origen oriental amb un

heroi prop] d'un esquema narratiu-aventurer occidental, mentre que

43. A. G,%>-,,ifs DE FUENTES , op. Cit., P. 17.

44. Ibid., ps. 57-69.

45. N. IORGA, Etudes Byzantines ( Bucarest, Institut d'Etudes Byzantines , 1939),

ps. 287-297.

46. 1'id. N. CARTOJ AN, Cartile Populaire in Literatura Romdneasca (Bucarest, Editu-

ra Enciclopedica Romana, 1974) (vid. M. MORARU , Postfata . Cartile Populare. Incercare

de definire structurala , ps. 481 - 519); Ch . NISARD , Histoire des livrespopulaires ou la litterature

de colportage ( Paris , Ch. Lahure, 1854), vol . ii, cap. xiv , ps. 411-415.
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A. Pacheco es refereix a un enriquiment de les te'cniques propies de

la narrativa occidental amb elements d'origen oriental-4 aqui o ally

practicat, no es altre que el que dinamitza 1'evoluci6 de la narrativa

rom$nica. I en aquesta via cal plantejar-se la mateixa configuracio

genealogica de l'esquema i 1'expressi6 narratius romanics.

La Historia es troba mes enCa del punt teoritzat per P. Zumthor,^"

en que el roman accelera el proces de descompromis de la parole

poitique mitjangant la consideracio estrictament literaria, i s 'accedeix

al recit. La diferencia en 1'evoluci6 dell generes la marca la utilitzacio

de la prosa, urgent despres de les propostes limit practicades pel ro-

man.

Una d'aquestes situacions, P.Z_umthor a'' la contempla en la

confluencia de linies actancials superposades, abans oposades --ftn'a-

morc/fabliau- en estructures encara desenvolupades en vets i en una

relacio interfuncional. Fet teoria el seu comentari estricte sobre La

Chatelaine de Vergi, el joc d'oposicions recurrents -lexiques tant com

estructurals- provoca un ritme nou, del qual la fin'amors surt renove-

llada. Proces pel qual l'ale d'impuls liric o cavalleresc esdeve in-

transcendent; proces insalvable quan l'aventura-historia de la quete se

substitueix pel succes-anecdota -experiencia contra exemplaritat- i

pel qual el recit accedeix a la parodia d'ell mateix."' Dessacralitzada

l'aventura, va subjectant-se a estructures evolucionades des del conte,

els exempla i la fable, caracteritzades per la seva brevetat. La unitat del

succes narrat, la relacio premisses-conclusio, la importancia del

conjunt del text i no del detail o episodi com en el roman interessa

ara. D'aqui, i amb aquests elements caracteritzadors, segons P.

Zumthor 51 surt la nouvelle, el novellino, estructura que constata un mon

47. N. IORGA , Ramon Muntaner i Plmperi Bizanti, ed . cit., ps . 58-59; A. PACI IECO,

Histdria, ed. cit., p. 5.

48. P. ZUMTIIOR , Langue, texte, inigme ( Paris, Editions du Seuil, 1975), ps.

241-245, 248.

49. Ibid., ps. 223-225, 229.

50. Vid. P. ZUMTIIOR, Essai depoitique medievale ( Paris , Editions du Seuil, 1972),

ps. 361, 380, 385.

51. Ibid., ps. 399-401.
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nou. Aquest repertori de caracteristiques -explicitat pel desenvolu-
pament realitzat per R. Dubuis 52 i que no repeteixo aquf- condueix

a Ia constatacio d'una retorica o gramatica propia, segons ]a denomi-

nacio todoroviana, consumada en Ia seva capacitat de sorpresa -Ia
nouvelle com a estructura de la sorpresa de Ia qual tambe ens parla R.

Dubuis-,3 on queda reflectit aquell nou mon, aquella nova societat i
I'autonomia del relat.

Considero que Ia Historia es correspon amb aquesta concepcio. A
les caracteristiques abans alludides remeten els seus elements estructu-
rals: Ia peripecia de Jacob es tanca en un parentesi temporal limitat;

en aquest sorpresa i atzar mouen ]'argument; l'impuls de la quete se
substitueix per la inventiva del company de I'heroi; details de com-
portament, comentaris incisius i informacio exotica completen I'accio;

per al mateix imperi turc res no suposa el viatge de l'heroi, la seva
importancia sols ho es per a la seva parella, potser per a] lector/
auditor, sols a ells pertany l'aventura; tampoc no suposa res el seu
retorn; potser es un element desequilibrador i per aixo sera eliminat;
si la tradicio volgue fer d'aquesta mort modificada emblema de la
tensio d'una comunitat, no ens arriba res ja d'aquella tasca perduda.
El text es tanca amb una mort puntual despres de la qual el temps es
disgrega. Aixi entes, per al lector occidental a qui arriba Ia Historia pe]
manuscrit, tambe per al lector actual, aquesta es una nouvelle. 0,
almenys, genealogicament, n'acompleix Ia funcio.

Documentalment aixo planteja una questio d'ordre historico-
literari que ajuda a clarificar certs aspectes de 1'evoluci6 narrativa en
el marc catala i en el romanic mes immediat, el peninsular. Pel que
fa al primer cas i davant altres models fonamentals entre els segles
x11 i xlv -roman, fabliau i discurs allegorico-arturic-, exemplificats
respectivament pel Blandin de Cornualla, les codolades i La Faula de
Guillem de Torroella, Ia Historia no presenta unicament Ia substitu-

52. R. DUBUIs, ((Les Cent nouvelles)) el Ia tradition de Ia nouvelle en France an
Moyen-Age (Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1973), ps. 14-15, vid. ]a
Ia. i Ia 2a. part.

53. Ibid., ps. 125, 563.
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cio formal de very per prosa, sing la documentacio d'una tensio

narrativa nova que es la de la nouvelle.

Aquesta possibilitat narrativa en les Metres catalanes no es cons-

tata fins ben iniciat el segle XV i de manera incerta. Penseu en

1'adequat titol que R. Aramon i Serra posa a la seva edicio citada de

novelletes exemplars. Texts aquests, amb les sever limitacions i el seu

hibridisme entre el contepieux i l'ornamentacio cortesana, que venen

a documentar el parallelisme cronologic catala amb tradicions roma-

niques preferentment ultrapirinenques. Cal tenir en compte que les

mostres de la resta peninsular son tardanes i funcionalment utilitza-

des, ja siguin les portugueses, com Contos e Historias de Proveito e

Exemplo (1575), de GonCalo Fernandes de Trancoso, i Corte na aldeia e

niter de inverno (1619), de Francisco Rodrigues Lobo, o les castellanes.

En aquest darter cas, la manca de conreu del genere es documenta

en el buit que hi ha entre els llibres de contes i exemples, forca

medievals per la seva parquedat estructural -El Conde Lucanor (1335),

de D. Juan Manuel, Libro de ejemplos por a b c (c. 1400-1421), de

Clemente Sanchez de Vercial, o el Corbacho (c. 1438, ms. 1466, ed.

1498)- i, comptant amb les col-leccions castellanes de Joan '1'imone-

da, les Novelas ejemplares (1613) de Miguel de Cervantes. El proleg del

novel•lista al seu text aclareix la confusio que existia en I'escola

castellana sobre les formes de relat. Al voltant d'aquest moment el

buit I'ompliren els episodis inclosos en les novelies bizantines i les

formes en evolucio de la picaresca. Despres de Cervantes, Maria de

Zayas documenta amb les seves Novelas ejemplaresy amorosas (1637) la

rigorositat del genere en que, i en aquest cas, al voluntari realisme

explicitat en el proleg s'uneix la lectura de la noveliistica italiana per

part de I'autora.

En qualsevol cas, i pel que fa a la produccio catalana, les novelletes

exemplars serien el document mes significatiu en aquest sentit si no es

tingues la Historia. Amb les seves dependencies, to un impuls mes

ludic. Questio de matis. El que no pot sorprendre es que la Histdria

aparegui en el mate ix document amb la Historia de la frlla de 1'emperador

Contasti. Dins, cada titol, la seva naturalesa literaria, son factibles

textos de lectura 1 esbargiment, amb caracteristiques basiques de la
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nouvelle. Amb ells, potser, es va intentar compondre, es va iniciar un

breu compendi de narracions breus a 1'estil de les que des del

Decarnerone (1353) boccaccia a Les cent nouvelle, nouvelles (m. del segle

xv) es convertiren en miscellanies de l'oci durant aquesta centuria.

Mostra de la presencia i formacio d'un nou public, la seva existencia

en l'espai cultural eatala es documentada per la traduccio anbnima

del Decamero (1429). Amb la urgencia del medi, una narracio com-

posta a mitges entre recursos propiament occidentals i l'influx histo-

rico-cultural oriental, ocupa un lloc de correspondencia plena amb

la trajectoria progressiva de les estructures narratives romaniques.

En aquest sentit cal plantejar, a mes de la seva destacable

coetane'itat, el seu abast historic. Com queda breument anotat, la

Histrria exercita en sintesi les que seran bases de la novel•listica

catalana classica. De I'exotisme al realisme tots poden haver estat
ingredients circumstancials en la seva composicio, que condueixen,

pero, a patrons classics. Les referencies de S. Bosch " al proces de

mitificacio de Jacob en relacio amb Tirant ofereix una altra possible

anella en aquesta cadena. Davant Curial e Guelfa i Tirant to Blanch, la
Historia es presenta com a punt de flexio ja ineludible per contemplar
a posteriori la configuracio d'una tradicio. Tradicio que fractura el cos
narratiu medieval -impermeabilitzat en el jean Froissart de Meliador

(c. 1365-1370), barroquitzat en I'Amadts de Gaula (c. 1492, ed.
1508)- i saltant sobre els espills estereotipats del segle XVI -nous
Amadisos i Palmerines-, reviu en el segle XVII. En el nou segle, si
"Tirant pot esser un punt de rao en les follies literaries de don Alonso
Quijano, la de Jacob Xalabin podria esser ja una d'aquestes aventures

que ramifiquen espai i discurs narratius en el Quote.
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