
FLOR DE CAVALLERIA

lssent relativament hoc notnbrosa la ilista dels llibres de cavalleries
Catalans que han arribat a la coneixenca dels erudits, no mancara d'interes
donar noticia del brew fragment que a continuaci6 publiquem, el qual es
troba copiat al darrer foli del manuscrit 7811 de la Biblioteca Nacional de
Madrid. Aquest manuscrit tan interessant per a 1'estudi del Tirant lo
Blanch i d'altres aspectes de les practiques cavalleresques del segle xv,'
Conte en el seu darrer full de guarda el comensament d'un Ilibre de cava-
lleries titulat Flor de cavalleria. Taut pel caracter de lletra corn per la
seva ortografia castellanitzada, podern deduir que fou escrit cap a les
darreries del segle xvi. No podem dir si es copia d'algun Ilibre existent
i fins ara desconegut, o si es un assaig que un autor anonim va emprendre
i no va continuar. La copia s'interromp sobtadament quan encara restava
gairebe tota una plana per omplir.

La formula inicial del llibre es evidentment treta del Tirant : aA honor,
llahor y gloria de nostre senyor Deu e de la sua sacratissima Mare, comen-
i^a lo prolech de aquest llibre, to qual es intitulat Flor de cavalleria)). Per
aixo i per la vinculaci6 probable del manuscrit a la familia Martorell,'
podem establir que es tracta d'un proposit d'escriure un llibre de cava-
lleries que continues la tradicio creada per la incomparable novella valen-
ciana. Tant el llenguatge coin la manca d'habilitat de la redacci6, ens
fan veure, pero, que la tradicio havia degenerat forSa, i que ens trobem
ja a les darreries decadents de la literatura cavalleresca. Aixi i tot, aquest
curt fragment ens demostra que el Tirant no va mancar de tenir imitadors

1. PERE BoHIc.As ha publicat en ENC, LVII ( Barcelona 1947 ) un recull de Tractats
de cavalleria , en el qual figura la novella Guillem de Vdroich , inedita fins ara, treta
del manuscrit esmentat . MARTi nE RIQUER , en el prdleg de la seva edici6 del Tirant
to Blanch (Barcelona 1947), transcriu les lletres de batalla de Joanot Martorell, pro-
cedents tambe del mateix manuscrit.

2. Vegeu S. GILI I GAVA, Noves recerques sobre « Tirant lo Blanche, ER. I
(1947-48) 135-147.
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2 S. GILL I GA17A

dintre mateix de les lletres catalanes . Era veritablement estrany que un
llibre de la valua artistica del Tiran, t, que exerci la seva influencia a Italia
i a Castella , no hagues tingut cap resso en la 111ateixa llengua en que fou
escrit ; i nomes pel fet de palesar que les imitacions existiren tindria inte-
res la publicacio d'aquest fragment, malgrat la seva petita extensio i mi-

grada valua literaria.

El primer cop d' ull, en parlar de les grans batalles que «foren insti-

tuhides en lo eel)) i de la lluita que el glorios princep sant Miquel sostingue

contra els angels rebels, ens podria dur a creure que som en presencia d'un

llibre de cavalleria celestial , coin els ben coneguts a la literatura castellana

amb el nom d'a lo divino . Mes immediatament canvia de to, i es posa a

parlar de la licitud de les batalles i de 1'honor dels cavaliers, en forma que

ens fa pensar de seguida no sols en el Tira.nt, sing tambe en una de les

seves fonts mes conegudes : 1'Arbre de batalles, escrit al segle xiv pel frare

frances Honore Bonet. Aquest llibre era prow familiar a les terres de

llengua catalana, com ja hem dit en una altra banda,3 perque pogues influir

damunt dels nostres escriptors, no tan sols per mitja del Tirant, sing tambe

directament, coin sembla que podria esser ql cas del proleg que comenteni.

L'Arbre des batailles to un primer llibre, dividit en dotze capitols, destinat

a tractar de les batalles entre els angels bons i els rebels, a de les lluites

i empreses militars contingudes a la Biblia, interpretades segons el gust

de in cavalleria medieval. En els primers capitols del Ilibre quart, parla

de questions de Dret i de Moral referents a la licitud de les batalles i de

la guerra, i als casos en que els reptes poden considerar-se legitims sota

els punts de vista religios i juridic. No calia, pero, que l'autor del nostre

fragment hagues manllevat directanient al llibre frances aquestes idees :

ultra les que horn troba escampades en el text del Tirant, la interpretacio

cavalleresca de les batalles bibliques i les normes juridiques, escrites o

consuetudinaries, que reglamentaven els reptes entre cavaliers, havien

devingut Hoes comuns en els llibres de cavalleries, i el nostre autor des-

conegut en fa el seu proleg, afegint-hi potser algunes consideracions que

venien dels tractats didactics i juridics sobre la rnateria, ben abundosos a

Catalunya comencant pels Usatges, i que passant per l'Orde de cavalleria

de Ramon Mull i el Tractat de Cavalleria de Pere el Cerinroni6s," havien

estat tamhe incorporats en part a certs capitols del Tirant.

Amb aquests elements histories i didactics, que en el seu temps eren

ben planers de trobar, va combinar el seu proleg, el comencainent del

3. Ibid., 145-146.
4. Vegeu ]a nova transcripcio d'aquest text feta per P. Boarc.As en el llibre

citat a ] a nota 1, junt amb altres tractats de cavalleria fins ara desconeguts.
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qual ens ha conservat el manuscrit 7811. Sembla que el seu intent era
de fer-lo seguir d'una novella de propia invencib que, judicant-la per
aquesta mostra, no ens hauria de doldre gaire que s'hagi perdut, si no
fos que el seu parentiu probable amb el Tirant li dona, com a darrer
reflex catala del inillor dels nostres llibres de cavalleries, un fort relleu

de curiositat literaria.

El tftol no ens pot dir gran cosa sobre el contingut ignorat del llibre.
El mateix pot fer pensar en un protagonista que per l'esclat de les seves
aventures fos anomenat Flor de cavalleria, que en un recull o tria d'histd-
ries que l'autor volgues dur a terme. Sembla que el fet d'haver-li posat
titol fa creure que si el llibre no s'escrivf del tot, l'autor el tenia alntenys
pensat en el seu caracter i estructura general. D'altra banda, en el
Cataleg de P. ,Gayangoss hi havia una muni6 de Florestes o Selves d'aventu-
res, i de cavallers que es diuen noms derivats de Flor, com Florisando,
Florisel, Flores, Flaramante, Floram,bel, Florando, Florim6n, Florindo,
Floriseo, etc., etc., en els llibres estampats en els segles xvi i xvII ; i per
consegii.ent res no podem endevinar a base d'un titol tan corrent a 1'epoca
de decadencia de la novella de cavalleries.

- EXT

A honor, llabor y gloria de nostre senyor Deu e de la sua sacratissinta

Mare, comenca lo prolech de aquest llibre, lo qual yes yntitulat Flor de cavalleria.

Ans del decahiment de natura humana, foren instituhides grans batalles

en lo cel, car llegim que la grandissima superbia de Llucifer e dels altres angels

aderens ab aquell, a hordenada la gratidissima batalla per lo gloriSs prfncep sen

Miquel angel, ab los altres sans angels, contra lo malvat Llucifer e los altres

qui aderien ab aquell. La fi de la batalla fonch que, obtesa per los sans angels

victoria , lo dit malvat Llucifer ab sos compahons vencuts caygttes en la pregonea

dels ynferns on estaran perpetualment, e foren fets diables molt llegss e espan-

tables . Enapres lo malvat e envejO spirit maligne ynstituhi batalla mental

contra Tome, lo qual vencut per la diabolica tentacio e ynstigacio, [fon] foragitat

de paradis terrenal, Iloch molt placent e delitos, per la ynobediPncia per aquell

comesa contra nostre senyor Deu.

Encara llegim que•Is fills de Nohe, apres lo diluvi edificaren una ciutat e
una gran torre per a batallar contra Deu, creuhens muntar la dita torre fins en

la sumitat dels eels. E nostre Senyor, vehent la malvada yntenci5 de aquells,

muda•ls los llenguatges, y axi foren destitu'vts de la Ilur malvada e reprovada

yntencib.

5. iBiblioteca de Autores XL (Madrid 1857).
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Encara mes llegiin de les moltes e ynumerables batalles que son estades
en diversos temps, axf coin en temps de Josue, e dels Reys e dells Macabeus,
dels grechs , troyans e roman e slues molts.

No es empero a dir que totes les batalles sien llicites e permeses, coin no
lien llicites ni permeses sing en certs casos , axi coin en defensio de la Santa Fe
catholica ; e de aquesta son estats vencedors tots aquells que han empreses ]es
dites batalles, e axi los sans martres vencedors de aquelles ban obtesa corona
e palma de vitoria. Axi matex es permesa batalla per anantenir justfcia, e
per co es molt perillos batallar contra justfcia ; e veehem continuament que
aquells que demanen o defenen justfcia son vencedors. Es encara permesea ba-
talla, y ^es molt justa, quant es endita per los reys e princeps en defencio e
custodia de llurs regnes, quant algun tira se vol pendre y ocupar ses terres
e senories. E per co los princeps e senors e loss pobles, an edificat ciutats mu-
rades, viler y castells forts, perque sien punicio e segura defencio contra los
enemichs. E los drets ynstitu^.ren y ordinaren que la casa habitacio de Tome
sia a e1 liurisima custndia e refugi, on a cascil es ]licit y permes defendre ]a
sua casa, vila, ]loch o castell e la sua persona, hoch encara la fama e la sua
onor, y es tengut per foll e ynsensat 'aquell que no estima la sua fama e onor.

Los omens vils e de baxa condicio e estaments no son disposts a batallar,
car no estimen Ilur onor e facia, e facilment fu,-en, tota vergoila per aquelis
postposa. A mes los cavaliers, nobles e generosos e altres omens onrrats e
virtuosos, son molt pus disports e ordenats a batallar, car estimant llur onor
e fama, an temor de ser envergoilits molts. Es axi matex gloriosa la batalla
de aquells que la emprenen per defencio de la cosa pfiblica, coin aquests son
reputats viure perpetualment per gloria.

SAMUM, GILI i GAYA

Institut Miguel de Cervantes de Filologia Hispanica , Madrid.
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