
CURT WITTLIN

ESPECULACIONS PSICOANALITIQUES
SOBRE LA SEXUALITAT EN EL TIRANT LO BLANCH

1. FELIP DE FRANCA, HOMOSEXUAL?

Quan vaig llegir per primera vegada, fa vint anys, el Tirant lo Blanch

de Joanot Martorell i vaig observar al capitol 109 com el princep

frances Felip no vol sortir a cavall amb la Infanta de Sicilia per no

embrutar-se les faldes (344),' i despres al capitol 110 com demana <<una

agulla ab un poc de fil Blanc [per] cosir-se la calca>> (353), vaig ex-

clamar: es homosexual! Tornant, fa poc, a llegir la novella, vaig reviure

aquella primera impressio, observant, a mes, d'altres details.

Crec que no hauriem de prendre literalment l'afirmacio que Rico-

mana sospitava que Felip fora <<grosser, vii e avar>> (345, cf. 303, 310,

354). El que tern es un home-estatua amb qui <<no poria estar una Nora

gitada en un llit (...) ben perfumat>> (346, 342). Es per aixo que el

sotmet a la prova dels dos llits, un dels quals era <<pomp6s [i] de pa-

rament>>, cobert dels <dlancols ab los quals la Infanta tenia de fer les

bodes>> (352). Felip, decidit ja a dormir a 1'altre llit, <<tot blanc>> i

virginal, el va desfer buscant la <<molt singular agulla>>. Acaba, doncs,

involuntariament en el flit matrimonial. Ricomana consent ara en el

casament i no fa cas de la prediccio de <<moltes congoixes>> del filosof

de Calabria (352). Aquest, un veritable veterinari freudia, havia provat

1. Les xifres entre parentesis es refereixen a la pagina de 1'edici6 de Marti

de Riquer: Joanot Martorell, Marti Joan de Galba, Tirant lo Blanc i altres escrits

de Joanot Martorell, Barcelona, Ariel (<<Classics Catalans>>, 1), 1979.
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la seva perspicacia revelant que el bell cavall que es volia comprar el
Rei tenia <des orelles caigudes>> perque se li havia mort la mare en
neixer i havia estat criat per una somera (348).2 Llegia en el front del
Princep que era <<molt ignorant home e avar>>; nogensmenys anuncia
que <<sera home animos e valentissim (...) e morra rei>>. Un rei animos
encara que ignorant, valentissim encara que avar? La incompatibilitat
de tals conceptes ens hauria de recordar que, com tot oracle, tambe
aquest juga amb els mots. Felip sera venturos en armes, pero quant
a clones restara <<ignorant>>, ja que no les <<coneixera>> en el sentit bi-
blic de la paraula, incapac d'oferir-los generosament el deute matri-
monial.

Que Felip era el petit de cinc fills (303), que era poc estimat pel seu
pare (304), que la Reina temia que <<es fos posat en algun monestir>>
(306), que li agradaven llesques de pa ben adobades (316), que no volia
embrutar la seva roba, que sabia cosir calces, que preferia dormir en
un llit senzill, que era tan timid davant Ricomana que <<escassament
gosava parlar>> (308): res d'aixo, es clar, no permet conclusions sobre
la seva sexualitat, com tampoc, mes tard, la noticia que <<la Reina era
prenyada>> (519). Es mes important observar que, a part d'afirmar que
<Felip s'enamora molt>> (308), la novella no deixa veure enlloc el seu
amor. Tot el que sabem del seu estat d'anim es per les converses entre
Tirant i Ricomana, que veu ben clarament que ell << fa asseure [Felip]
en la cadira d'honor (...) per [llur] molta amistat>> (309). Tirant fa
el paper de mitjancer que despres tocara a Estefania o a Plaerdemavida
entre ell i Carmesina. Aixi promet a Ricomana de fer-li veure Felip
<<tot nuu>> (346) i 1'exhorta a deixar sentir al promes <<part d'aquella
gloria que tant ha desijada>> (357).

En tot aixo no cal oblidar que a Tirant li hauria estat facil gua-
nyar-se la Infanta per a ell mateix. El Rei de Sicilia, aconsellat pel
Mestre de Rodes, estava disposat a donar-li la seva filla (339). Pero,
magnanimament, l'heroi la deixa al seu millor amic. Un gran sacrifici?
Potser no tant. Tirant prefereix posposar casar-se per continuar la car-

2. El fet que la histbria del filbsof de Calabria no sigui original de Martorell
no ens impedeix de treure conclusions sobre el seu narrador. Despres de tota una
vida de lectures, per que es va recordar precisament d'aquest conte? (Vegeu Marti
de Riquer, Nuevas contribuciones a las fuentes del <Tirant lo Blanch>>, Barcelona,
Biblioteca Central, 1949, pp. 21-27.)
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rera militar . Ben aviat , en una nova expedicio , trobara un nou cotn-
panyo d 'armes, Ricard el Venturos . I <<foren tan grans amics, que
james de llur vida se partiren > (364).

2. TIRANT CASA ELS SEUS AMICS: <MENAGES A TROIS>?

Tirant no troba solarnent una nuvia per a Felip de Franca; la situa-
cio es repeteix en el cas de Diafebus i Estefania, Melquisedec i la reina
de Montagata (949 i 985), Escariano i Maragdina, i el senyor d'Agra-
munt i Plaerdemavida.

Observant que Diafebus i el senyor d'Agramunt son cosins de Ti-
rant, i que les seves relacions amb Estefania i amb Plaerdemavida foren
sempre corn entre germa i germana (563 i 1088),' s'ofereix la hipotesi
que Martorell acompleixi aixi a traves de 1'heroi de la seva novella
el seu intent frustrat de forcar el seu cosi Joan de Monpalau a casar-se
amb la seva germana Damiata.

Diafebus, en canvi, no es feia pregar. <<Domestic i pratic entre les
donzelles>> (382), tornara el favor ajudant en <<els preparatoris>> dels
amors de Tirant (386). Aixi llagoteja Carmesina afirmant que Tirant
havia vingut a Constantinoble <<per sola fama>> d'ella i no per ajudar
1'Emperador (378); vella mentida trobadoresca de 1'amor llunya!

Estefania, que dormia en un mateix hit amb Carmesina, tenia encara
mes ocasions que no Diafebus d'empenyer-la a lliurar-se completament
a Tirant. Es obvi que, corn diu la Viuda, <<volria trobar companvia en
sa gran culpa>> (659). Nogensmenys, 1'amor de Diafebus i Estefania es
ben sincer i sera durador; el fet d'haver tingut relacions sexuals pre-
matritnonials no fa preveure cap consegiiencia nefasta.

La historia d'aquest amor feliq contrasta amb els infortunis de
Tirant. L' antitesi es mes colpidora aquella nit en el castell del senyor

3. Que el fet d'anomenar alga germa o germana sense que hi hagi parentiu
pot set alguna cosa mes que un simple costum medieval, ho mostra Carmesina
quan , en camisa davant Diafebus, deserotitza la situacio dient-li: <<De vos no m'hi
do res, puix vos tint en compte de germa» (489). D'altra banda, el fet que en
certa ocasio Tirant besi Diafebus tres vcgades en la boca (555) no permet cap
mena de conclusio -excepte sobre usos medievals-, corn tampoc que dues don-
zelles o dos homes dormin en un mateix flit, exceptuant, potser, Tirant i el duc
de Pera, els dos pretendents de Carmesina (550).
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de Malvei quan, en una mateixa cambra, Diafebus i Estefania no dor-

men <<per amor>>, i Tirant i Carmesina no dormen <<per dolor, co es

pel dolor de no poder fer 1'amor (560). La contraposicio de Diafebus,

que va rompre la seva promesa de no <<fer male a Estefania, i de Tirant,

que no va poder <<obtenir lo victories triumfo>>, ja que la Princesa

no el deslliura del jurament de no enutjar-la en res, to potser una

intencio moralista; pero almenys el lector modern acaba considerant

inhumana, sobrehumana, o simplement increible, l'autodisciplina de

Carmesina; i encara mes la de Tirant, que tota la nit li <<besava a gran

pressa les mamelles>> (563). I tot aix6 al costat del Hit on Diafebus i

Estefania en feien de molt mes grosses! Martorell considera possible

i plausible tanta virtut i constancia entre enamorats de quinze i no

gaire mes de vint anys. Jo, francament, tan sols m'ho puc creure pos-

tulant una sexualitat encara poc desperta en Carmesina i una libido ben

feble en Tirant... i en Martorell.

Casats Diafebus i Estefania, 1'autor ha de trobar un nou amic per

a Tirant i una nova intercessora dels seus anhels amorosos davant Car-

mesina. L'amic es el fill del senvor de Malvei, Hipolitus, que <<pres

molt gran amistat ab Tirant, que molt poc se partia d'ell>> (455). La

intercessora, Plaerdemavida, d'altra banda, s'esforcara amb dits i fets

per persuadir Carmesina d'esser mes complaent, i Tirant d'esser mes

agressiu. No ho fa, com Estefania, per justificar la seva propia conducta.

Pero, igualment com Tirant cercant mullers per als seus amics, potser

ella tambe actua per egoisme. Si suposem, en efecte, que estava enamo-

rada de la Princesa, pero volia combatre 1'atracci6 sexual, hauria pogut

desitjar el seu casament com la fi de les temptacions. L'escena en que

Plaerdemavida toca eroticament la Carmesina adormida amb la ma de

Tirant, tots tres en el mateix Hit, to aspectes homosexuals evidents.

No oblido que Plaerdemavida afirma estar enamorada d'Hipolit, el

patge de Tirant. Pero, observant de prop la construccio de la novella,

veiem que l'autor, despres d'introduir Hipolitus, fill del senyor de Mal-

vei, potser amb el pla de fer-ne l'amant de Plaerdemavida, el <<sembla

confondre»° amb un altre Hipolit, nebot i patge de Tirant. Crec que

4. Riquer , ed. cit ., index de noms propis, p . 1261: Hipolitus . Hi ha una

segona confusio en 1'afirmaci6 que 1'Emperadriu havia pogut veure Hipolitus <<de

poca edat en [la seval cort » (765).
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s'havia adonat que amb una altra historia d'amor com la de Diafebus
i Estefania la novella no avancaria. En introduir, en canvi, un offaire
entre un patge i 1'Emperadriu, el novellista reforca el tema de l'heroi
impotent i el servent triomfant; presentar Plaerdemavida com a ena-
morada frustrada d'aquest Hipolit permet de fer d'ella no solament un
doble de Tirant en dolors d'amor , sing tambe, cosa mes important, un
personatge allegoric. Plaerdemavida pot assumir ara el paper de la veu
interior de Tirant, que li recorda que el veritable plaer de la vida d'un
home es l'amor (hetero)sexual, mentre que la Viuda Reposada li reco-
mana una vida tranquilla d'abstinencia. Veurem mes endavant que la
Viuda tambe es Endiablada i Malvada (814), puix que representa, a
mes, el trauma psiquic que provoquen els problemes sexuals, trauma
que l'abstinencia, si es considera voluntaria, fa suportable.

Es per aixo que Tirant, separat tant de Plaerdemavida com de la
Viuda, pot viure al nord d'Africa ]a vida d'un missioner cristia. Ws
virtuos que no pas un altre illustre desterrat, Ulisses, que no labia
resistir ni a Circe ni a Calipso, Tirant sap reorientar els avancos amo-
rosos de Maragdina, filla del rei de Tremicen (859, 897, 913). Recor-
dem ad de pas que Goethe havia escrit tot un esbos a proposit de
com Nausica requereix Ulisses d'amors, i de com aquest 1'assabenta
que ja es casat i li ofereix com a marit un company d'armes. L'alemany
no va acabar mai aquesta obra perque, com diu un critic perspicac,
<<tenia algunes dificultats d'identificar-se amb I'heroi>>.5 Martorell no
sentia, en canvi, cap bloqueig mental en les mateixes circumstancies.
Tirant parla a Maragdina del seu compromis anterior, pero la Reina li
respon: <<De la donzella que em dius que ames, jo crec que es somni
per excusar-te>> (901). Tirant la pren <<en comptes de filla>> (899), la
bateja i ]a casa amb el rei Escariano, que de primer fou enemic seu,
pero, despres, germa d'armes i gran amic (904, 909, 915 s., 1175).

La ira amb que Escariano mata el Cabdillo quan aquest acusa Tirant
de megalomania (915) sembla contenir un element de gelosia. Tirant
«fon molt enujat>> d'aquest homicidi, ja que era el Cabdillo qui l'havia
recollit i adoptat, despres de mirar <<per bon espai>> el cos bell i perfecte
del naufrag nu (844, 852 s.). Tambe la submissio i humilitat d'Esca-

5. W. B. Stanford, The Ulysses Theme, Oxford, 1954, p. 191. Veg. p. 187
sobre Calderon davant del problema de la virtut d'Ulisses.
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riano davant Tirant sembla exagerada, com, per exemple, en la seva

<<repressio d'amor>>, quan Tirant vol sortir a fer armes amb mal temps

(922, capitol 336; cf. 935).
El cas del senyor d'Agramunt, cos! germs de Tirant, es semblant

(954). Plaerdemavida havia anat, disfressada, a parlamentar amb Ti-

rant per salvar la vida a la poblacio de Montagata. Quan li crida: <<De-

lliura (...) la misera de Carmesina!>>, Tirant <<llanca un desmoderat

sospir (...) i caigue en terra fora de tot sentiment>> (968). Plaerde-

mavida <<esquinca's 1'aljuba e la camisa que vestia fins baix als pits,

mostrant les mamelles, e pres lo cos de Tirant e posa'l sobre les

sues faldes, e feu-Ii posar la cara sobre los seus pits>> (970). Despres Ii

toca <<un sobreos [que] tenia dins l'orella>> per fer-li recobrar els sen-

tits (971). Sense moure's d'aquesta posicio, propia d'una pieta, repre-

nen la conversa llagrimosa. Entra a la tenda el senyor d'Agramunt,

<<tot torbat>>: veient Tirant a les faldes de la donzella, amb gran furor

i ira vol matar la <<metzinera>> (973). Tirant Ii salva la vida retenint

l'espasa amb les dues mans, que sofreixen pregons talls.

Deixem de banda la possibilitat d'interpretar sexualment la imatge

de l'espasa en la ma nua i la idea que tocant un os en l'orella es pot

ressuscitar algu -<<Virgo per aurem impraegnabatur>>, deia sant Agus-

ti-,6 ja que el conjunt de l'escena, com a pieta, mes que elements

erotics presenta simptomes d'una regressio infantil. Pero el senyor d'A-

gramunt no ho enten aixi. Ell, com <<tota la gent, pensa que Tirant

volgues prendre [Plaerdemavida] per muller>> (977). Actua, doncs, com

un amic gelos. Pero Tirant no solament el perdona, a mes l'anima a

casar-se amb Plaerdemavida. I que Ii respon el seu cosi i amic? <<Lo

meu deliber no era de pendre muller>>! (1000).

L'escena de Tirant a les faldes de Plaerdernavida no es Punic us de

la imatge de la pieta que trobem a la novella. Anys abans, a Anglaterra,

Tirant havia demanat a la bella Agnes el <<fermall que portava en los

pits>> -recordem que el fet d'abastar-lo obligava a tocar-los- per po-

6. Citat en un context semblant al nostre per Marie Bonaparte, Psychoanaly-

tical Interpretations of Stories of Edgar Allan Poe, original frances de 1933, tra-

dult a H. M. Ruitenbeek, Psychoanalysis and Literature, Nova York, 1964, pagi-

nes 19-101. La citacio, la usa ja Ernest Jones en una monografia de 1914, i en

1'estudi The Death of Hamlet's Father, de 1948, reed. en la mateixa antologia,

pp. 14-18.
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sar-lo alt al cap del seu Bonet (216). El senyor de Vilesermes, enamo-
rat d'Agnes des de feia anys, pero sense esperances, el desafia. Lluitant
en camisa, <<i al cap un xapellet de flors>>, Tirant rep quatre ferides
mortals; Vilesermes, cinc (231). Agnes es fa portar tots dos cossos i
asseguda al mig posa els caps dels dos cavaliers sobre les seves faldes.'
Que aquestes tres persones formen un triangle resulta ara ben visible,
pero, que els uneix? Tirant no estava enamorat d'Agnes; ni ell ni Mar-
torell no ens ho volen fer creure. Amb el seu caprici del fermall Tirant
volia entrar en relacions amb Vilesermes, relacions que son tant d'amor
com d'odi i que porten desigs autodestructius. Tirant aprendra mes
tard a resoldre triangles d'aquesta mena sense violencia, buscant nuvies
per als seus amics per tal de poder seguir el seu cami solitari.

3. ESPERCIUS I LA TORNADA DE TIRANT A CONSTANTINOBLE:

LA DONA, PERILL I SALVACI6

La imatge de la dona que ressuscita un cavaller esmortit en les seves
faldes es troba tambe als capitols 410-413: <<De la bona ventura que
hague lo cavaller Espercius». La font de 1'episodi son els Viatges del
senyor de Mandeville,' i la seva funcio literaria es la de la baixada de
1'heroi al mon inferior, i interior, en l'epica classica. Segons Mandeville,
la donzella mudada en drac sera desencantada <<quan trobara un cavaller
tan animos que ]a gosas anar a besar en la boca>> (1044). Pero ningti no
s'havia atrevit a fer aixo fins a la vinguda d'Espercius, de cami cap a
Constantinoble com a ambaixador de Tirant. Completant ara la seva

7. No conec encara el llibre de Kathleen McNerney, Tirant lo Blanc Revisited:
A Critical Study, Ann Arbor, 1983 (<<Medieval and Renaissance Monograph Se-
ries, 4), que -segons la ressenya al Butlleti 19 de la NAGS, hivern 1984-1985,
p. 8- fa ressaltar tambe els triangles en les relations personals i la funcio d'Agnes
corn a precursora de Carmesina. Un altre llibre recent, R. Beltran Llavador, «Tirant
lo Blanc>> Evolucio i revolta en la novella de cavalleries, Valencia, 1983, no tracta
el nostre tema.

8. John Mandeville, Travels, ed. M. Letts, Londres, 1953, pp. 17, 240 i 426.
Joan Coromines atribueix aquests capitols a Galba, no per raons de Ilengua, pero
convencut que Martorell no hauria desnaturat el realisme de la seva novel-la amb
Ilegendes i mites (<<Sobre l'estil i manera de Marti J. de Galba i els de Joanot
Martorell», de 1954, reed. a Lleures i converses d'un filoleg, Barcelona, 19742,
pp. 363-378).
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font, Martorell fa entrar el seu cavaller dins la cova i cridar el drac.

Pero, quan aquest apareix, Espercius tanca els ulls i espera sense mou-

re's. «E to drac (...) molt gentilment a suau s'acosta a ell e besa'1 en

la boca; e to cavaller caigue en terra esmortit, e to drac de continent

se torna una bellissima donzella, qui el pres en la sua falda (...) per

espai d'una hora (...) fregant-li los polsos e besant-lo per fer-lo retor-

nar» (1046). Qui, doncs, desencanta i ressuscita qui?

El mite original de la dona-drac salvada per 1'abra^ada d'un home

es la inversio del Conte de la princesa i de la granota que un peto

canvia en princep. Si el primer mite verbalitza la por d'un home davant

1'acte heterosexual, el segon correspon a la por d'una noia davant la

desfloracio. Sembla que Martorell se sentia mes atret pel primer, o

mes ben dit, va alterar aquest mite per fer-ne un tercer: el del drac

que es torna dona besant un home. Tirant afirma no haver seduit com-

pletament la seva esposa secreta perque volia respectar el seu desig de

mantenir-se verge fins a les bodes publiques. Ara, tornant a Constanti-

noble, sap que aviat ni ell ni ella ja no tindran 1'excusa dels juraments

virtuosos. L'omple de goig aquesta perspectival Podria fer-ho si Tirant

pogues esperar que el seu retorn a Carmesina fos semblant a 1'aventura

d'Espercius a la cova del drac. Li agradaria poder entrar a la seva cam-

bra, tancar els ulls , i descobrir que la dona no solament no es un drac,

sino que, ben al contrari, el sap ressuscitar... trencant el sortilegi de la

seva impotencia.

La realitat fou tota una altra . Feia falta una nova «traicio» de part

de Plaerdemavida que poses Tirant al llit de Carmesina. I ara, el nostre

heroi, sense fer cas de les queixes de la princesa, «per fora d'armes

entry en to castell» (1089). La nit segiient ja «fon rebut ab major

amor» (1101), pero despres Carmesina torna a demanar-li «d'esperar»

(1115). Tirant ja no passara cap mes nit amb ella. I igualment com

Martorell no descriu la felicitat de Tirant al terme del seu desig, tam-

poc no mostra la seva desmoralitzacio davant els nous rebuigs de la

seva muller. Sembla que Tirant i Martorell estan tacitament d'acord

amb la desillusio de la princesa sobre «la brevitat de tan poc delit»

i es demanen ells tambe: «A^o es to que jo tant desitjava?» (1090).

Potser Tirant ni tan sols no en patia gaire. Havia arribat entretant el

seu vell amic Felip, i «Tirant no volgue partir-se fames [d'ell] (...) ans

de continu menjaven e dormien ensems» (1114).
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No vull insinuar que la renovada severitat de Carmesina sigui una
reacci6 de gelosia davant les amistats del seu marit, i encara menys
que aixo del <<dormien ensems>> sigui una allusi6 a 1'homosexualitat.
Nogensmenys, al final de la novella Tirant esta envoltat dels seus millors
amics, Escariano, Felip i el senyor d'Agramunt (1125, 1146), i Car-
mesina, de les seves companyones d'infantesa Estefania i Plaerdema-
vida i de la seva nova amiga Maragdina (1139). Tota aquesta gent ha
vingut a Constantinoble per celebrar les noces dels protagonistes, pert
tan sols contribueixen a fer-los sentir inconscientment el que l'autor ja
sabia d'antuvi: que Tirant acabara la seva vida entre homes, i que
Carmesina morira oficialment verge. Venint d'Africa, Tirant havia con-
querit Constantinoble i <<el castello de Carmesina. Tornant-hi despres
d'alliberar definitivament 1'Imperi, ja com a gendre oficial de 1'Empe-
rador, que li resta per conquerir sing ell mateix i el seu problema psi-
cosomatic?

Pero si el matrimoni fisic es impossible, resta la sortida d'una uni6
espiritual i mistica en la mort. El simptoma del <<gran mal de cos-
tat>> (1146) que precedeix el traspas sobtat de Tirant fa pensar en
una trombosi cardiaca, causada potser pel stress de veure's ara a la
fi de les conquestes i davant uns canvis socials i familiars mes temibles.
Aquesta mort interessa mes el psicoleg que el metge: la ficci6 literaria
resulta de vegades mes realista encara que la vida, ja que emergeix de
la lbgica interna de la psique de l'autor. Martorell per que, doncs, fa
morir en aquest punt i d'aquesta manera el seu heroi? Per que no fa
morir Carmesina primer, o la fa morir tan sols a ella?9 Carmesina,
doble de Tirant, projecci6 del seu desig d'amar i d'esser amat, ha de
morir tambe. Segles mes tard, poctes romantics els haurien fet morir en
un suicidi doble; i almenys un escriptor ho va fer de debo amb la seva
propia vida. El dia 20 de novembre de 1811, Heinrich Kleist, bisexual
i impotent, es va suicidar sobre el cos abatut de la senyora de Vogel."

9. Especular sobre el final de la novella ds doblement diffcil, ja que ignorem
el grau d'intervenci6 de Joan Marti de Galba. No crec, pero, que l'editor de 1490
hagi alterat 1'estructura i la tematica general de l'obra, o que hagi hagut d'inven-
tar-se el desenllaq. En aixo estic d'acord amb Wolf Goertz, «Zur Frage der Einheit
des Tirant lo Blanc, Romanistisches lahrbuch, 18 (1967), pp. 249-276

10. Veg. p. 165 de l'estudi de Wittles, cit. n. 19.
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S'havia enamorat d'aquesta dona cancerosa i Ii havia jurat el doble

suicidi.
La vida i els escrits de Kleist s'expliquen pel seu problema sexual.

Ens atrevirem a buscar relacions i explications semblants entre la vida

i l'obra de Joanot Martorell?

4. HIPOLIT L'ARDIT I L'EMPERADRIU LA MARE: L'INCEST FELIg

L'episodi dels amors libidinosos entre I'Emperadriu i Hipblit, nebot

i patge de Tirant, ha estat interpretat fa poc corn a <<programa edipic>>."

L'Emperadriu mateixa ens en dona la clau quan diu al seu Jove amant,

al qual sempre s'adreca com a <<fill meu>>: <<T'est enamorat de to mare

e has mostrada la tua valentia>> (755, 768). Mes aviat per disculpar-se

davant d'ella mateixa que no pas davant LEmperador, ho explica tot

com un somni on el seu fill mort torna a reunir-se amb ella a traves

d'Hipblit, <<germa>> i substitut seu (760).

Es poc probable que Martorell hagues conegut la tradicio literaria

classica del mite d'Edip. No ens parla ni d'un oracle, ni d'un parricidi,

ni d'una punicio divina. L'Emperadriu i Hipolit no sofreixen de mala

consciencia i acabaran corn un felic matrimoni imperial. L'affaire insos-

pitat de I'Emperadriu i del patge fa, doncs, de contrapunt al llarg ga-

lanteig esteril del gran Capita, incapac de seduir la Infanta. Al fons

d'aquests fets, hi ha la discussio entre I'Emperadriu i Carmesina sobre

si val mes Ardiment o Saviesa. En presencia de Tirant, I'Emperadriu

havia dit que daria la seva filla abans a un marit <<conegut e animos>>

que no pas a un de <<covard e mesqui» (603). La Princesa respon amb

la questio: <<Que val al cavaller ardiment, que savi no sia?>> (603, 906).

11. Caries Miralles, <"...Mas no les obres." Remarques sobre la narracio i la

concepcio de 1'amor en el Tirant lo Blanch, Estudis Universitaris Catalans, 24

(1980): Estudis oferts a R. Aramon i Serra, II, pp. 395-413, esp. pp. 407 s. La

lectura d'aquest treball es indispensable per a la millor comprensio de les meves

<<Especulacions>> que -en la concepcio mes que en els details i resultats- son una

reaccio contra l'opinio de Miralles que <<no podem especular sobre una relacio (...)

entre vida i obra pel que fa a l'autor>> . Frank Pierce d'altra banda, en la seva

conferencia sobre <<The Role of Sex in the Tirant lo Blanc>>, Estudis olerts a

J. Rubio i Balaguer, I: Estudis Romanics, 10 (1962), pp. 291-300, encara que

mencioni Freud a l'onzena ratlla, no passa del nivell descriptiu.
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En una dotzena d'ocasions Carmesina mostrara a Tirant quina mena
de saviesa defensa: 1'abstinencia de relacions sexuals (pre-matrimonials).
Tirant, en el fons, pensa el mateix, fins al punt de repetir paraula per
paraula 1'exordi de Carmesina uns quants anys mes tard al seu amic
el rei Escariano (caps. 181 i 327). La repeticio podria set descuranca de
l'autor, pero podrfem sospitar que ell mateix es repetia sovint maximes
semblants quan reflexionava sobre quina era la conducta mes savia per a
la seva vida.

Corn que Martorell tambe creu que la Saviesa val mes que 1'Ardi-
ment, no trobem en la seva novella un heroi que combini les dues vir-
tuts -situacio ideal segons 1'Emperador (613)- i el contrast entre
I'amant atrevit i 1'enamorat virtuos no hi es el tema major. Martorell
no volia simplement erotitzar el conflicte epic entre <<Olivier li sage* i
<<Roland li preux> . Pero si el tema de la novella es demostrar que algu
pot esser <<en les armes (...) lo mes ben afortunat, i en amors to mes
mal fadat>> (741), el sentit moral es resumit per Carmesina en la seva
darrera confessio: <<Pare meu, he pecat greument, car consentf que Ti-
rant, marit e espos meu, prengue la despulla de la mia virginitat ans
del temps permes per la Santa mare Esglesia>> (1162). Observem tambe
acf el rerafons edipic de I'amor de Carmesina, i hi podem afegir el de
Tirant, que estima narcisfsticament per fer-se estimar. I Martorell?
Igualment com havia invertit el tema de 1'home que besa el drac, in-
verteix ara el tema del fill seduit per la mare. Tambe en aquest cas
existeix una tradicio literaria: la historia de <<Ia reina Fedra, qui requerf
a Hipolit, son fillastre>> (621). Al contrari, pero, del Josep bfblic, Hipo-
lit no es resisteix a la temptacio de 1'Emperadriu. I no havia de penedir-
se d'haver-li declarat el seu amor (736), ja que ella assumeix despres la
part activa i dominant en la direccio de I'affaire (762).

He dit que tambe Tirant to uin complex edipic. La seva fixacio en
els pits femenins es ben be una regressio infantil. Mes seriosa es la seva
incapacitat d'iniciar i mantenir relacions normals amb una dona. Els
seus contactes amb Carmesina tenen alguna cosa d'artificial i de forcat,
en contrast amb els que mostra amb les altres dones, que tracta com a
germanes. La ironia de tot aixo es que la seva veritable germana, psico-
logicament parlant, es precisament la Infanta, ja que Tirant s'havia
substituit al fill mort de 1'Emperador i de 1'Emperadriu. L'heroi in-
tenta de resoldre el conflicte edipic, d'una part, provant que ell es mes
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poderds que el veil monarca impotent (671, 697), de 1'altra, fent-se

dir per 1'Emperadriu que Ii hauria agradat casar-se amb ell (583).

Quines Jades ens poden permetre especular sobre el conflicte edipic

de Joanot Martorell? Era un de set fills i s'imaginara que Tirant i Joan

de Varoic eren fills unics (553, 860, 121). Era potser deu anys mes jove

que dos germans seus que van participar amb llur pare en una expe-

dici6 bellica el 1420, fet que potser Ii va suscitar sentiments de gelosia.

El seu pare era cambrer del rei Marti, circumstancia que podia causar

una fusi6 de les imatges del rei i del pare. Va anar a Anglaterra a cercar

un arhitre per al duel amb un cosi que havia seduIt la seva germana amb

una falsa promesa de matrimoni.

Sobretot aquest 61tim punt provoca moltes preguntes: Per que atri-

buien el diminutiu Joanot al futur escriptor? Fou per distingir-lo del

seu cosi? Per que era Joanot qui s'havia de batre amb el cosi seductor,

i no un dels seus germans mes grans? No sabia que amb les seves lle-

tres de batalla p6bliques feia impossible tot altre matrimoni de la seva

germana? El fet que tant la germana com la seva mare es diguessin

Damiata permet la conclusi6 que inconscientment Joanot volia venjar

la violencia feta a la seva mare, amb el proposit de conservar-la per

sempre pura i disponible?

Aixo si que e5 un escenari edipic. I ara ja no cal cap punicid divina:

Joanot Martorell <<resta solter tota la vida i (...) no es coneix descen-

dencia illegftimau.12

5. TIRANT LO BLANCH I CARMESINA LA SAVIA:

EL CASAMENT IMPOSSIBLE

Observem ara de mes a prop la historia dels amors dels dos prota-

gonistes de la novella.
Acabat d'arribar Tirant a Constantinoble, 1'Emperador <<posa'l dins

la cambra (...) molt escura>>, on cent setanta dones feien dol per la

mort del Prfncep (372). Tirant << ana a obrir les finestres», veu els pits

12. M. de Riquer, introduccib a 1'ed, cit., p. 22. Tambe a Histdria de la lite-

ratura catalana , II, Barcelona, 1964; reed. 1980, p. 646.
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de Carmesina, i queda per sempre <<ferit d'aquella passio que a molts
engana>> (374, 556). Molt mes tard la Viuda explicara que fer hum
en la cambra obscura significa descobrir els secrets del nostre palau
interior, on tot, segons ella, son upratiques vils e deshonestes> (773).
Tirant, interpretant a la seva manera l'opinio de Carmesina que <<mes val
morir be que mal>> (400), decideix d'intentar de guanyar-la, encara que li
costi la vida. Aixi, doncs, li fa portar un Ilibre d'hores tancat amb una
clau secreta; fa pintar sobre una bandera un CadenaT per simbolitzar el
lligam entre Carmesina i Tirant, i, sobre una altra, un corb a qui con-
sagra el seu cadaver (399). Despres d'haver-se fet entendre jugant amb
les paraules <<mal de mar>> (381), declara el seu amor convidant Car-
mesina a mirar la persona que ell estima en un mirall, gest altament
narcisistic (405, 408). Despres li demana la camisa per vestir-la sobre
1'armadura (423); en una altra ocasio porta en la cimera del seu elm
una pinta d'ella, i al peu la sabata amb que havia tocat <do hoc vedat>>
(621).

Hi ha dones que tenen un gran paper en els amors de Tirant i de
Carmesina. Estefania/Plaerdemavida son la forca que els empeny a
l'acte sexual; en canvi, la Viuda els atura i el fa impossible. Les unes
i l'altra representen les veus interiors tant de Carmesina corn de Tirant
que sermonegen amb variants diverses sobre els temes perennes del
<<Quin mal es lo besar?>> (492) i del <<Que poran dir les gents?>> (410).

Pero aquestes dones fan alguna cosa mes que parlar. Quan Carme-
sina visita Tirant durant la campanya militar, Estefania els uneix per
una nit en una cambra al castell del senyor de Malvei (561). Encara
que el Capita no havia fet mes que suplicar Carmesina d'atorgar-li <<lo
victories triumfo>> (564), 1'endema cau del cavall. Mes tard Plaerdema-
vida li deixa observar el bany de la Princesa -on entren tambe ella
i la Viuda!- i el posa despres en el seu llit (698-703). Un cop mes
no es mostra prou home i en la fugida precipitada es trenca una cama
(705).

S'ha vist en aquest accident una castracio simbolica;" a mes hi tro-
bern aspectes d'autopunicio. Recordem el drama Kathchen de Heilbronn
del ja mencionat Heinrich Kleist, en que la filla illegitima de 1'Empe-

13. Felix Fanes , <Aci jau Tirant lo Blanc ...>, Tele/eXpres, tres nomeros de
desembre de 1974, segons el resum de Miralles a 1'estudi citat, p. 400, n. 18.
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rador -de quinze anys com Carmesina (692)- vol fer-se estimar pel

Comte de Strahl, que es mostra distant: Salta per una finestra i es trenca

les dues cames.14

Tirant, usant les paraules d'Estefania, probablement es deuria dir

i repetir: `Si la Viuda no hi fos, no una vegada, mac cent, hauria pogut

entrar dins la cambra de Carmesina' (664). Pero la Viuda hi sera sempre,

no solament com a veu de la Consciencia, sino com a ombra d'un trauma

infantil i de les seves consegiiencies psicosomatiques. Es millor que la

victima s'imagini que la Viuda esta «enamorada» dell (547), veient

en la Furia una Eumcnida, ^o es una amiga.

Tirant no sap encara que «gran follia es desijar to que raona-

blement no es pot haver» (583, 619), i per taut continua amb la seva

obsessio. Es deixa humiliar quan la Princesa el cobreix de roba i «se-

gue damunt ell», i quan el tanquen en una cambra posat sota molts

matalassos (619 s.). Per fi Carmesina es promet a Tirant amb formu-

les medievals que legalitzen el matrimoni. Ara ja no son raons reli-

gioses, sino solament socials , el que fa que demani al seu marit secret

de no insistir en els seus drets (783). Afirmant-se mtituament d'haver-se

«amat e contemplat en lloc d'un deu» o «per deessa» (783, 787, 789),

Tirant Jura «de no passar los limits de la voluntat» d'ella; pero Carme-

sina respon: «Ta muller so, a for^at me sera obeir tot to que to volras»

(794). Amb termes que recorden la psicologia moderna, 1'exhorta a la

sublimacio: «Dona lloc a la rao, a desvia e refrena de desijosos apetits;

tempra los volers no savis en altres obres» (796). Thant cedeix i la

nit passa amb jocs amorosos innocents. Segons havia dit un dia Plaerde-

mavida, els homes «en to principi d'amor [son] blans, apres aspres e

terribles» (656). El nostre heroi, ara ja a la fi del seu galanteig, en

canvi no es torna un «tirant», sino que recta bla i pur, «blanc» i in-

nocent.^s
Pero tornant d'Africa si que actuary asprament. Despres d'agrair

exageradament a Plaerdemavida 1'acces al llit de la seva Bona -que

es queixa de traicio-, procedeix amb fora, sense dir-li ni un Sol

14. Veg. 1'estudi de Wittles, cit. n. 19.

15. Recordem que al Curial e Giiel/a («ENC», 30, p. 115) s'ordena que «si

to cavalier (...) nulls temps hach aymia (...) aportara [ al torneig ] (...) paraments

blanchs».
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mot (1089). Acte violent, sense plaer, de que ambdos surten desen-
ganyats. Qui en to la culpa? No importa; es Tirant qui l'ha d'assumir.
Compleix encara la seva promesa d'alliberar l'Imperi, pero no tornara
a Constantinoble sing portat sobre andes, mort.

6. LA BURLA DE LA VI(U)DA: LA VERGE VIOLADA,

L'INNOCENT PUNIT

L'episodi mes colpidor de la novella es aquell on la Viuda prova
a Tirant que Carmesina el traeix amb l'hortola -amb qui fins i tot
ja hauria tingut un nen, avortat i llencat a l'aigua (776)-. La Viuda
posa Tirant en una cambra i li fa veure el que passa al jardi gracies
a una finestra molt alta i dos miralls. L'explicacio que solament amb
miralls hom pot veure la <<nafra [que te] en les espatles>> ens avisa
que la Viuda prepara una sessio de psicoanalisi en que el super-jo
mostrara al jo, tancat en la seva cambra obscura, les seves nafres se-
cretes, per «emparar[-lo] de perpetual dolor>> (803).

La Viuda, pe] preu de Judes, co es per trenta ducats (781), havia
fet fer una pintura de la cara de 1'hortola; a mes s 'havia procurat
vestidures d'home, fetes per al Corpus Christi. Ara fa baixar la Prin-
cesa a 1 'hort i l'empeny a jugar com enamorats amb Plaerdemavida,
disfressada d'hortola, i a entrar plegades a la caseta d'aquest. Tirant,
creient-se enganyat pels miralls, els trenca i puja amb una corda a la
finestra mateixa. Veu com la Princesa surt de la cambra de l'hortola i
com la Viuda -o una donzella instigada per ella- aposa un vel de
seda [o un drap de cap] davall les faldes [de Carmesina] be amunt>>
(805 i 833). Tirant es fulminat. Es tira a un llit, plorant, i rebutja les
mamelles que va a oferir-li la Viuda (807). Si aquesta ha pogut anar
a 1'hort i tornar-ne, per que no ho ha fet tambe Tirant? Pero aquest
va simplement a casa i s'hi lamenta durant tres bores. Despres degolla
l'hortola innocent, que per atzar <<estava calcant-se unes calces ver-
melles>>, igual corn les que portava la Viuda durant aquell famos
bany! (810 i 699).

Pero castigar el que representa la Viuda significa castigar - se ell ma-
teix i assumir la culpa de tot. Tirant torna a trencar- se la cama i es
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posa al flit per morir ( 818). La mort no li es encara possible. Una vella

jueva li fa reprendre armes -co es continuar a sublimar els seus com-

plexos- i Plaerdemavida li diu corn podra reprimir el trauma: aDeveu

pendre aco per somni » (835). Tirant pot, doncs , acceptar la punicio

del naufragi i del desterrament amb certa calma. Punicio ? A l'Africa

Tirant viura alguns anys ben felicos , lluny de les tres dones fatals,

precisament perque hi viura segons el que li havia aconsellat Plaerde-

mavida abans de llur separacio : <<No us deveu clamar de Fortuna, mas

de vos mateix, car no us ha forcat Fortuna d'amar ne d'avorrir (...)

ne to senyoria neguna en coses que estan en llibertat del franc arbi-

tre>> (838).
Tornem una mica enrera . No ens hem fixat prou en el fet que la

burla de la Viuda to dues parts . Ja la primera , els gests enamorats entre

la Princesa i Plaerdemavida disfressada com l'hortola i l'entrada a la

cambra d'aquest, prova prou a Tirant que la seva promesa to relations

sexuals amb un altre. Per que , doncs, afegir l'escena on posen un drap

sota les faldes de Carmesina ? No cal fingir que feia falta eixugar les

cuixes de 1'ad6ltera -unica interpretacio literal del passatge que se

m'ocorre-. La fantasia que produi aquesta escena procedeix menys

d'una ment lasciva que de la memoria reprimida d'una violacio, per

un grup , amb mitjans no naturals.

Si la situacio de la familia Martorell a Gandia era tan promiscua

corn la de la tort bizantina , no seria sorprenent que el nen Joanot

hagues estat, per atzar , testimoni involuntari d'un acte sexual . La lite-

ratura psicolbgica descriu molts casos de corn meres remors procedents

de la cambra dels pares poden ser interpretades pel nen com una agres-

sio del pare contra la mare . No cal, doncs , imaginar -nos tota una no-

vella de crims sexuals a can Martorell. Pero es impossible no recordar

com reacciona Joanot contra el seu cosi burlador de la seva germana,

dita Damiata com la mare . Joanot hauria pogut veure en aquesta se-

duccio una repeticio del seu accident infantil traumatic. I com que el

nen no havia sabut resoldre totalment els problemes psicologics causats

pel primer xoc, el Joanot adult tampoc no reaccionara eficacment quan

creura veure 'n un eco en la suposada violacio de Damiata.
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7. CONCLUSIONS -MES ARDIDES QUE SAVIES- SOBRE MARTORELL

Rousseau ens ha deixat les seves Confessions, on es manifesta la
seva homosexualitat latent, que repetidament li feia abandonar dones
a d'altres, mentre assaboria d'una manera masoquista acumulacions de
tensions no relaxades.16 Stendhal ens ha deixat la seva autobiografia La
vie de Henri Brulard, on descriu la seva reaccio al primer coit -<<Quoi,
1'amour, n'est-ce que ca?>>-, que s'explica pel seu caracter femeni i
passiu, que el duu a compensar els periodes d'impotencia amb un com-
portament agressiu i amb viatges." El cas de Dostojevskij, analitzat per
Freud mateix, es forca semblant.18 Balzac treballava vestit de blanc
corn un monjo, i acostumava a dormir poc mes que les dues o tres hores
de Tirant (481). La Vida frustrada de Heinrich Kleist es prou coneguda
per a poder atribuir el seu rebuig d'una carrera militar a la seva homo-
sexualitat subconscient.19

Despres de la descoberta de les Lletres de batalla de Joanot Mar-
torell a Joan de Monpalau,20 mes d'un critic ha destacat els parallelis-
mes amb els combats singulars de Tirant. Es perfectament acceptable
la posicio heuristica segons la qual tambe d'altres detalls de la novella
tenen valor autobiografic. D'ells ve la impressio de realisme i de mo-
dernitat que deixa la lectura del Tirant lo Blanch; realisme perque emer-
geix d'una realitat interior, modernitat perque correspon a veritats psi-
cologiques perennes. Si Martorell patia de complexos sexuals, la seva

16. Charles Kligerman, <The Character of Jean Jacques Rousseau>>, estudi de
1952 reed. a H. M. Ruitenbeek, The Literary Imagination , Chicago, 1965, pagi-
nes 247-264.

17. Edmund Bergler, eStendhal. Ein Beitrag zur Psychologie des narzissistischen
Voyeurs>>, estudi de 1935 reed. a R. Wolff, Psychoanalytische Literaturkritik,
Munic, 1975, pp. 87-124.

18. Sigmund Freud, Dostoevsky and Parricide, original alemany de 1928, tra-
duIt a W. Phillips, Art and Psychoanalysis, Nova York, 1957, pp. 3-20, i a Panto-
logia ja cicada de Ruitenbeek, pp. 329-348.

19. Fritz Wittles, <<Heinrich von Kleist - Prussian Dunker and Creative Genius*,
article de 1954, reed. a les antologies de Phillips, pp. 165-182, i Ruitenbeek,
pp. 23-42.

20. Editades per Martf de Riquer, ed. cit. del Tirant, pp. 1193-1234, o per
M. Vargas Llosa a El combate imaginario: las cartas de batalla de Joanot Mar-
torell, Barcelona, 1972.
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vida entre soldats havia d'exacerbar el seu problema. L'ambiguitat inhe-

rent a certes cerimonies o costums socials -corn donzelles que des-

pullen els cavaliers, o els bategen (622), o els son ofertes com a com-

panyes de flit (240, 249), o estatues de dones que gotegen aigua pels

mugrons o vi blanc pel sexe (202 i 247)- hauria de complicar la

situacio.
Prou sovint Martorell degue sentir els seus germans d'armes lloar,

com Diafebus, la `revolucio sexual' que acaba amb «lo temps antic>>

d'intercanvis romantics de ramellets de flors o d'alguns cabells (738),

declarar que en temps de guerra una Bona no es deu refusar a un

soldat (492), i citar fins i tot de la Biblia que <<qui pot e no ho fa,

peca mortalment», oblidant, ells, d'afegir <<en to matrimoni» (795).

Com no podia fer seva la maxima: <<Qui es valeros en to camp deu

esser valeros en to flit»? (1101). Corn Tirant en el cas de la bella

Agnes, tambe degue buscar doves a qui declarar el seu amor, per con-

vencer els seus amics, i ell mateix, de la seva virilitat. El seu cas devia

set poc menys intricat que el de Tirant quan el seu rival li va recoma-

nar: <<Feu fantasia d'esser enamorat de la Princesa!>> (504). La tradicio

literaria de 1'amor cortes i trobadoresc, esdevingut joc d'alta societat,

li degue mostrar com cortejar una dona, com enamorar-se d'ella. <<Feu

1'esforc! », es deuria dir a ell mateix (701), emulant els homes que, se-

gons el rei Art6s, <<fan mes que'llur natura no els atorga>> (635). Si el

galanteig fracassava hi havia sempre la possibilitat d'atribuir-ne la culpa

a la dona, inepta per a despertar la sexualitat de 1'home; tambe era

facil de minimitzar la frustracio amb referencies a <da brevitat de tan

poc delit» (1090). A mes, no costava fer del defecte una virtut i aban-

donar la dona a un amic, declarant: <<Gran cosa es a una llonga set

sostenguda venir a la font e no beure per deixar beure altri>> (641).

Quina fou la veritable set de Martorell? Almenys en somnis -<<en

1'illa dels Pensaments»- ha degut entendre de que estava parlant la veu

que li deia: <<Los teus desigs son tants que turmenten to teu esperit sens

plaer ni dileccio de la tua vida. E suplic-te que no perverteixques ni

confones l'orde de natura>> (971). Pot acceptar aquest consell un home

medieval bisexual que ha de considerar 1'homosexualitat una perversio

diabolica? Resta 1'abstinencia, ajudada per la creenca que « to franc

arbitre (...) refrena les vanes e folles cogitacions e fantasies de les nos-

tres penses>> (994, 774), i la sublimacio, sigui per ideals cavallerescs
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-<<Deixeu amor e conquistau honor!>> (591)- o per la religio -<<Fe-
licitat solament [es] en la divinal fruicio!>> (989)-.

Si, Tirant lo Blanch es 1'autobiografia secreta de Martorell, tant en

el sentit directe de descripcio de la realitat -es a dir que un home pot
ben ser <<en les forts batalles un animas lleo e tostemps vencedor>>, tot
i tement una senyora sola (655)-, com en el sentit indirecte d'acom-
pliment de desigs, com ara el de tenir relacions amoroses <<normals>> i
felices igual que Hipolit, Diafebus i Espercius. Pero Tirant lo Blanch
podria ser tambe i'autobiografia externa de Martorell en mes punts que
no solament el d'haver estat ambdos a Anglaterra. Enamorar-se d'una
dona objectivada i deificada per fer-se estimar per ella, fer durar el
galanteig per la fascinacio pel ritual i per poder gaudir encara mes del
fracas final, aixo era la vida de Stendhal. Era tambe la de Tirant i la
de Martorell? Potser aquest tambe feia, i s'imaginava , viatges i conques-
tes per fugir de situacions intolerables i provar el seu valor. Pero, quan
a la fi de la novella Tirant torna a Constantinoble, hi troba tots els
veils problemes sense solucid i li queda com a tinica sortida la mort.
Martorell, que va comencar el Tirant lo Blanch ja gairebe cinquante-
nari, buscava d'entendre millor la seva propia vida?, es feia l'autoana-
lisi psicologica?, esperava poder resoldre en la seva fantasia els seus
problemes mes intims?

Que Tirant hagi de morir insatisfet ens deixa entreveure fins a
quin punt Martorell es jutjava severament ell mateix. A 1'inici de la
novella -o millor dit, com a altra novella- s'havia imaginat una vida
ben diferent: guanyar-se fama de gran cavalier, tenir un fill unic a cin-
quanta-cinc anys, deixar la familia i fer-se ermita, aconsellar els joves
cavaliers i substituir el rei per salvar la patria -la vida de Guillem de
Varoic! (152, 207)-. Probablement, Martorell vivia la segona part de
la seva vida com un ermita.Z' Per que, doncs, no va voler imaginar que
Tirant, com Ulisses, com Eneas, trobaria la pau a la fi del seu errar?
Ultim acte masoquista de negar-se fins i tot la fantasia de la felicitat,
impotencia suprema de canviar ni tan sols en la ficcio literaria el seu
desti psicologic.

21. Joseph A. Vaeth (Tirant lo Blanch. A Study of its Autorship, Nova York,
1918, p. 160) es demana si Martorell no havia estat << a monk >> (<< un monjo>>).




