
MARIA TOLDRA

NOTES SOBRE LA SUPOSADA LECTURA <<SEBASTIANISTA>>

DE LA FAULA

Entre les dales que aporta l ' estudi introductori de la recent i tan

esperada edicio de La faula de Guillem de Torroella a carrec de Pere

Bohigas i Jaume Vidal i Alcover, una de les mes suggerents es la noticia

sobre una tradicio dels descendents del poeta , que veu en l'obra un rere-

fons politic , relacionat amb el successor de l'ultim rei de la casa de Mallor-

ca, l'infant Jaume [IV] de Mallorca (1337 - 1375): << El poema es entes, en

la tradicio de can Torrella , com a al•lusiu a aquell dissortat princep, al seu

retorn i a la reinstauracio de la dinastia re[i}al mallorquina .>> (p. ix)

No s'han fet esperar gaire les reactions contra la poca atencio que els

editors dediquen a desenvolupar aquesta hipotesi . Qui ha apostat mes

clarament per una lectura politica concreta de La faula ha estat , fins ara,

A. Espadaler , que, sense presentar proves concretes , assenyala l'evidencia

(Tun fet : un mallorqui que al voltant de 1370 rep d'Artus un missatge

sobre la ceguesa i l'avaricia dels reis (val a dir que la interpretacio dels

versos 1158-1187, i en concret del sintagma uriches roys>> , vets 1163, es

encara oberta a d1scussi6 ) ha de tenir fresc el record de la recent perdua

(Llucmajor 1349) del tron de la dinastia propia a mans de Pere III; un rei

es, a Mallorca i en aquests anys , « allo que ja no es te» (p. 144). En

consequencia , Espadaler , aixi corn les ressenyes de l'edicio citada a carrec

de L. Cabre i I. Grifoll , esmenta , partint de la tradicio dels Torroella, la

possibilitat d'un discurs sebastianista rere Lafaula . Cal tenir en compte, a

mes a mes , que Sicilia , l'objectiu innominat del viatge del protagonista, es
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lligada a tradicions d'aquest tipus: Frederic II, per exemple, viu adormit a

1'Etna, tot esperant tornar at mon; Jaume [IV] era el consort sense corona

de la reina nominal de Sicilia, Joana de Napols, si be la possessed d'aquest

titol, ratificada en el tractat de Caltabellotta, no tenia cap efecte practic, ja

que l'illa era dominada per una dinastia d'origen catala.

La inconsistencia de fonamentar una lectura sebastianista en el missat-

ge d'Arttis, pero, ha estat subratllada per L. Badia, basant-se en l'escassa

originalitat de les idees desenvolupades en aquella al•locucid, vertaders

topics en la lirica, la narracio en vets i la prosa moralitzant dels segles

XIV-XV (pensem en els March, en Bernat de So, en Eiximenis).

Sembla clar, doncs, que el discurs d'Artus no permet extreure una

referencia explicita a uns fets histories particulars; cal desistir d'una lectura

sebastianista de 1'obra, entre altres motius perque Artus no esmenta en cap

moment la seva tornada: encarrega nomes a Guillem que porti noves at

mon sobre la decadencia moral a que aquest es sotmes; la rapida mencid de

1'espasa, Escalibor, que reparara la ugranda maysan4a» (desgracia, v.

1010) que afecta el mon no to tries consegU ncies en el relat. Aixo no

desvirtua el que em sembla 1'aportaci6 mes interessant d'Espadaler: la

intuicid que un mallorqui havia de relacionar amb rota evidencia el poema

amb uns fets histories propers en el temps i en l'espai. Un document que

no ha estat fins ara posat a contribucid ho demostra.

Pere III havia desembarcat a Mallorca el 1343 i la va annexionar a la

Corona d'Aragd. El 1345, Arnau d'Erill, governador general del regne,

triat pet mateix rei I'any de la conquesta, era acusat de set partial als

oindevots» del rei, es a dir, als partidaris de Jaume III. L'acusacid provenia

d'un grup mallorqui, format pels seguidors del jurista Guillem Miquel i la

famtlia dels Roig, que havia col-laborat amb Pere III en l'entrada a l'illa i

seria degudament compensat amb importants carrecs. El proces d'Arnau

d'Erill, extractat per J. M. Quadrado, ens informa que el partit dels Roig

havia causat aldarulls a l'illa provocant algunes persones a enfrontaments;

el mes interessant per a nosaltres es que les persones atacades eren insulta-

des publicament amb el terme bretons:

ononulli de gabella -el grup dels Roig- ad excitandum sediciones I...]

imposuerunt ets per derisionem hoc nomen bretons et per vicos et logias et in
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presentia et in absentia eorum sic nominabant quasi per hunt modum vellent

eos concitari ad rixam et quasi dicere non else fideles domino Regi.» (p.

5)

L'acusacio remet, evidentment, a 1'«esperanca bretona>>, 1'espera de la

tornada del rei Arius des del seu recer, sigui on sigui que aquest va set

situat: Avalon, Sicilia, India, etc. L'expressio, com explica A. Graf, es

utilirzada generalment com a burla:

«Arturum expectare Canto venne a dire quanto aspettar cio the non pith ne

deve avvenire ; e Speranza brettone fu sinonimo di Speranza vana ed assurda.o

(p. 303)

Els bretons del proces, exemple clar d'utilitzacio politica d'un motiu

literati, son alguns mallorquins favorables a la tornada de Jaume III;

aquest, al contrari del mitic Arius, tornara per morir a Llucmajor (25

d'octubre de 1349).

La Paula comporta molts problemes de datacio; es, en tot cas, anterior

al 138 1, data del Libre de Fortuna e Prudencia de Bernat Merge, clue va

coneixer l'obra; Riquer (HLC, II, 26) la situa al voltant del 1375; els

editors opten pel darter ter4 del segle XIV. Encara que partint d'aquesta

cronologia aproximada, es pot afirmar que la historia que Torroella explica

uns vint-i-cinc anys despres del proces a Erill era molt coneguda a l'illa; els

seus conciutadans recordarien probablement els fets en trobar-se amb la

pot delicada pregunta que Guillem fa a Arius:

«Ets vos , Senyer, lo rey Artus,

Aycell qui atendon li breto?»

(vs. 922-923)

Jaume III ja era mort i Pere III s'esforcava a silenciar a la cronica official

qualsevol versio que discutis la legalitat de 1'ocupac16 de 1'illa, en un

moment en clue, segons R. Gubern, el plet sobre l'herencia mallorquina

era un tema actual en la politica europea (i que cuejaria fins despres de

(:asp, quan la mare de Jaume d'Urgell, Margarida, fella d'Isabel de Mal-

lorca 1 neboda, per tant, de Jaume [IV], defensa els drets del seu germa a
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la corona); no es estrany que el Cerimonios, en les instruccions a Bernat

Descoll sobre la redaccio de la cronica (1375), prohibis que es tractes

1'entrada de Jaume {IV} a Catalunya de 1'any anterior. A Mallorca, pero,

corrien periodicament rumors, infundats, encara que preocupants, sobre

els intents dels hereus de Jaume III (primer Jaume [IV], <vist>> fins i tot a

1'illa; despres Llufs d'Anjou, que compra els drets sobre el regne mallorquf

a Isabel de Mallorca), per recuperar el tron perdut.

Una altra dada per a llegir el poema en aquesta direccid, tenint sempre

present la parquedat de 1'obra quant a referencies explicates, son les miste-

rioses refixes d'argent que semblen empresonar Arttis (o, corn a minim,

impedeixen que Guillem hi tingui contacte directe). Per exemple:

< Pres les rexes m'ajenoley,

(C'axi deu horn parlar ab rey)

perque-l vulch far real honor.

I...I

Es eu agra plaser trop gran

Que la ma baysar li pogues;

Mas si tot de luy era pres,

Le bastimens m'ho defendia.>>

(vs. 805-813)

La Mort Artu, font reconeguda de La faula, i els textos d'origen

clerical i epico-narratiu sobre el recer d'Artus i Morgana en el Ws-Enlla,

guarden un silenci absolut sobre aquest motiu, que, d'altra banda, el

Tirant lo Blanc recull fent patent la idea de preso: el rei esta <<dins una

molt bella gabia, ab les reixes totes d'argent>> (cap. 191), les portes de la

qual s'obren al cap. 194: « Toren obertes les portes de captivitat.>>

Ens trobem potser, corn ha escrit J. Butinya, davant un resso de les

llegendes orals sicilianes sobre el terra. Algun episodi de la Queste du Saint

Graal ho recorda vagament, atribuint 1'empresonament, pero, sempre a

altres personatges: el rei Mordrain, convertit per Josep d'Arimatea, jeu

ferit rere les refixes d'una abadia, nodrit nomes per 1'h6stia sagrada; del

mateix Josep d'Arimatea explica Robert de Boron (tal corn ha recordat M.

de RIQUER, HLC, II, 38), que es mantingue viu en una preso gracies a la
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presencia del Graal; recordem que Artus s'alimenta d'aquest en Lafaula

(vs. 1082-1103) i que la Queste fa del presoner que viu nomes del Graal

un topic literati, exemplificat en les histories de Josep d'Arimatea, Josofes,

Galaaz, Perceval 1 Boors. Aquests episodis pollen haver suggerit la peculiar

presentacio d'Artus a La faula, pero potser hi ha contribuit tambe el

record d'una dada de la biografia de jaume [IV}, que passa la meitat de la

seva vida en presons i que explicaria la variant mondrquica del motiu.

L'episodi mes conegut es l'estada al Castell Nou de Barcelona durant

quatre anys (1358-1362), tancat durant la nit en una gabia, anecdota que

tingue una certa difusio en aquells anys: ultra la documentacio oficial (les

instruccions de Pere III als seus carcellers i 1'inventari de les escasses posses-

sions de l'infant a la preso, tots dos de 1358), s'ha conservat en la carta

dels jurats mallorquins en assabentar-se de 1'espectacular fugida de Jaume

{IV} el maig de 1362, i en els documents al voltant de la cessio de drets de

1'hereva de Jaume, la seva germana Isabel, al duc Lluis d'Anjou

(1375).

Sigui en el cas de la reminiscencia en el public mallorqui del proces de

1345, escandalos perque posava en dubte la fidelitat de la nova jerarquia

politica instaurada despres de la conquesta, o en el de l'empresonament

d'Artus, mes dubtos, l'autor sembla jugar, en un poema teixit de motius

literaris, propi dels gustos d'uun "gran mon" obsedit per la literaturau

(RUBIO I BALAGUER, HLC, I, 168), a introduir elements que el seu

context historic dota d'un doble significat, sense que aixo respongui a una

lectura partidista (sebastianista), per a la qual, corn s'ha dit, falten afirma-

cions mes Glares. Tal com ha explicat A. Pacheco recentment, l'aparicio

d'elements biografics i realistes en Lafaula i altres textos afins del XIV esta

subordinada a la voluntat d'expressar unes idees d'abast universal. Si el

poema de Torroella es, doncs, una obra estructurada al voltant de topics

moralitzants de l'epoca, en que pesa molt mes, quantitativament i qualita-

tiva, l'escenografia arturica que el mateix missatge d'Artus, e-corn explicar

el resso, segur en el public, de 1'incident recollit en el proces de 1345 o del

mes hipotetic record de la preso de 1'infant Jaume a Barcelona?

Pels mateixos anys en que apareix La faula, l'infant Jaume es compa-

rat, amb poc tacte des del punt de vista de Pere III, com suggereix J. Riera

i Sans, amb un altre presoner 11-lustre, Boeci, en la versio que va fer el
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dominica fra Pere Saplana de la Consolacio de lafilosofia. En la dedicatoria

es posa de manifest que a Catalunya existia un grup de simpatitzants de

l'infant disposat a mitificar la seva desgracia en un precedent classic de

presoner innocent. Si s'accepta la influencia mallorquina en l'Artus de

Torroella, aquest estaria incorporant at text anecdotes de la seva propia

experiencia (la <<tragicau i difosa historia dels ultims membres del casal

mallorqui), considerades com a exemple concret no pas d'una reivindicacio

politica, sing de la imatge universal de l'home perseguit en un mon en que

s'han perdut els principis de cavalleria i cortesia representats per un Arttis

que en contempla, allunyat, la decadencia.

Saplana i Torroella suggereixen aixi el que sera on proces posterior de

creacio llegendaria at voltant de l'infant Jaume, desenvolupat, amb els

precedents dels documents citats sobre la cessio del regne a Lluis d'Anjou i

la cronica dels Foix (segle xv), en els historiadors del XVII Q. Dameto-V.

Mut) i que esclata en la nostalgia mallorquinista dels escripcors illencs del

xIx, per exemple en les breus pero abrandades (i inexactes) biografies que

J. M. Bover dedica a Jaume [IV] (Historia de la casa real de Mallorca,

Biblioteca de escritores Baleares) o en 1'entusiasme amb que G. Llabres va

rebre la noticia sobre el poema de Torroella, descobert pocs anys abans per

Mila i Fontanals; les escasses dades facilitades pels editors no permeten

saber fins a quin punt la mateixa tradicio dels Torroella sobre Lafaula no

es deutora d'aquest ambient.

MARIA TOLDRA

Universitat de Barcelona
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