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LES FONTS ORIENTALS DEL TIRANT LO BLANCH*

I

EL ((TIRANT I,O BLANCH)) I LA «HISTbRIA D'OMAR AL-NAMAN»

L'aspecte oriental del Tirant lo Blanch es mou encara sobre un terreny

absolutament verge d'investigacio. La present monografia no preton pas

de realitzar un estudi total d'aquest aspecte, ans de posar finicament de

relleu, en les linies mes essentials, les analogies de fet i d'ambient existents

entre la novella d'En Martorell i un conte de les Mil nits i una nit (Kitab

alif layla wa-layla) : la Historia del rei Omar al-Na`man i dels seus dos

meravellasos fills Sarkdn i Daw' al-Makan.

Dins la classificacio tripartita de manuscrits Arabs de les Mil' i una nits
feta per Zotenberg, la Historia d'Omar manca en el grup dels de proce-
dencia asiatica, els quals son generalment incomplets, i apareix en els dos
seguents, de procedencia egipcia, Fun dels quals es caracteritza per la cor-

* [Siegfried Bosch nasque a Barcelona el 5 de setembre de 1916. Abans dels
vint anys es llicencia en Dret a la nostra Universitat. Al marge dels seus estudis
juridics, aviat manifesth una ferma vocacio envers la historia i la histdria literaria,
per al conreu de les quals demostrs posseir excellents condicions. Durant l'any 1936
veieren la hum tres treballs seus, els primers - fins ara units, si deixem de banda
els articles publicats a la premsa barcelonina - que donaven fe de les seves activitats
erudites : Desafiamnents a Catalunya en el segle XVI (BABLB, XVI ; en collaboraci6
amb Francesc Carreras i Candi), Les partides i cls textos catalans didactics sobre
cavalleria (HARiLI, III) i Catdleg de l'exposici6 de documents juridics de l'Arxiu
de Poblet (amb motiu del Congres Juridic Catala tingut a Barcelona ; en collabbracio
amb Manuel Cruells).

Quan, poc despres de comencada la guerra. civil, fou mobilitzada la seva lleva,
En Bosch em feu una visita de comiat i diposita a les meves mans un llarg estudi
que acabava de redactar : si no tornava, podia jo disposar-ne a la meva voluntat.
En aquesta obra, que titulava Noves investigations sobre el «Tirant la Blanch)) eren
examinats, en quatre parts de desigual extensi6, els temes seguents : a) Marti
Joan de Galba, coautor?; b) Les fonts literhries occidentals; c) Les fonts orientals;
d) Sobre la data de la dedicatoria i priinera part. Obrien el treball unes conside-
racions sobre la bibliografia d'aquella novella cavalleresca ; al final, unes conclu-
sions resumien el pensament de l'autor.

Siegfried Bosch estigue del 1937 al 1939 al front. La guerra li respectii la vida,
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2 SIEGFRIED BOSCH

reccio del seu estil i per la insercio de contes que manquen en 1'anterior,

i el darrer, per una diferent ordenacio de les narracions que hi son aple-

gades.l

Lane dona com a data probable de la redaccio definitiva de la gran
compilacio oriental, en la seva forma d'avui, ell anys 1475-1525. El que
es fora de dubte es que aquesta redaccio queda fixada en el tombant del
segle xv al xvi.

Per a l'estudi comparatiu que segueix m'he servit del text de les Mil
i una nits establert per J. C. Mardrus, a traves de la versio castellana deguda
a Blasco Ibaiiez.'

L'argument de la Historia d'Omar, redult a les seves limes mes essen-
cials, es com segueix :

pero el deixa profundament marcat per la malaltia que 1'havia de dur a la tomba.
Els mesos que pogue passar encara a Barcelona els dedica a revisar aquell estudi,
que em retornava un cop finida la seva tasca . El comiat, aquesta vegada, era m€s
dolorbs, puix que tots dos tenfem la certesa que seria per a sempre . Per dissort, els
nostres pressentiments s'acompliren , i Siegfried Bosch moria el dia 15 de novembre
de 1940.

Corresponent a la confianca amb que el malaguanyat investigador em distingf,
publico aci , en homenatge , una part de les seves Investigations - la que apor-
tava novetats majors. Les altres parts no tenen avui - despres dels treballs recents
dels senyors Pere Bohigas ( Tractats de Cavalteria , ENC, A, LVII), Marti de Riquer
(edici6 del Tirant, BP, V) i Samuel Gili i Gaya (Novel recerques sobre eTirant to
Blanch)) , ER, I) - un interes tan gran com el que podien oferir al moment d'esser
redactades , i fins una d 'elles - la que es refereix a les fonts occidentals - ha
quedat completament superada ; no es iniposible , de totes maneres , que intenti de
donar-ne a coneixer algun fragment en una altra ocasi6.

He cregut que, malgrat el temps transcorregut des de Ilur redacci6 , aquestes
notes sobre Les fonts orientals del cTirant to Blanch)) havien d'esser publicades tal
com Ilur autor me les confia ( el lector tindra sempre present que elles foren es-
crites l'any 1936 i revisades el 1939). Nomes m'he atrevit , doncs, a fer-hi alguna
lieu correcci6 gramatical - que en res no afecta el contingut del treball - i a
regularitzar la transliteraci6 dels noms Arabs, de que ha volgut encarregar-se el
senyor David Romano, el qual em plau de regraciar per la seva collabo-
raci6. - R. A. i S.]

r. Segons C . HUART, Littirature arabe2 (Paris 1912 ), 394, la Histdria d'Omar
i la de Sindbad el Mariner foren introduides a les Mil i una nits gairebe per forca,
per dir-ho aixf , per tal d'arribar al nombre de mil i una jornades a que aquest recull
de narracions populars venia obligat a causa de la declaraci6 del predmbul.

2. Publicada a Valencia en vint-i-tres volums . No he tingut cap inconvenient a
utilitzar aquest text , malgrat tractar-se d'una retraducci6 , pel fet que, com indicare mes
endavant , aci es tracta mes aviat d'establir semblances de detail, d'ambient i d'ideo-
logia, que no pas literaries ni d'estil. D 'altra part, en el proleg que encapcala 1'edici6,
G6mez Carrillo assenyala la fidelitat absoluta amb que ha estat feta la versi6, fins al
punt que llegir-la en castella es com llegir Mardrus mateix. Ultra aixo, es Tunica
edici6 Integra que m'ha estat assequible a Barcelona . Per consegiient , totes les refe-
rencies a les Nits, aixf com les indications de volum i de pagina posades entre
parentesis , es referiran a la citada impressib de 1'Editorial Prometeo.
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LES FONTS ORIENTALS DEL TIRANT LO BLANCHs 3

NIT 44 (amb la qual comenca). - Presentaci6 d'Omar al-Nalman, sobira d'im-

mensos territoris asiatics amb capital a Bagdad, i pare de tarkan, edit aixi

perque es revelava corn un prodigi entre els prodigis d'aquell temps, i su-

perava en valor els herois m6s coratjosos, que havien estat vencuts per ell

en torneign.

NIT 45. - Safiya, filla del rei dell grecs de Qasariya, concubina d'Omar, pareix

un not i una noia bessons, als quals posen per nom, respectivament, Paw' al-

Makan (L1um del lloc) i Nuzhat al-Zaman (Delicies del temps). Omar rep

els ambaixadors del rei cristia Afridun, de Constantiniya la Gran, senyor

de Grecia i la JJbnia, el qual li demana valenca contra Hardub, senyor de

Qasariya, tamlb6 cristia.
NIT 46. - Omar accepta la proposici6, seduit per la idea del gran prestigi que

una valenca aixi li donara entre els reis d'Occident, i encomana al seu fill

arkan la direcci6 d'un exercit format per deu mil genets. Durant el tra-

jecte sobre Qasariya, ^arkan es perd a,causa d'haver-se adormit damunt el

sen cavall. En despertar-se es troba a les portes d'un monestir, davant el

qual s'esten una ampla prada on deu esclaves iblanques i la seva jove mes-

tressa es dediquen a jocs atletics. La darrera, vencedora de tots els combats,

es desafiada per una vella, a la qual donen el nom de Umm al-Dawahi (Mare

de totes les calamitats).

NIT 47. - La donzella vencedora accepts el desafiament. Per a mes comoditat

en la lluita, ambdues dones es despullen de tota vestimenta. Venc nova-

ment la primera. garkan, testimoni involuntari de I'escena, apareix sobta-

dament a la vista del grup de donzelles. .Vine en cerca de boti de earn

jove que aquesta nit, a la Hum de Ia lluna, refresqui el foe del men design,

els diu. La destra lluitadora acceptara de donar-se-li si la vent primer en

un combat analeg als que ha presenciat, es a dir, fent caure a terra el con-

trincant. 'Corpres per la gran bellesa de la jove atleta, §arkan renuncia a

emprar tot procediment de violencia. Ella, agradada tambe de la seva gen-

tilesa, li ofereix hostalatge al monestir, on passen un parell de dies. La Mare-

de-totes-les-Calamitats, peril, ihavent identificat la personalitat del princep

musulma, denuncia a Hardub la seva presencia al monestir. El rei cristia

tramet immediatament el cabdill Masura al davant de cent guerrers escollits

en persecuci6 de arkan, i'enamorada del qual results Esser Abriza, filla del

mateix Hardub.

NIT 50. - arkan vent els soldats de Hardub i occeix Masura en singular combat.

Abriza Ii explica la causa de l'enemistat entre Hardub i Afridfin de Cons-

tantiniya, i li diu que la valenca que aquest ha demanat a Omar contra el

primer 6s un parany preparat contra el mateix tarkan i els seus den mil

guerrers ; per aixd li aconsella de tornar-se'n rapidament a Bagdad. La host

musulmana abandona el territori rumi. Un cop passada la frontera, tarkan,

que viatja amb cent guerrers a la ressaga de 1'ex6rcit, 6s sobtadament atacat

per un nombre igual de cristians, scent guerrers intrepids corn lleons, que

desapareixien sota les cotes de malla i les viseres del case'. El combat dura

tots ]a jornada, i nomes en fer-se fosc es concedeixen una treva els bandols
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4 SIEGFRIED BOSCH

contendents. El sistema de lluita emprat l'endema es el de successius com-
bats singulars. El resultat es tan desastros per als guerrers musulmans,
que a la nit vint d'ells han caigut presoners dels cristians. Aixo decideix
^arkan a lluitar personaluient contra el cabdill enemic. Llur duel es per-
llonga tres jornades senceres, al final de les quals una falla del seu cavall
posa el segon a mans del princep musulma. Pero, oh ironia!, el vencut
resulta esser la princesa Abriza, que li din : He volgut experimentar-te en
el camp de batalla i veure fins on arriba el teu valor. ISapigues, doncs,
que tots els meus guerrers que han combatut amb els teus, son les meves
donzelles, i son joves i verges com jo. I de mi et die que si no hagnes estat
pel meu cavall, que s'ha desbocat a deshora, altres coses hauries vist, oh
Sarkan ! n I ara junts, abrandats d'una gran passio, segueixen el cams cap
a Bagdad.

NIT 51. - Abriza es presentada per Sarkan al seu pare Omar, el qual, arborat
per la gran beutat de la princesa, se sent posselt de violents desigs de fer-la
seva. Com que la gran fermesa del caracter d'Abriza no li dona lloc a
cap esperansa, Omar es decideix a narcotitzar-la i a satisfer-hi la seva In-
xuria durant el son provocat pel beuratge. Nomes aixi aconsegueix de
donar acompliment al seu •desig. Un bon dia Abriza s'adona que esta
prenys. No gosant confiar-se a ningu, i desesperada per l'afebliutent que
el seu estat li comporta, fuig del palau d'Omar acompanyada de la seva
donzella Gra-de-Corall i d'un esclau negre, Morose, antic bandoler i Iladre
de pas, que els servira de guia.

NIT 52. - Moroso es ara el qui cobeja la possessi6 d'Abriza. Rebutjat amb
fastic per la infortunada princesa, Morose, en un acces de rabia inconte-
nible, li dona wort. Aixo s'esdeve justament moments abans d'esser acon-
seguit el grup fugitiu per an exircit expedicionari de Hardub, pare d'Abriza.
La Mare-de-totes-les-Calamitats suggereix al rei cristia un pla per a ven-
jar-se d'Omar.

NIT 53. - sarkdn, assabentat de la desaparicio d'Abriza, s'afligeix tant, que
arriba a renunciar als seus drets de successio al tron, i es retira a fer vida
solitaria. Omar, pert, aconsegueix de fer-li acceptar finalment el carrec
de governador de la placa de Damasc. Daw' al-Makan i Nuzhat al-Zama-n,
germans de 8arkan, senten desig d'anar en romiatge a la tomba del Profeta,
i per fer-ho abandonen secretament el palau reial. A Jerusalem Daw' al-
Makan contreu una greu ;nalaltia que obliga Nuzhat al-Zaman a despren-
dre's de totes les seves reserves monetaries a fi d'atendre al guariment del
seu germa. Nuzhat al-Zaman desapareix sobtadament. Daw' al-Makan,
mort de fam i extenuat per la creixent gravetat de la malaltia, to la for-
tuna 0esser recollit per 1'encarregat d'un hammam public, que en to cura
com si es tractes d'un fill propi.

NIT 55. - Nuzhat al-Zaman havia estat raptada per un beduf traficant d'esclaus,
el qual se l'enduu, a tall de mercaderia, cap a Damasc, on es dirigeixen
tambe Pawl al-Makan i el seu protector.

NIT 57. - Nuzhat al-Zaman es comprada per un marxant, amb destinacio a
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LES FONTS ORIENTALS DEL aTIRANT LO BLANCHs 5

l'harem del seu pare Omar . Cal advertir que la ;personalitat de la jove

princesa es desconeguda.

NIT 59. - Circuinstancialment tarkan, governador de Damasc, tC ocasi5 de

veure Nuzhat al-Zaman, que ell encara no coneixia i que no identifica corn

a germana seva . garkan se n'agrada i es decideix a adquirir-la al marxant,

el qual la hi cedeix a canvi d'un dret de franquicia a perpetuitat sabre les

seves mercaderies.

NIT 6o. - Es consuma la uni6 de 8arkan amb Nuzhat al-Zaman.

NIT 67. - Sarkan comunica el seu casament al seu pare Omar.

NIT 68. - Omar respon a sarkan fent - li saber la fugida de Paw' al-Makan i de

la seva germana . sarkan descobreix la veritable personalitat de la seva

muller i, per taut , el gran de parentiu que els uneix. Pero el matrimoni

ja ha donat fruit.

NIT 69. - sarkan resol el problema plantejat pet seu involuntari incest casaut

Nuzihat al-Zaman amb el sett gran camarlenc ( hudjib ) abans que el secret

sigui divulgat. El nado, una noia a la qual posen per nom,Forca-del-Destf,

tamb^C passara com a filla del darrer . A tot aixo , Omar escriu a tarkan

manifestant-li coin tindria plaer de coneixer la seva nora.

NIT 70. - Nuzhat al-Zaman creu mcs adient d'explicar a Omar la veritat de

tot el que ha succeit, tot ocultant nomes el fet d'haver-se conjugat carnalment

amb Sarkan, del qual s'havia divorciat, donant aixf entenent que el fill

hagut es del seu marit actual.

NIT 75. -paw ' al-Makin i Nuzhat al-Zaman es retroben tot fent el cami de

Bagdad.

NIT 76. - Omar Cs emmetzinat per obra de la Mare-de-totes -lesiCalamitats, la

qual ha iposat aixf en practica el seu pla de venjanca.

NIT 77. - Paw' al-Makan Cs elegit nou solda. Independentment , sarkan es

constitueix en solda de Damasc.

NIT 88. - Ambd6s germans emprenen una acci6 comuna contra Hardub, el

qual, juntament amb Afridun , s'ha emmurallat dins la capital de l'Imperi

grec.

NIT 9o. - Combat singular entre ^ arkan i el guerrer cristia Lluc davant les

porters de Constantiniya.

NIT 93. - La Mare-de-totes-les-Calatnitats es disfressa d'asceta musulma a fi

d'introduir-se al camp enemic , setnpre perseverant en els seus plans de

venjanca.' Segueixen llargs episodis de la guerra contra els cristians de

Constantinoble.

NIT rot. - La Mare-de-totes-les-Calamitats segueix ordint la trama d'una ter-

rible venjansa.

NIT 102. - ;arkan Cs ferit a tracio per Afriddn.

NIT 104. - Sempre disfressada d'asceta, la Mare-de -totes-les-Calamitats acon-

3. Ignoro si aquest fet i els que es descabdellen a continuacio serven alguna
relacio amb el conte crab de text desconegut titulat El fats anacoreta, citat per
M. MENENDEZ PELAYO, Orfgenes de In novela , I (Madrid 1905), pig . xLV (NBAE, I)
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6 SIEGFRIED BOSCH

segueix d'arribar fins a la tenda on jau nafrat el cabdill musulma, i el

remata.

NIT 705. - Neix Kan-ma-kan, fill del solda Daw' al-Makan i d'una concubina

seva.

NIT 137. - Fracassat el setae de Constantinoble, hom decideix d'aixecar-lo.

Daw' al-Makan abdica la sobirania a favor del seu fill Ka-n-ma-kan, be que

establint una tutela per al cas de la seva snort abans de la major edat del

nou solda. Mor Paw, al-Makan.

NIT 138. - El tutor de Kan-ma.kan usurpa els drets de sobirania ajudat per una

facci6 militar favorable a les seves pretensions.

NIT 139. - El tutor exerceix una ferma oposici6 als amors del jove solda amb

la seva cosina Forca-del-Destf. lAquestes contrarietats obliguen Kan-ma-

ken a abandonar la cort, ben decidit, perb, a reconquerir-la pel seu propi

esfors. Es llansa a una vida errant perseguint tota llei d'aventures i de

guerres.

NIT ;142. - A tot aix6, pero, l'usurpador ha estat redu_t i empresonat pel visir

Dandan.

NIT 143. - Kan-ma.kan passa a exercir la sobirania i es mullera amb Forsa-del-

Destf. Recomenca la guerra, iniciada pels seus antecessors, contra el refine

cristia de Qasariya, el nou rei del qual, Rumzan, resulta esser el fill d'Abriza

i d'Omar al-Nal man. La guerra es evitada pel fet que Rumzan, educat en

la fe del .Profeta per Gra-de--Corall, donzella d'Abriza, manifesta sentir-se

musulma de tot cor.

NIT 145. - Mort de la Mare-de-totes-les-Calamitats. Fineix la narraci6.

La Historia d'Omar es tota ella matisada de trets i d'aventures que la

fan una veritable novella cavalleresca. No hi manca el tipus, de cavalier

errant, ni els combats singulars, ni l'enumeraci6 de les etapes formatives del

cavaller, amb els mes petits details de la seva educaci6. Pambe hi sorpre-

nem una allusi6 a 1'Iskandar Dulgarnain' i a 1'Antar de la celebre gesta
Arab.'

4. 0 sia Alexandre el dels dos corns (Nit 45). Cf. un assaig d'explicaci6 del
motin Dulqarnain aplicat a Alexandre , en EMILIO GARCIA G6MEz , Lin texbo drab,e
occidental de la leyenda de Alejandro segun el manuscrito dr. XXVII de la Biblioteca
de la Junta para Ampliaci6n de Estudios (Madrid 1929), pag. xLVII-xLVIII. Per a la
identificaci6 de Dulgarnain amb Alexandre , pag. L ss. La figura d'Alexandre el Gran
passA a la literatura Arab, per influencia persa, totalment islamitzada i convertida,
segons frase de Menendez Pelayo ( Origenes , I, Dag. LXIX), en bras de Deu i propa-
gandista del dogma de la seva unitat. - Per a la introducci6 d'Alexandre en la
mitologia oriental cf. MASPERO , Comment Alexandre devint dieu en Egypte, AEHE,
vol. de 1897, i G.ARCfA GbMEZ, op. cit ., on hi ha bibliografia especialitzada . La ceo-
lecci6n Hispanian de l'Editorial Voluntad (Madrid ) anuncia el 1928 com de prdxima
publicaci6 l'estudi de Garcia G6mez , La leyenda de Alejandro entre los drabes.

5. Nit 103.
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LES FONTS ORIENTALS DEL LO BLANCHP 7

Dono a continuaci6 un grafic genealogic per tal de facilitar la com-

prensi6 dels noms i les relacions de par.entiu entre els principals personatges

de la Histdria d'Omar.

Safiya6 OMAR AI,-NA `MAN Abriza7

Daw' alM.kans Nuzhat al-Zamans Sarkan Rumlan'°

Kan-la-kdn Forca-dll-Desti'I

a) Panorama geogrdfic de la guerra

A partir dels episodis de la defensa de Rodes, l'acci6 del Tirant to

Blanch passa a situar-se a Constantinoble, on el. ja bregat cavaller dirigira

la guerra contra el poder del Gran Turc. L'element territorial es, prdpia-

ment parlant, tot l'Imperi bizantf ; per la qual coca el titol d'emperador

de Constantinoble, donat al sobira en la novella , correspon at m6s exacte

d'emperador dels romans. La conquesta i la cristianitzaci6 de la Barbaria,

malgrat endur-se mes d'una quarta part del text, no s6n sin6 un episodi

adventici.
Admira el coneixement topografic que En Martorell demostra tenir dels

hoes on es desenrotlla 1'acci6. Aquesta pericia geografica fou assenyalada

per primera vegada en l'estudi preliminar de Freret a 1'edici6 francesa del

Tirant, tradulda pel comte de Caylus, pericia que tamb6 feu vistent Givanel,

be que amb referencia concreta a Anglaterra i a les costes de la Peninsula

Ibcrica. Quant a la topografia dels paisos orientals, Givanel anota el fet

que, tot i presentar les distancies i els llocs geografics amb una precisi6 no

menys notable, el Tirant inclou a vegades passatges imaginaris, sense que,

d'altra part, mai s'hagi cregut que En Martorell conegues de visu totes les

terres que descriu.l2

Avui la darrera afirmaci6 j a no resulta del tot exacta. Lluis Nicolau

d'O1wer, per exemple, ha expressat el seu parer que En Martorell devia

6. Concubina grega d'Omar, filla del rei Afridun de Constantinoble. Safiya

limpida i pura com l'aigua'.
7. Filla del rei Hardub de Qas'axiya.
8. Daw ' al-Makun eI,lum-del-bloc'.
9. Nuhzat al-Zaman 'Delfcies-del-Temps'.

ro. Rei de Qasariya a la mort de Hardub.

rr. Filla de ^arkdn i de Nuhzat al-Zaman, que ignoren liar incest . ]Q'n assa-

bentar-se'n la fan passar com a filla d'ella i del gran camarlenc de fiarkan.

12. J. GIVAN$I„ Estudio critico de la novela caballeresca (Tirant lo BlanchD, AIH,

I (1911), 504-5.
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SIEGFRIED BOSCH

haver estat almenys a Rodes,13 i W. J. Entwistle, en l'itinerari biografic
que traca del novellista, suposa la seva probable estada a 1'illa i als paisos
de 1'Orient mediterrani devers el 1458, en que hauria acompanyat En Pere
Martorell, almirall d'Alfons cl Magnanim en aquelles llunyanes contrades,
on gestionava la redempcio dels captius fets presoners per Mohamed II.r4

El mateix Givanel, en un treball de data molt posterior,15 insisteix,
encara, sobre aquell aspecte de la geografia del Tirant afirmant 1'existencia
d'elements reals al costat d'altres de creats per la fantasia. (oEls primers)),
diu, aes troben en descriure'ns el viatge de l'heroi a Constantinoble i als
Does de l'arxipelag grec ; la part fantasiosa o geografia idealista esta en les
incursions que fa el paladf per terres cristianesn. Pero ja podem dir des
d'ara que aquesta diferenciacio s'adapta perfectament a les fonts Orientals
de la novella que em proposo de demostrar. En efecte : la corba biografica
de la vida d'En Martorell tragada per Ent\vistle es refereix rinicam.ent a
Grecia i a 1'Orient asiatic, pero no pas a la costa africana, de la qual possi-
blement els seus coneixements devien eraser mes lirnitats. Les allusions a
cavalls i orifanys, donats com a abundosos al territori del rei Escariano,
identificat amb factual Abissinia, estan en oposicic amb les d'existir-hi
volcans o que hi passa el riu Tigris;` i tot aixo permet de suposar que
En Martorell s'havia servit forca de les referencies mes o menys proximes
arribades a ell.

Al contrari, la descripcio dels Hoes de 1'Orient greco-asiatic adquireix
en la narracio catalana tot el tast d'una cosa viscuda. Aixf, per exemple,
en referir-se a 1'illa de Rodes, 1'autor ens parla, corn de proprio visu, d'((nn
arenal que•y ha peguat ab la muralla)).17 I veus aquf una afirmacio que
ens presenta el novellista estrenu navegant de la Mediterrania :

aLo estol parti del port de Palerm e tira la volta de Barberia, c coste-
rejant vengueren a Malegua, a Oran e a Tremicen, e passaren lo estret
de Gibaltar, foren a Capta, e Alcascer Ceguer e a Tanger ; e al tornar
que feu, passa per l'altra costa de Calic, e Tarifa, e Gibaltar, e passa per

13. L'expansi6 de Catalunva a la Mcditcrnznia oriental (Barcelona 1926), 208
(EC, I). En cap cas, pero, no podra coexistir in seva estada a Rodes amb l'epoca del
setge, puix que consta docunrentalment la presencia del novellista a Valencia el 16 desetembre de 1444, i l'esmentat setge no fou aixecat fins el iS dels mateixos mes i any
(cf. A. IvARS, Ausias March y Juanot Martoreil, EIU, I (1930), 177 i 185).

14. Observacions sobre la dedicator•ia i primera part del (Tirant lo Blanch)),
RdC, VII (1927), 396 i 397.

x5. El ((Tirant to Blanch)) i D. Ouijotc de la Mancha)), OdE, XIII-XIV (1921-
1922) ; citare segons el tiratge a part. Veg. peg. 46.

16. Ibid., 46-47.
17. J. MARTORELL i M. J. nE GALEA, Libre del valcrds e strcnu cavalier Tirant

lo Blanch. Estampat novament per M. AGurLO I FUSTER (Barcelona 1873-1905), I, 213(BC). Cito sempre per aquesta edicio.

8
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Cartagenia , car tota la costa en aquell temps era de morns, e de allf pas-

saren per les ylles de Ayvica e de Mallorqua , e alrres anaren a desembarcar

en lo port de Marcella.,"

Examinare ara el panorama geografic de la guerra en la Histdria

d'Omar.

La sobirania d'Omar al-Naman s'estenia d'Orient a Occident;

ai entre altres paisos, 1'1ndia, el Sind, la Xina, el Iemen, I'Hedjaz, l'A-
bissinia, el Sudan, la Stria, la Grecia i les provincies de Diarbekr, aixi

com totes les illes del mar i tots els rius illustres que hi ha a la terra,

com el Sayhun i el. Djihun, el Nil i 1'Eufrates,.1'

Naturalment, es tendeix no tant a fixar els limits reals del seu imperi

corn a donar una amplia idea de la seva vastitud. Per aixo no ha d'estranyar

que, mes endavant, en donar audiencia als ambaixadors d'Afridiin, es repe-

teixin en aquest alguns d'aquells territoris com a subjectes a la seva sobi-

rania i se li assignin els titols de

asobira dels de Constantiniya la Gran20 ... senyor del pals de Grecia i de
Jonia, i de tots els exercits de les comarques cristianes)o .21

Afridun sollicita la valenca d'Omar contra un tiro ferotge, el rei

Hardiib de Qasariya,22 per be que, en realitat, corn ja ha estat vist en

l'exposici6 general de la novella, es tracta d'emmenar les hosts del solda

cap a un parany habilment preparat pels cristians de Constantinoble. Pre-

vinguts, pero, els musulmans, dels plans reals de llurs pretesos aliats,

retornen immediatament a Bagdad sense que arribi a tenir Hoc cap combat

d'importancia.

La guerra no es represa fins molt n1-'-s endavant per Sarkan i Daw' al-

Makan, fills d'Omar, els quals, al davant d'un potent exercit, penetren

en el Pais dels rumilsi i ben tost n'encerclen la poblaci6 darrera les muralles

de Constantinoble.

El setge es perllonga considerablement. i d6na lloc a forca episodis de

caient cavalleresc, cada un dels quals es converteix en una victoria de les

armes musulmanes.
S'escolen quatre ant's, pero, i la ciutat roman encara sense crebant.

El setge no ofereix cap resultat positiu, i el descontent comensa a fer-se

18. I, 376.
r9. Nit 44 (IV, ro).
20. Constantinoble.
21. Nit 45 (IV, 17).
22. Qasariya=Cessarea de Capadocia?

9
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10 SIEGFRIED BOSCH

vistent entre 1'exercit. Sarkan ha mort en combat- Daw' al-Makan, con-
vensut de la poca eficheia assolida pels seus repetits atacs, estima infitil
tota persistencia i es decideix a abandonar 1'empresa, be que no el projecte
de tornar mes endavant i adestruir aquesta ciutat descreguda, per tal que
no puguin niar-hi mks que els voltors» .23

Transcorren deu anys mds, i Daw' al-Makan no perd mai d'esguard els
preparatius necessaris per a la guerra contra els descreguts rumis. Pero la
seva vellesa prematura, motivada pels grans treballs que ha suportat durant
la seva joventut, li fa abdicar la sobirania a favor del seu fill Kan-ma-ka11.2'
Tambe aquest demostra un desig intens, de sotlnetre els rumis de Constan-
tinoble. Com a compas d'espera dresa tot el seu poder contra el rogue
cristia de Qasariya, pero la conversio en massa dels seus pobladors a la fe
del Profeta en determina la pacifica anexio al seu imperi.25 Amb aixd la
novella s'acaba, i la presa de Constantinoble no es realitza.

La Barbaria del Tirant to Blanch es, doncs, en la Historic d'Omar, el
regne de Qasariya.

b) La guerra

La realitzacio de la conquesta o, millor, l'acabament de la guerra es
resol en el Tirant parallelament a la novella crab. En aquesta, com acabem
de veure, 1'efecte decisiu s'aconsegueix per la conversio on massa dels cris-
tians a la doctrina de Mahoma.

Permeteu-me de tornar sabre fets 'que ja resten exposats. Rumzan es
fill de la princesa grega Abriza i d'Omar al-Na`man. Fugitiva Abriza de
la cort del darrer, dona a llum pel cami i mor a mans d'un esclau negre
que servia de guia. Consumat tot just el crim, i fet escapol l'assassi, arriba
un exercit de Hardub, pare d'Abriza, a temps encara de recollir 1'infant
felicment deslliurat, el qual sera mes endavant rei de Qasariya.

Doncs be : la donzella que seguf Abriza a la cort d'Omar quan acoln-
panyava Sarkan a Bagdad, havia abjurat la seva fe cristiana i abracat
el mahometisme, i n'inculca els principis a Rumzan.

Un fet idcntic s'esdeve en el Tirant to Blanch respecte al rei Scariano
de Barbaria, educat des de petit segons una religio contraria a la dels
seus majors. Vegeu com parlen Rumzan quan Nuzhat al-Zaman2fi inqui-
reix detalls sobre la seva conversio, i el mateix Scariano :

23. Nit 137 (V, 198-9).
24. Nit 137 (V, 203).
25. Nits 143 i 144.
26. s convenient de no perdre d'esguard el quadre genealogic tracat mes amunt.

113
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• i La bona Gra-de-Corall fou qui m'in-

culca les normes senzilles i admirables

de la nostra fe ! Ella s'havia convertit

en una bona musulmana ensems que

la lneva mare Abriza quan estigueren

a Bagdad, al palau del men pare Omar

al-Nal man. i Gra-de-rCorall ha estat,

doncs, per a mi, no solament qui em

recollf en neixer, i m'educa substituint

en tot la meva mare, ans tambe qui ha

fet de mi tin veritable creient, el desti

del qual es a mans d'Ala, Senyor de

Reis ! 327

,E per quant essent yo infant de

poca edat tenia continuament tres

frares del orde de sant Francesch,

mestres en la sacra Theologia, e me

induhien a tornar-me crestia, e co-

nech be que Ia ley chrestiana es de

mes noblea e millor molt que la nos-

tra, e m'i haguera tornat si no fos

stada la mia mare que m'o tolgue ab

les sues tristes lhgremes, que cascun

dia plorava davant mi, fins a tant

que de mi los frares feu ,partir•.28

Hom remarcara que, si be es cert que en el Tirant el nucli important

de conversions determinant de Ia victoria de les armes cristianes es refereix

a Ia conquesta de Ia Barbaria29 i no pas a la reconquesta de l'Imperi grec,3o

tampoc en la Historia d'Omar no es contreu a Constantinoble, ans al reiahne

cristia de Qasariya. El parallel es vistent, fins i tot en aquest detail.

Hom podria argiiir contra tot aixo que el terra de les conversions d'in-

fidels no es pas desconegut en la literature cavalleresca europea. Se per-

fectament que less conversions i les disputes teologiques no son infregiients

en les novelles del cicle carolingi. Pero ni llur caracter no es el mateix

- la discussio teologica, el problema de la fe, no es posposa, corn en Omar-

Tirant, a la finalitat polftica : compte amb aixo ! - ni En Martorell no

tingue gens present aquell cicle per a compondre Ia seva novella.31 Dire

m&-, encara : si cap altra influencia es vistent, en embrio, independentment

de la que assenyalo, aquesta fora Ia Crdnica d'En Muntaner en el passatge

on es concep de la segiient manera 1'empresa de conquerir la Barbaria :

.Pare sant : mon s@nyer, lo senyor rei d'Arago, •vos fa assaber que

ell es en la Barberia, en un hoc qui ha nom Alcoll, e troba que per aquell

hoc se pot haver tota la Barberia si vos, pare sant, Ii volets fer ajuda de

diners e de perdonanca. E sera asd complit de Ia major part, abans que

]long temps sia passat... E la Barberia es aital que qui haura les marines

haura tote Barberia ; e son gents qui tantost con vejen lo gran destret

que hauran, se faran crestians la major parta.33

27. Nit 143 (V, 240).
28. III, 310.
29. Vegeu vol. III, 310, i vol. IV, 108, 133, 134, 159, 177 i 189. Cada xifra asse-

nyala una conversi6 independent.
30. Pero vegeu IV, 321.
31. Ho afirma rodonament GIVANEL, Estudio critico, AIH, II (1911), 428.
32. Cap. LII, edicib de 1'Editorial Barcino, I (Barcelona 1927), no (CPB, XIX).

Per contra, sembla ingiiestibnable que les dates de 1397 i 1399, corresponents a sengles
croades valenciano-mallorquines a les costes de Barbaria, no hi tenen significaci6 ni

II



12 SIEGFRIED BOSCH

En canvi, el proposit de la reina Maragdina de Tremicen, de conver-
tir-se al cristianisme a fi que la diferencia de religio no li faci impossible
de prendre Tirant per esp6s,33 no crec pas que servi cap relacio amb la
conversio d'Abriza, amb motiu del seu projectat matrimoni amb Sarkan,
en la Histdria d'Omar : un episodi semblant es troba ja en el Curial e Giielfa,
protagonitzat per l'heroi i la belly Camar,34 i, fins i tot, potser (encara que
la semblanca es relativfssima) en la Gerusalemme liberata, del Tasso, quan
Clorinda, moments abans de morir, demana a Tancredo que li administri
el baptisme (cant xii). Per aixo, mes que no pas una relacio literaria,
caldra veure en aquest darrer passatge j.'aprofitament d'un tema prow di-
vulgat en la produccio sentimental i cavalleresca.

Aixf mateix homy no fara excessiu cabal, en ordre a una relacio de
dependencia, de la gran similitud d'expressions amb que es qualifiquen entre
ells cristians i musulmans. En la Histdria d'O+nar aquells son presentats
com un poble de descreguts i titllats de nlaleits ru nis i gossos cristians ;
llur crit de guerra es : ((Oh, creients!, avant contra aquests gossos !)) Pero
en el Tirant els cristians usen les mateixes caracterfstiques expressions i
anomenen maro renegat el SoldA, i perro, fill de perro, el Gran Caramany.
Tots plegats son uns perros de moros.35 No res menys, les diatribes que
adrecen contra llur respectiva religio son tambe un tret coma que reconeix
1'6nic motiu del propi sentir de cada autor, que es el de cada poble i de
cada mentalitat.

Probablement tampoc no significa gran cosa el parallelisme vistent entre
ambdues novelles respecte al destf de l'anima dels qui moren, segons la
religio que professen. Aixi, quan en la Histdria, d'Oinar es occit un monjo
cristia, la seva mort mereix iinicament aquest despectiu comentari :

cI la seva anima descreguda s'exhala pels budells i any a sulbmer-
gir-se dins el foe de 1'infernv.36

Pero hens aqui un segon exemple, referit a un fidel del Profeta :

de simple resso historic (cf. ANDREU IVARS I CARDONA, Dos creuades Valenciano-
Mallorquines a les costes de Berberia (1397-1.399): Estudi ddcunaental (Valencia 1921).
Per a la de Pere II, vegeu J. MIRET I SANS, Notes sobre la expedicuf del rey Pere to
Gran a Berberia, BRABLB, VII, 354-60.

33. III, 365.
34. Curial e Giielfa. A cura de R. ARAMON I SERRA, III (Barcelona 1933), 151(ENC, XXXIX-XL).

35. En el Tirant, aquestes expressions s6n la contrapartida de la tan caracteristica
qualificaci6 aplicada als cristians als paisos islamics. N. IORGA, Contributions cata-
lanes a l'histoire byzantine , 6, remarca el tractament de sfi11 de can posat en boca
de tures, en la Hist6ria de Jacob Xalabin , com un dels simptomes que revelen el
seu anonim autor com un excellent coneixedor del msn musulma.

36. Nit 96 (V, 14).
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•I aquest guerrer musulma havia pagat la seva gesta amb la vida, car

tot just el cabdill cristia havia Murat la seva anima als dimonis de l'infern,

els cristians, en veure'l mort per la llansa del musulma, es precipitaren al

seu damunt i el cosiren d'estocades, i el trossejaren. I 1'anima d'aquell

creient any de dret al Paradis, a les mans del Remunerador•.31

En el Tirant to Blanch, quan el rei de Tunis se sent morir, a causa

de les greus nafres que li han estat inferides en el combat, s'expressa amb

paraules de semblant estil :

«Lexau-me star axi esta nit, e si puch vencre la ira, la fortuna me

retry vencedor ; e si yo la vent, yo•m dexar6 curar, e si so vencut, devallar6

als inferns hon creek que 6s lo nostre Mafomet qui no•ns ha pogut ajudar

contra los crestians•.

I a l'hora de morir,

:posy la boca en terra, e aixi ret6 l'esperit, e la sua anima s'emporta

aquell a qui pertanyia'.3'

La fi de la Vidua Reposada tamb6 6s concebuda en termes forsa sem-

blants. Quan els metges arriben amb objecte d'auniliar-la,

ten aquell punt trametia la sua anima al regne de Plut6..99

No cal citar m6s exemples, pero, per tal com, repeteixo, s6n details

excess:ivament vagues perqu6 horn els pugui donar prow valor en ordre a

una subordinaci6 literaria. Ja el cicle carolingi ens ofereix el cas dels

diables enduent-se l'Anima del rei paga Marsili.

La guerra, considerada en ella mateixa, ens ofereix encara molts d'altres

trets comuns, els quals, pero, ho s6n tamb6 de la literatura cavalleresca

europea general : el riu qne es desborda a causa del gran nombre de cadavers

que hi han caigut; el guerrer que d'un cop de destral en parteix un altre

en canal, s6n patrimoni de P6pica de tots els temps.

Hi ha un fet, pero, que cal no deixar de banda a despit de la seva apa-

renga de vulgaritat. Em refereixo al desafiament de Sarkan pel guerrer

cristia Lluc, al costat del de Tirant lo Blanch pel rei d'Egipte. La simi-

litud de fets i de motius colpeix realment. No es tracta, en el cas present,

de la maurada batalla de dos, repetida constantment en les crdniques fabu-

loses i fins en les que no ho sbn. En la nostra, per una rara excepcib, la

37. Nit 97 (V, 19) -
38. IV, 30-31-
39- IV, 214.

Is



14 SIEGFRIED BOSCH

finalitat cavalleresca es posposa en absolut a 1'ohjecte politic de la resolucio
del qual es fa dependre 1'exit o el fracas d'una accio de guerra de gran
envergadura. Dono comparativament 1'explicaci6 del pia ordit en ambdues
narracions en boca, respectivament, de la flare-de-totes-les-Calanlitats i
del rei Abenamar d'Egipte :

aOh rei ! Abans de donar batalla a aE si aquest diable de home [Tirantaquests descreguts, caldria, per tal lo Blanch], no fos vengut de la Franca,d'assegurar-nos la victoria, clue ens ja forem dins de Constantinople, e dedesfessim del princep Sarkan, al- la sua sglesia, que tan bella es, n'a-Saytan fet home i cabdill de tot guerem fet mesquita, lo Emperador1'exercit, Ell es qui condueix els haguerem wort, sa muller e la filla fo-soldats i els encoratja. Trametem, ren sclaves, e totes les altres donzelles,doncs, contra ell el mes valent dels ab elles ensemps, a la senvoria de nos-nostres guerrer& per tal que el desa- altres ; e ara no porem axi fer si aquestfii a combat singular i 1'occeixin90 Capita vin molt. E venint al efecte del
que vull dir, no es possible nosaltres
to puguam matar o apresonar sing en
aquesta manera, cone ell no vendra a
batailla ab nosaltres sing ab tot son
avantatge per lo poder gran que nos-
altres tenim mes que no ell. Si vosaltres
teniu per bo yo•l requeris de batailla
a. tota ultranca de la mia persona a la
sua, ell 66 molt animos cavalier, no sera
menys no accepte la batailla. E com
sera aci, ens combatrem, e si vosaltres
conexereu yo haja lo millor, deixau-nos
combatre, que yo•l matare ; e si es cars
ell pogues mes de mi, de un tros luny
tireu-1i ab fletxes e muyra en tot cars
del mon ell hi tots quants ab ell ven-
dranp.41

El lluitador escollit en la Historia d'Olnar es el guerrer Liuc, celebre
entre els seus , conegut pel seu valor com l'espasa de Crist i vituperat pels
musulmans corn el male 'it Lluc. Sarkan resta vencedor del combat.
Tambe Tirant assoleix la victoria , per be que les circumstancies ulteriors
d'aquest episodi es desentenen per complet de la novella crab. D'altra
part , hom, renlarcara la curiosa semblanca del qualificatiu aplicat per 1'e-
nemic al protagonista d'ambdos passatges . Aixi, mentre el rei d'Egipte
parla de Tirant com d'aquest diable d'home, la Mare-de-Totes -les-Cala-
mitats, en la Historia d ' Omar, anom^ena Sarkan al-Sa.ytan. (= dimoni) fet
home.

40. Nit 90 (IV, 220).
41. II, 198.

14
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Respecte a la manera corn es descabdella la guerra, encara podrien

esser adduldes noves analogies, per be que mancades d'un estricte valor

provatori en la relaci6 literaria pretesa ; per exemple : quant a llur tac-

tica militar cornuna (simulacio de fugida mentre un segon exercit caura

damunt els perseguidors ; sirnular la presencia d'un nombr6s cos de guer-

rers fent grans crits i sorolls) o a llur concepte despectiu del valor personal

do l'enemic, en contraposici6 amb l'estima hiperbolica del propi. Heus-ne

aqui una mostra en la Histbria d'Omar :

No val un creient per mil infidels ? ))42

I en el Tirant lo Blanch :

a... car mes yes a nosaltres perdre un cavaller que si ells ne perdien
cent))

; 42 a... un crestia que moris, morien cent moros)).44

Pero tot aixd son Hoes comuns que ben poca cosa poden significar.

c) Les persones

Quant a 1'element personal, la influencia de la I-fist6ria, d'Omar damunt
el Tirant es refereix, mes que no pas: a la creaci6 de tipus, a determinats
actes o parlaments llurs.

La figura que en el Tirant mes deu a la novella Arab es segurament la

de la princesa Carmesina, enfront de la d'Abriza, filla del rei Hardub de

Qasariya. El raonament de la darrera quan Sarkan preten d'endur-se-la

a Bagdad es el mateix que Carm,esina oposa a la proposici6 de matrimoni

que li fa el Solda. Aquesta uni6 f6ra una fermanca de pan perpetua entre

el musulma i l'emperador de Constantir_oble. Dono a continuaci6, a dues

columnes, el text de llurs respectius parlaments :

Diu Abriza : aPel Messias ! Et creia
mes sensat, oh jove ! Pretens raptar-
me, potser? Z Et proposes d'endur-te'm
a Bagdad, on cauria a mans d'aquell
terrible rei Omar al-Nalman, que to
tres-centes seixanta concubines en dotze
palaus, tants corn el nombre dels dies

Diu Carmesina : at E com pots to
pensar que la mia real persona se
pogues sotsmetre a hun moro, ni lo
men cor, tan alt e gener6s, se in-
clinas a esser amiga de hun perro
de moro, qui tenen tantes dones com
volen, e naguna no es muller, car

42. V, 16.

43. II, 144-
44. IV, 30.
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i dels mesos , i abusaria ferotgement de poden-les lexar tota hora que•s vo-
la meva joventut, car li serviria per a len ?n46
satisfer els seus capritxos d'una nit, i
despres m'abandonaria ? Tal es el cos-
tum entre vosaltres , els musulmans. No

parlis, doncs , aixi, ni esperis convencer-
men.41

Com hom pot veure, la similitud ho es menys que d'intencio, i referida
a un personatge i a unes analogues circumstancies.

En el capitol exr, de la novella catalana la princesa abandona la cort
per traslladar -se al campament de Tirant , i ho fa vestida de guerrer , acorn-
panyada d'un seguici compost de seixanta donzelles en ordre militar, amb
carrecs de gran conestable , menaxaut , algutzir major, portaestendard i
uixera major, be que sense finalitats belliques. Les protagonistes d'En
Martorell son massa femenines per a tenir cap aspiraci6 en aquest sentit.
Pero, de lluny o de prop, el fet cert es que aquell episodi recorda en certa
manera el de la princesa Abriza amb les seves donzelles guerreres anant

a l'encontre de Sarkan amb 1'exclusiu objecte de provar el seu valor.

Tambe la figura de la Vfdua Reposada manlleva quelcom a la Mare-
de-totes-les-Calamitats de la Histdria d'Omar. Totes dues ocupen un
lloc de confianca prop de l'Emperador ; totes dues coneixen les princeses,
Abriza i Carmesina , des de llur infancia ; Puna i l'altra odien fortament
Burs joves mestresses , les quals procuren de separar , respectivament, de
Sarkan i Tirant ; i ambdues, en fi, moren de mort violenta a causa de
llurs males arts exercides contra els protagonistes de les, dues narraciuns.
De totes maneres, al costat d'aquests trets comuns, existeixen igualment
diferencies essencials que s'opos_en a la idea d'un calc per part d'En
Martorell.

d) L'ambient d'amoralitat

Mes que cap altre dels infinits problemes que planteja 1'estat actual
dels estudis sobre el Tirant , ha tingut la virtut de desconcertar la crftica
el que tracta d'inquirir la ra6 del per que del seu inaudit ambient d'amo-
ralitat . Hom no pot llegir sense tin somrrs la pueril argumentacio, per
exemple , d'un Vaeth en intentar donar -ne una explicaci6 passadora. Heus
aquf les seves paraules:

45. Nit 47 (IV, 35)-
46. Ir, 345-
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The love story in Tirant lo Blanch forms an important part of the

book. 'Surely the origin of this feature cannot be atributed to the caracter

of Roger de Flor. On the contrary, the above comparative study presents

strong evidence that the love affair between Tirant and Carmesina was

developed by Martorell from elements drawn from Guy de Warwick...

The character of Tirant is admirable in almost all respects, but in the

pursuit of his immoral desires it is detestable)) ."

a ... Not only does he give vivid narrations of Tirant's efforts to

attain the compliment de amor ; but he also makes bold descriptions of

the liaison between the empress and Hypolite ; the relations of Diaphebus

and Stephania ; and the revolting plan by which Viuda Reposada suc-

ceeded in making Tirant believe that Carmesina was unfaithful. But we

may be doing the author a grave injustice. Possibily these immoral

scenes were intented to have a moral effect. It may have been the purpose

of Martorell to disgust the readers with these scenes. Possibily it was a

protest againts the immoral conditions that prevailed in his tianee.48

Mes endavant, en analitzar els valors que Tirant representa, no s'esta

de fer-li retret que moralment es un debil.

Per tot aix6 i pels passatges que poden semblar una parodia delibe-

rada dels Ilibres de cavalleries49 s'ha pretis veure en el Tirant una finalitat

satirica,50 com es ara la de Rabelais. Vaeth, pero, no accepta aquesta teoria,

car veu en la novella una sinceritat general i un elevat objectiu incom-

patible amb una intenci6 de ridiculitzar o encara de reprovar res del que

hi explica :

It is impossible)), comenta,s' to believe that is was Martorell's pur-

pose to derive and ridicule the deeds of prowess and the noble entrepri-

ses of the champion knight of the English court, the deliverer of the

Knights of Rodes, the intrepid knight of the French king's expedition

against the infidels, the missionary-conqueror of Barbary, and the libe-

47. JOSEPH A. VAETH, «Tirant to Blanche: A study of its authorship, principal
sources and historical setting (New York 1918), 127.

48. Ibid., 128-9.

49• R. Aramon i Serra assenvala en la novella catalana de cavalleries una posici6

que anomena derrotista a manca d'un terme m6s adequat, respecte a la cavalleria '

(cf. L'hulnorisane del Curial e Giielfa)), HARiLl, III, 703 ss.). Mes endavant insistir6

sore aquest punt.
50. F. M. WARREN, A History of the Novel previous fio the seventeenth century

(New York, 1895), 173 i 175. Marcelino Guti6rrez del Cano considera el Tirant com

auna satira finisima de las costumbres y libros caballerescos, no s6lo por los nombres

de los personajes, casi todos burlescos [ ! ], sino por las c6micas aventuras en que el

protagonista llega a la realizaci6n de sus empresas, produciendo la hilaridad constante

del lector [ 1 !]e (Ensayo bibliogrdfico de aTrrant lo Blanch)D, RABM, XXXVII (1917),
239-269). El treball de Guti6rrez del Cano ha estat rebatut gaireb6 de cap a cap per
J. GIVANEr, i MAS, en una recensi6 publicada en el BBC, IV (1917), 145-50. Amb tot,
cal recon6ixer a Guti6rrez del Caflo el merit d'haver estat el primer a flairar el
parentesc aff de Joanot Martorell amb Ausias March, circunrstancia injustament obli-
dada per Givanel er. la seva recensi6.

51. Op. cit., 161-162.

17
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rator of the Grecian Empire. Surely the spirit of the narration of these
important activities of Tirant is not satire..

Tambe Menendez Pelayo52 i GivanelS3 han fet ferma aquesta negativa.

Hi ha passatges, peril, en el Tirant que, certament, fan licit el dubte

de quina fou la veritable intencio perseguida per En Martorell en es-

criure'ls. No em refereixo, naturalment, al combat, ridfcul pel clima

afectiu dels nostres temps, entre Tirant i el senyor de Vilesermes, que

ens presenta ambdos contendents vestint solament una camisa i am.b

escuts de paper i garlandes de flors al cap No son aquests episodis els

que desperten la rialla grassa del lector modern, malgrat esser perfectament

compatibles amb els costums cavallerescos d'aquells temps reculats.54 Son

situacions mes subtils, encara que d'una mordacitat ferotge, penetrants

corn la punxa d'un punyal, que hom dubta si afiliar a la ploma d'un Ra-

belais o d'un Merlin Coccaie, o be a la d'un Cervantes o d'un Ariosto.

Vegeu-ne solament dos exemples :

c... E besa-la moltes veguades a to partida, davant la Princesa e
Plaerdemavida ; e a la partida foren scampades moltes lagremes ensemps
mesclades, car aquest es lo costum de aquells qui be•s volen)).55

D'un parlament de Carmesina :

... E tu , Plaerdemavida , arranca•m trey cabells del cap, e dona•Is
a Ypolit que•ls done a son mestre Tirant ; e dims-li , puix no li puch
scriure, que prenga los cabells per resposta.

- Nom valla Deu - dix Fpolit - si yo los prench, si ja no-m dieu
la significansa per que son stats mes tres que quatre, que x. o .xx.

52. Origenes, I, cc1,c-vi.

53. En la seva recensi6 de Particle de Gutierrez del Caiio, 146. Tambe, Estudio
critico, AIH, II (19r1 ), 499, U. 2.

54. El 1457 es concerta nn combat a ultranca entre els cavaliers gironins Pere
Sarriera i Genfs Miquel, en el qual la terrible espasa de dues mans constituia
Parma ofensiva i no n 'hi havia de defensiva, ja que havien arribat al previ acord de
Iluitar vestint (inicament jup6 de dom5s blanc i calces de grana, i cobrint-se el cap
amb una carmenjola ; projecte que motiv3 nna gesti6 prop del monarca per part dels
consellers de Barcelona, al qual feien present, en Iletra del 19 d'abril del mateix any,
que 4(jatsia en aquest vostre Principat sia pretPs Esser perm@s als cavaliers e hdmens
de paratge dar-se camp de batalla, emperd nunqua o a tart 6s stat vist que•s sia
permes tals intrar sens armes deffensives e offensives)). Givanel addueix tamb6 el
fet que en ]a cronica titulada Diego Garcia de Paredes y relaci6n breve de sit tiempo
(Madrid 1621) es conte un cas de desafiament entre el celebre cavalier extremeny
Garcia de Paredes, que tanta part tingu6 en les guerres d'Italia al costat del Gran
Capita, i el coronel Bartolome Palomino, en el qual ampliament es diu esalieron a
combatir en camisa sin otra defensa mas que ]a espada)). - D'altra part, el concepte
del ridfcul i de la comicitat 6s altament convencional i es modifica al compas de les
epoques (vegeu 1'excellent estudi d'Azorfx, La evoluci6n de la sensibilidad, dins Cld-
sicos y modernos (sObras completas)), XII, Madrid 1919).

55. II, 193.
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E com, senyora ! Pensa vostra altesa que siam en lo temps antich, que

usaven les gents de ley de aAcia ? Car la donzella, con tenia algun ena-

morat e lo amava eu strem grau, dava-li un raanellet de flors ben perfumat,

o un cabell o dos del seu cap, e aquell se tenia per molt benaventurat.

No, senyora, no, que aqueix temps ja es passat. Lo que mon senyor

Tirant desitja be-u se yo : que-us pogues tenir en un lit nua o en camisa;

posat cars que lo lit no fos perfumat, no s'i daria res. Mas si la magestat

vostra me dona tres cabells en present a Tirant, no acostume yo tal Cosa

iportar. Trameteu-los-hi per altri; o diga•m vostra excellencia sots quina

speranca son exits del vostre capn.

Aquells cabells, peril, ocultaven una intenci6 simbdlica, que explica

a Hipolit la mateixa Carmesina, afegint, despitada per la cfnica - peril,

ai !, tan humana - resposta del company de Tirant :

e- Ara tens notfcia manifesta que significaven los cabells, e per la

tua malicia no•ls to emportaras.

Leva•ls-li de les mans y ab strema ira los rompe e lan9a is per terra,

destillant los seus ulls vives lagrimes que tots los sews pits li banyarena.56

Doncs be : tenint present el caracter realista de la novella d'En Mar-

torell, t no es la millor interpretaci6 de fer-ne la lecture tambe naturalment,

sinoerament, ingenuament, sense intenci6 de veure una satira on potser

no hi ha ni malicia ?57

Enfoquem, pero, la giiestio de la immoralitat del Tirant, que 6s el

punt que principalment ens interessa. Amb Joanot Martorell es dona el

cas curios que, essent un dels prosadors maxims de la nostra literature

classica, horn ha hagut d'emprendre'n una seriosa vindicta per tal d'es-

talviar a la seva obra 1'advers judici de totes les generations a venir.

Aquesta tasca ha estat acomplerta amb la major bona fe per Givanel i

Vaeth principalm:ent.
L'opini6 del darrer, intentant descobrir en el Tirant un propdsit mo-

ralitzador, resta ja exposada. Givanel, amb m6s bon sentit, no cerca

segones intencions ni, encara, pret6n de fer-ne una interpretaci6: senzi-

llament, pren el llibre tal com es. Si En Martorell hi descrin una societat

degenerada i caduca es perque aixi devia Esser la que conegu6 i es devia

56. III, 129-30.
57. Veus agnf un passatge de les M11 i una nits, d'intencib ben semblant a la

del Tirant, en el qual, pern, ning{I no gosara veure una finalitat satfrica : Abulcassem

explica com aconseguf d'introduir-se a la cambra de Labiba, favorita del Sbldi :

un cop al seu costat, precisa, atom que no necessitava que m'incitessin a obrar, vist

que no hi havia anat per cap altra cosa, vaig preferir no perdre un temps preciss

recitant versos, com es costum en semblants circumstancies, i vaig apressar-me a

l'assaltn (Del conte El tresor sense Eons, Nit 824 ; XVI, 44).
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20 SIEGFRIED BOSCH

oferir al seu esguard.58 El raonament, d'una ridicula simplicitat en apa-
renca, es en ell mateix excellent. El Tirant es una produccio realista, i,
pel mateix fet d'esser-ho, plasma veritables retrats segons els models de
1'epoca. En canvi, Menendez Pelayo, tot i admetent la realitat del seu
amor al detail, veu en el deseiximent del seu llenguatge un indici de la
depravacio de la fantasia d'En Martorell.5"

Givanel, pero, encara va mes lluny. Posat a assenyalar una norma-
litat en relacio amb la seva epoca, estableix un parallel amb altres llibres
de cavalleries a 1'objecte de demostrar que 1'element amoral no es pas
factor exclusiu del Tirant, ans coma i fins corrent en el ginere. I es acf
on, falla de pie el seu raonament. Cita, ben cert, tres exemples (del Tristan
de Leonis, del Cirongilio de Tracia de Bernardo de Vargas, i de la De-
manda del Sancto Grial), en els quals la continensa de llenguatge no es
precisament la millor virtut, pet-6 ni son comparables a la major part dels
oferts per la novella catalana (seleccionats pel mateix Givanel entre els
mes crus), ni tampoc son gens fregiients, i si, en canvi, del tot escadusserss.a°

Menys i tot no prova 1'abundosa deu de referencies triades amb mA
destra en la literatura cavalleresca coetania a En Martorell, pero tan buides
de significacio en el cas present, que mal podrien constituir ni el s;uport
nls feble de la seva tesi.ar Perque, z es que cal admirar-se que la literatura
general del segle xv ofereixi amb fregiiencia ternes d'erotica picaresca ?

58. El resum fet per Givanel dels elements personals del Tirant revela, certa-
ment, nn estat social de profunda relaxaci6 (cf. Estudio crftico, AIH, II (1911), 494).
Pero recomanare encara la lectura de La evolaci6n de la sensibilidad, d'Azoxfx.

59. Origenes, I, pag. ccLvr.
6o. Estudio crftico, AIH, II (191r), 505 ss., especialment 5o9-ii. En el seu

estudi El «Tirant to Blanclc)) i all. Quijote de la Mancha)), publicat deu ant's mes
tard que 1'anterior, Givanel es ratifica en la seva opinio dient (pag. 51) que oportu-
nament demostrara que la cruesa de llenguatge en el Tirant es una caracterfstica de
l'epoca, i els fets sensuals que s'hi relaten tenen parions en altres obres de la literatura
francesa i la castellana. Menendez Pelayo, pero, opina molt justament que amucho
mas honesta es Oriana, rindiendose la primera vez que se encuentra a merced de
su amador en el bosque, que la refinada princesa de Constantinopla, que se complace
en excitar brutalmente sus sentidos eu repetidas entrevistas. Y no cede del todo
hasta la ultima parte del libroa. I encara afegeix - aHay en todo esto una especie
de molinosisino erotico sobremanera repugnanten (Orlgene.c, I, pag. ccLVi).

6r. No solament textos literaris mes o menys contemporanis a Joanot Martorell,
ans encara passatges dels llibres bfblics, col-laciona Givanel, endut per la seva dcria
d'evidenciar com la incontinenca de llenguatge del Tirant mai no ultrapassa el terme
mitja normal de la seva epoca. A aixo no sabrfem respondre altra cosa sin6 que en
qualsevol dels volums de ]a s6rie aL e Coffret du Bibliophile)) (i citem aquesta col1ecci6
corn podrfern fer-ho de qualsevol altra de les de la firma comercial parisenca aBiblio-
theque des Curieuxa, posem per cas, editora de 1'Aretf, de Sade, de John Cleland, de
Restif de la Bretonne, de Cr€billon, de Nerciat, i de tants i tants d'altres mestres
de l'Amor) trobarfem episodis en els quals no es la moral alli que menys hi sobra,
sense que, malgrat tot, ens creguem amb l'obligacio de donar-ne una antologia.
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Tampoc no es gens sorprenent que Adhuc els cavaliers conrein una lite-

ratura semblant, tot fent-la compatible en ells mateixos amb composicions

del mes elevat idealisme.62 Pero que en una novella de cavalleries la

desimboltura de llenguatge sobrepassi, per exemple, el Decamerone es

prou decisiu perquo Menendez Pelayo pugui qualificar-la coin d'especie

nova, per tal coin canvia radicalment el concepte tradicional de l'amor

cortes.

Es cosa ja sabuda que la literatura cavalleresca es ressent, en general,

d'un excessiu idealisme, manifestat negativament, en ignorar d'una ma-

nera sistematica l'aspecte practic i utilitari de la vida,63 idealisme del

qual no arriben a sostreure's ni les relacions de caracter amoros. Un

atreviment erotic o un concepte de l'amor, tal coin ens els presenta la

produccio del cicle breto, son alleujaments a 1'enfarfec que tan sovint com-

porta aquell genere. I si ens referim concretanient a la novella de cava-

lleries castellana, mes que mai caldra convenir amb Pere Coromines en

la irrealitat del capteniment observat entre llurs protagonistes d'ambdos

sexes, sempre movent-se rota les; bambolines d'un eel imaginat i infinit

coin el concepte d'Eternitat, tot al contrari del que s'esdeve a Catalunya,

on la narrativa cavalleresca adquireix caracteristiques propies singulars"

fins a 1'extrem que critics tan experts coin Aramon i Serra han cregut

veure en el Curial e Guelfa Adhuc tin marcat decantament vers la caricatura,

per be que compatible amb un respecte general a la institucio encarnada

en la persona de l'heroi, aixo es, la cavalleria. Veiem, per consegiient,

62. Basti recordar, per exemple, la Cobla equivoca (aSus en lo mig d'una

costa...))), de Jaume March, contestada per Pere March (eBlanxa y bella n'6s la cos-

ta....), publicades per AMADEU PACES, Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March: La

poesia lirica d'abans d'Auzias March (Castell6 de la Plana 1934), 33 i 79 (LRC, V).

Sobre aquest tema, en general, cf. ITALO SICILIANO, Francois Villon et les themes

poetiques du inoyen dge (Paris 1934).
63. Cf. P. COROMINAS, El serdtirniento de la realidad en los libros de eaballerlas,

dins Por Castilla adentro: Ensayos (Madrid 1930).

64. En el Tirant, peril, els elements determinants d'aquesta singularitat literaria

no s6n exclusivament autbctons, majorment pel que fa al seu concepte de l'amor.

Per a 1'aspecte practic de la vida, en la novella d'En Martorell, com a factor inte-

gratiu de la idiosincrasia catalana, cf. LL. NICOLAU D'OLWER, L'art dams la vie sociale

catalane d'aprPs les romans du XVe siecle, dins La peinture catalane a la fin du

Moyen Age: Conferences faites a la Sorbonne en 1931 (Paris 1933), i Al marge del

eTirant lo Blanc)), dins Paisatges de la nostra histbria: Assaigs i notes de literatura

catalana (Barcelona 1929), 189-194. Rubi6 i Much tamb6 assenyala la gran plasticitat

del Tirant respecte a la manera del viure coma durant el segle xv. Realisme con-

densat per Men6ndez Pelayo en un sol fet, certament de la maxima evidi ncia : aTi-

rante saltando por una ventana de la habitaci6n de Carmesina se rompe una pierna ;

accidente muy natural, pero que ningftn otro autor de este g6nero de historia hubiese

atribufdo a un h6roe suyo, ni menos hubiese insistido tanto en los detalles de la

curaci6n)). I encara anota el fet que la malaltia de qu6 mor 6s una prosaica pulmonia

i, com ja observa Cervantes, fa en tota regla el seu testament (Origenes, I, pag. CCLVI).
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com un identic fenomen d'espontaneitat absoluta en l'observaci6, repetit
en els dos Tunics exemplars de la nostra narrativa cavalleresca, ha perms
de sospitar per igual en Burs respectius autors tota una gamma d'intencions
satfriques, quan el que hi ha en realitat es una visi6, hiperbolica si es vol,
peril extraordinariament precisa, de tots els aspectes necessaris de per-
casar en la vida real."S

Passem, peril, a una segona giiesti6 capital com es la del llenguatge.
En aquest punt, per a Aramon el Curial e Gi elfa dista molt d'estar exempt
d'intenci6 picaresca, pero sf d'extralimitacions, i es conserva tothora en
un pla de gran correcci6, de veritable cortesia dialectica. ((Del Boccaccio,
doncs, en aquest aspecte)), ens diu, gnomes trobem l'alegria que hu-
manitza tots els seus personatgess.86 Perfilant encara mes, Pere Bohigas
diu que la seva desimboltura de llenguatge aesta mes prop del Decamerone
i de la tercera part del Tirant, que no ho esta del Tristany o del Lancalo,ts.6T
Horn no s'errara si creu que es la resultant de la confluencia dels corrents
literaris frances i italic.

En canvi, reinarca Aramon, el Tirant to Banch es lligat encara a la
verba grassa, desbordant erotisme, que caracteritza la literature valenciana
durant els segles xv i xvi, sense que aixd pugui implicitar una negative
si:stematica a 1'empramen.t de 1'equfvoc i de fer el llenguatge mes contin-
gut quan aixf ho demana l'acci6. El que passe, en realitat, es que el
Tirant no va saber emmotllar-se als nous corrents erdtics europeus, ans
degue quedar rerassagat respecte al Curial. Vegeu el seu raonament :

4dL'Edat Mitjana no conegue ]a contenci6 en el llenguatge : cada aven-
tura amorosa havia d'esser exposada cruament, amb tots els mots... Da-
vant aquesta grosseria es dreca, en el seg'le xv, una contrincant que ve
a lluitar contra ella amb naves armes : la gent es torna vermella d'es-
coltar o de Ilegir determinades frases massa lliures ; el yell esperit, pero,
roman. I aixo crea, com remarca Siciliano molt agudament, la malicia.
Hom parlara, des d'aleshores, amb sobreentesos ; la gracia de les situa-
cions es trobara en la finor amb que siguin manifestats els pensaments
mes atrevits ; es jugara amb allusions, contrasentits, equfvocs. La rialla
grassa donarl pas a un somriure , pero el plaer del lector esdevindra mes
intensm.68

Un exemple colpidor d'aquesta Iluita entre el veil esperit boccaccesc
i l'aparici6 de la malicia en el capteniment amor6s, ens l'ofereix, per

65. Accepto, doncs, que hi hagi en el Curial intenci6 humoristica, Adhuc en dosi
crescuda , pero se'm fa impossible de creure en una intenci6 de caricaturitzar.

66. L'hurnorisme del Curial e Giielfax, 716. Tamb6 peg. 712.
67. Notes sobre l'estructura del Curial e G-iielfas, HARiLI, III, 616.
68. Loc. cit., 715-16.
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exemple, la divulgada Histbria del cavaller Partinobles, 69 on trobem bar-

rejats 1'equfvoc amb la frase continguda i fins amb la descripcib una mica

descarnada de determinats esplais amorosos, per be que subjectant-se

sempre a un fre que no ultrapassa mai els limits d'un Boccaccio. De

totes maneres, cal no oblidar que la major part d'aquests passatges figuren

solament en les deu primeres edicions de la novella (de les vint-i-dues ca-

talanes catalogades per Miquel i Planas), i en canvi, les editions succes-

sives sofriren una esporgada general, que augment)) en intensitat a me-

sura que creixia el nombre d'estampacions.70

69. Rl seu titol exacte, en 1'edici6 per Felip Robert (Tarragona 1588), 6s el

seguent : Ac{ coniensa la general Historia del esporcat caualler Partinobles , Compte

de Bles, y apres fonch Emperador de Constantinoble . Novament traduyda, de

llengzua Castcllana en la nostra Cathatana.

70. Cf. R. MiQusr, i PLANAS, Bibliografia del aPartinobless en catald, aBiblio-

filia)), I, cols. 628 ss. Les esporgades s'inicien a partir de 1'estampaci6 de 17.. (?), a

Girona, per Josep Bro. Aquests mancaments a la literalitat del text primitiu, corn

demostra Miquel i Planas, no s6n fruit de la incftria dels editors, ans deguts

a una intenci6 deliberada d'aminorar certes crueses de llenguatge . - Heus aquf

un recull d'eufemismes en el Partinobles : than obtengut de les dones to que

volen, que les tenen captivesa^l aY axf, jugant y burlant , estigueren tota aquella

nit...)) 11 a ... y que quant volgu s demands mentre eren en lo llit, y no en altra

manera, que tot li seria donat ... a 11 a... la posd al seu costat , y axf, estant axi

ab molta alegria jugant, ella li dix... a a... y lo compte tantost la prengu6 en los

bravos y comensd de jugar ab ella. Y extant axf jugant y burlant ...a 11 tempera, ab

aqu*styes rahons jambs no dexaven de jugar ab totes les maneres que en lo llit

se acostuma ; e la Emperatriu jambs se cansave ...a 11 tencara que•us parle, ni

fassau qualsevol cosa ab ella ... a 11 a... V quant serf; en lo Hit, jugau ab ella fins

que sie molt cansada, y apr6s dexau-la dormir...a 11 a... despulldis : y essent en

lo llit, tantost comensaren de jugar, y axi ella se adormf ...a - Un segon aplec

d'equfvocs, peril on xic m6s didfans que el primer : (Corn la Emperadriu comptd...

com havia portat lo Compte y que-l tenie en son Ilit...a 11 aCorn la Emperadriu ant

a la cambra a hoot dormie lo Compte, y molt prest se meth en lo mateix llit a

hont era lo Compte...a 11 aCom, estant lo Compte y la Emperadriu en lo Ilit, per-

deren llurs virginitats...)) 11 a... dexant lo Compte en lo llit tot no per qu6 no se•n

pogu6s anar... a 11 a... molt gentil segons los altres membres ; y en la cintura...a

a... y havie gran pahor sabent que aquell que serie son marit no la trobarie axi

com devia, perque lo Compte se-n havia aportada la flor ...s. Les frases m6s rea-

listes, les de construcci6 m6s boccaccesca, no arriben, peril, ni de molt, a la desim-

boltura de les del Tirant : aLa Emperadriu se comensd a girar per to llit ; estenent

les tames, encontra ab lo Compte...)) Ij a... li posd la ma sobre los pits, y ella molt

furiosament li prengu6 la mA y apartd-la dels pits, emperd no dix res... )) 11 a... y

apr6s li toed to front, y los ulls, y lo nas, y la boca, y lo coil, y los bravos, y

lo ventre ; y pens)) en si mateix que mirds si era home o dona ; y meth-li la ma

entre les tuxes y trobd que era dona ; y apr6s li palps; les tames...)) 11 aQuant lo

Compte li hagu6 prom6s lo que ella volia, comencaren de jugar en tal manera

que tots dos perderen ses virginitats...,' 11 t... la qual era la Emperadriu ; y apr6s

de Esser despullada se meth en lo llit, y lo Compte la prengu6 en los braSos,

besant-la ab molta amor...a 11 aEstant en aquestes rahons, lo Compte la tenie

abrasada, y la besave, y jugave ab ella a son plaher...a 11 a... y to coll prim, y

los pits tals corn una neu , y les mamelles petites y blanques ...a - Per a la verifi-

caci6 d'aquestes cites, vegeu l'esmentat treball de Miquel i Planas (cols. 635-640), del

qual hem seleccionat la present nota.
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Tambe en el Tirant hi ha eufemisme i, certament, no en petita es-
cala.71 Pero no es pas aquest l'aspecte que mes ens interessa de destacar:
mes importancia to per a nosaltres 1'estudi d'aquells elements erotico-
sensuals correntment presentats ccm a fruit de la influencia boccaccesca o
coin una manifestacio del realisme peninsular barrejat amb exemples vinguts
d'Italia (Menendez Pelayo) i, encara mes concretament, del realisme va-
lenciA quant a la part practica de les relations amoroses.7"

Doncs be : el problema que jo plantejo consisteix a determinar si
1'erotisme en la novella d'En Martorell73 es, efectivament, italic, o be
un reflex del nostre propi realisme literari, o, per contra, reconeix tines
fonts distintes o unes altres influencies locals fora de les peninsulars o
europees.

Inexistent aquesta giiestio en 1'estat present de la bibliografia del
Tirant lo Blanch, menys per estirnar-la resolta que no pas per incomprensio
dels termes del problema, fou, pero, potser, pressentida per un critic tan

71. I,'accio de copular hi es designada amb les segiients expressions eufemiques
apassar donzellesn (II, 297) ; aesser valent en el ]lit coin en el camps (III, 51)
«entrar en batallan (III, 33, 205 i 229) ; aferirn (III, 65) ; efer compliment d'amorn
(II, 113, i III, 70) ; avenir a fi ]a plasent batallan (III, 83, 144) o ((entrar en la
mes plasent que perillosa batalla)) (III, 4) ; atreballar ab la artilleria per entrar
en lo castelln (III, 211) ; acombatre donzellesn (IV, 72) ; ((entrar en lira de camp
close (IV, 258) ; aferm fort dels speronsn (IV, 26o) ; usar de abellicosa forsau
(IV, 262), veneer ala batalla delitosan (IV, 263 i 280) «entrar en lo port de ]a...
honesta pudicician (IV, 263) i «atenyer felicitat complidan (IV, 383). - Son
igualment equfvoques les seguents expressions : ((Lo Emperador me ha dit que
vol aquesta nit venir acf, e desige-li fer una poca de festa, por $o corn ha gran
temps que no-y es vengub) (III, 149) ; aLo galant la pres al brag e puja-la en
lo lit, e aqui stigueren parlant e burlant axf coin de persones enaniorades se
acostuman (III, 153) ; aarmes de cavalier no fan mal a donzellan (IV, 264) ; KlevA-s
cuytadament del lit e ana on eren los dos amants... e troba•ls que jugaven at)
alegria molt gran, mostrant tenir molt gran contentacio la hu del altren (IV, 266) ;
ayo so aquell Tirant merexedor de tocar e posseir aquelles virtuts de aquella se-
renfssima Carmesinan (II, 326). Naturalment, totes aquestes cites son fetes ad
exemplum. Tenen un mateix sentit eufemic les expressions alo loch vedatn
(II, 372) i alo secret), (II, 286, i IV, 74) i les frases aaquest es bocf que no es negu
que no se•n volgues ofegan, (III, 74), i atoca un poch mes avant Ila on la mia
amor desija atenyer felicitat complidan (IV, 383).

72. Una faceta d'aquesta, la vida bordellera, os estudiada en la curiosa obreta
de MANUEL CARBONERES, Picaronas y alcahuetas o la mancebia de Valencia: Apun-
tes Para la historia de la prostitucidn desde principios del siglo XIV pasta poco
antes de la abolition de los Fueros (Valencia 1876). Des d'un punt de vista
estrictament literari, es un bon exemple el Cansoner satirich valencik dels se-
gles XV y XVI, publicat per Miquer, I PLANAS en la seva aBiblioteca Catalanan
(Barcelona 1911).

73. Hens aqui una nota bastant completa dels ]lots del Tirant on el tema
amoros esdeve picaresc o sensual : I, 159, 2o6, 256, 349, 364 ; II, 13, 86, 184, 188,
190, 281, 286, 290-3, 336, 368, 370, 372, 383: III, 3, 32-3, 51, 63, 65, 66, 70, 71,
73, 74, 75, 80, 81, 82, 129, 149, 153, 154, 205, 210, 211, 217, 223, 224, 227, 229, 231
IV, 72, 87, 258, 26o, 261, 262, 263, 264, 266, 28o, 391.
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conspicu com Rubio i Lluch en assenyalar en el realisme d'En Martorell

un cardcter mes nu i mks prosaic que en el Decamerone mateix :

aBoccaccio*, escriu, aes maestro en veneer con serenidad e ingenuidad

maliciosas los pasajes m'as escabrosos. El sentimiento de la galanteria y

un arte mas exquisito le libraron inuchas veces, no siempre, de caer

en las torpezas brutales, a cuya descripci6n se entregan con fruici6n los

autores del Tirantl .74

Podem dir ja que alld que en el Decanterone es disfressat , elegantitzat

litera .riament , en el Tirant 6s cru, natural ; i 1'equivoc , mes signifi'catiu,

mks suggeridor , menys cortesd ; en una paraula : menys refinat. I be ;

ja es hora de preguntar-nos, a la nova Hum de 1'equaci6 algebraica que

introdueix la narrativa oriental entre els factors coneguts , qui o que

presto al nostre autor una tal desimboltura de llenguatge i un semblant

capteniment en els protfgonistes que deixessin sporadico el Tirant a 1'epoca

de major puixanga del genere cavalleresc a la Peninsula.

Es cosa generalment sabuda que les Mil i una Nits es ressenten, per al

nostre clima mioral d'europeus , d'una mancanca d'escriipols75 que el tra-

ductor drab de la gran compilaci6 oriental , J. C. Mardrus , feia vistent als

seus amics i explicava amb les segiients paraules :

eL'Occident , amanerat i empallidit per l ' asfixia dell seus conven-

cionalismes verbals, potser fingira esglai i sorpresa en sentir el franc

llenguatge - refilet simple, sonor i juvenil - d'aquestes noies sanes i

morenes, nascudes a les tendes del desert , que avui ja no existeixen.

Entenen poc de malicia , les hurts.

I els pobles primitius , din el Savi , donen a les coses Ilur nom, i mai

no troben condemnable ally que es natural , ni llicenciosa , 1'expressi6 del

natural. (Entenc per pobles primitius tots else que encara no tenen una

'taca a la earn o a 1'esperit , i els que vingueren al m6n sota el somris

de la bellesa).
A mes, la literatura crab ignora totalment aquest producte odi6s

de la vellesa espiritual : la intencib pornografica. Els gabs veuen totes

les roses sota un aspecte hilariant . Llur sentit erotic solament condueix

a l'alegria. I riuen de tot cor, com els infants , ally on un puritfi somi-

quejaria escandalitzat.78

ZEs que aquests conceptes no revelen la projecci6 de la moral drab

soferta per l'autor del Tirant ? El seu naturalisme a ultranca , necessd-

74. Discnrs de contestaci6, pfig. 162.

75. Ningu que conegui, per exemple, el Kitab del kodja Abu t Otman Omar

al-Halabi, no podra dubtar d'aquesta afirmaci6. Pero quedi ent6s que el que volem

dir no 6s que sigui un llibre immoral, ans que tracta el problema sexual amb

una naturalitat absoluta, com a cosa de tots els dies.
76. .Una paraula del traductor als seus amicsn, proleg de la traducci6 fran-

cesa de Mardi-us. Fem la cita segons la referida versi6 castellana de Blasco Ibfiiiez.
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26 SIEGFRIED BOSCH

riament ingrat al tast dels lectors habituals del genere cavalleresc, t no
es, per ventura, moneda corrent en la narrativa islamica, adhuc la de
cavalleries (com es ara en la Historia d'Ornar), on mes d'una vegada els
protagonistes d'ambdos sexes diuen experimentar necessitats d'aquelles que,
com s'esdeve en la Nit 957, «fins i tot les princeses son esclaves» ? No es
cap paradoxa l'afirmacio de Mardrus advocant per la total absencia d'in-
tencio pornografica o de malicia en l'obra que ens presenta, al davant dels
passatges pornografics i francament maliciosos tan corrents en el Tirant.
En Martorell devia tenir, en efecte, una deu de coneixements mes o menys
abundosa del mon islamic, pero la seva naturalesa valenciana forsosament
havia de trasiluir-se en la seva novella per un deix tan caracteristic corn fou
l'iis constant de 1'equfvoc. Aixf i tot, pero, sovintejen en el Tira.nt situa-
cions on 1'empremta oriental es tan vistent, que el seu divorci amb la tdnica
europea a l'us es dels sistematicament refractaris a tota temptativa de
conciliacio i fins de coexistencia. Vegeu-ne un exemple a continuacio :

aApres lo porta en altra tenda hon hi havia iv. lits de camps molt
singulars e molt bells.

- Quina era la singularitat dells? - dix lo hermits.
- Senyor, yo us ho dire... als pens de cascun lit stava una donzella

galantment abillada, e de inestimable bellea, e a96 feya, senyor, lo lit
singular"."

Que aquestes dones no responien a un paper purainent ornamental, ans
a finalitats de naturalesa mes practica, ho palesa una frase carregada de
segona intencio que llegim pocs fulls mes avail de la novella :

aE dix lo hu dels cavaliers a la bella Agnes, per scrit :
- Per ma fe, Madama, si vos en camisa staveu gitada en aquest

lit, e les altres per senblant, tota una nit d'ivern, yo poria ben dir qu'en
tot lo mon nos trobarien quatre Tits mes singulars.

- A vosaltres, cavaliers, no fretura la companyia nostra - dix la
bella Agnes -, car yo veig alli quatre gentils dames qui en la nit vos
tenen companyia ; per que no-us cal mes desijar.

- Del bo tria hom lo millor - dix to cavaller.48

No es aixo, en sintesi, una visio europeitzada de l'harem ?
Mes situacions podem retreure, encara, en les quals l'emprem,ta oriental

s'acusa d'una manera ben manifesta. Vegeu-ne un segon exemple : en el
capitol cxxi 1'ambaixador del Solda i del Gran Turc, Abdalla. Salomo,
conjura Tirant que accedeixi als termes de la seva ambaixada, i ho fa amb
paraules de semblant estil :

77. I, 192.
78. I, zo6.
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.Per que•t preguam de part de sa alta senyoria que, per art de cava-

ileria e de gentilea, e per aquella que mda ames en aquest m6n, si es

dona o donzella, viuda o casada, a si no has hagut compliment de amor"

ab ella en brews dies la pugues haver; e si es cars que tota la amor que

to tens fos en Deu, ton criador, corn exiras de aquesta vida present sies

collocat entre los sancts de Taradfs.80

Tirant - era possible d'altra manera? - acull favorablement la s{plica

feta, ((per reverencia de aquella que ama)).

Passare- per alt la circumstancia de la seva accidentada arribada a les

costes de Barbaria, on fou llancat per la violencia d'una tempesta, i la

proteccid que val a l'heroi, per part d'un important personatge de la cort

de Tlemicen, la contemplaci6 a ultranca del sew cos nu de tota vestimenta.81

Ja forca abans, quan Tirant pondera a la infanta Ricomana, filla del rei

de Sicilia, les gracies que afavoreixen el pretendent a la ma de la donzella,

Felip de Franca, hem anat de ple a una identica situaci6 en la qual les

lines apollfnies d'un nu masculf voldrien decidir, no resi menys, el desenllac

d'interessos de primera magnitud. Totes les qualitats exigibles a un ca-

valler son vistents en el jove Felip : 6s bell, prest a l'accio, animus, liberal,

cortes,

«e per tal es ell tengut en totes les parts hon sour anats, de cavaliers,

dones e donzelles, e fins a les mores que•1 vehien lo arnaven e•1 desijaven

servira.

I Tirant, per tal de corroborar tots els extrems de la seva lloanca, proposa

encara a la Infanta:

fi- Si no, mirau -li la cara, los pens e les mans e tot lo cors, e si

tot nuu lo voleu veure, yo m'i sent bastant de fer-ho, senyora, que entre

bellea e castedad ha gran contrasts"

Formosa imatge d'un Tirant mercader d'esclaus en l'acte d'avaluar les

excellencies fisiques del seu genere per a la venda !

I, per acabar, citarem un darrer exemple : en la Histbria d'Omar

79. Ja hem remarcat el sentit eufi mic de 1'expressi6 compliment d'axtor.

8o. II, 113.
81. As cert que la bellesa del protagonista en els llibres de cavalleries 6s

una circnmstancia sine qua non. Pero mai no s'hi dbna el cas que aquesta
bellesa es faci remarcar per la contenlplaci6 del seu cos enterament nu. Per
contra, aixd no 6s estrany en les Mil i una nits , Adhuc amb tendencia a l'amor
pederasta. Serveixi d'exemple la Histbria de 'Aziz i tAziza i del form6s princep
Diadema, intercalada en la d'Omar (V. (56, 67, 68, 155, 157, 158 i 159)•

82. I, 349.
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28 SIEGFRIED BOSCH

Sarkan s'agrada d'Abriza veient-la nua per primera vegada,B3 circums-
tancia que es repeteix en el Tirant, on 1'heroi conex la princesa trobant-se
tambe en un estat de seminuesa que es la causa principal del seu enamo-
rament.84

II

RAO DR Mf:TODE

a) L'estructura literaria

Gonzalez Llubera remarca en un seu recent estudi" el fat que els treballs
d'erudici6 sobre la narrativa medieval europea i la del mon isla.mic rarament
es proposen d'esbrinar els efectes d'un terra determinat dins 1'elem,ent
receptor. D'aquesta manera la investigaci6 queda reduida a un acoblament
de dades, a una acumulaci6 de parallelismes que, en frase de Menendez
Pelayo, a forma de provar molt no proven res an realitat.

«Caldria plantejar el problemab, diu Gonzalez Llubera, 4sota el punt
de vista de la forma, de l'estil, en el cas de les traduccions, o, en general,
de contactes immediats entre una obra occidental i la literatura del mon
islamicw.

Pero la circumstancia d'esser un conte de les Mil i una nits la font
oriental objecte de la relaci6 literaria pretesa, fa totalrnent impossible d'es-
tablir, no ja una identitat de llenguatge, ans ni encara una minsa corres-
pondencia d'estil.F6 I si aixo encara no es prou, hone no constata tampoc,
d'una manera fefaent, el contacte immediat entre la novella arabiga i 1'ele-
ment receptor. 1~s innegable que aquesta collisi6 es produeix entre el

83. Nit 47 (IV, 29-30).
84. If, 13.
85. Un aspecte de la novellistica griental a la literatura medieval europea,

HARiLI, III, 463-464.
86. Comentant 1'edici6 Arab de les lit i una nits impresa a Calcuta el 1847,

el docte orientalista Pascual de Gayangos escrivia a aquest proposit : aCotejadas las
cuatro ediciones que hasta ahora se han publicado del texto arabigo de este libro y
los varios ejemplares manuscritos que se conservan en las bibliotecas publicas de
Europa, no hay dos que se parezcan , diferenciandose mucho en el estilo y orden de
los cuentos. Y la raz6n es obvia : Las Mit y una noches forman, por decirlo asi, el
patrimonio de cierta clase de gente que abunda en el Cairo, Alejandria, Damasco y
otras ciudades populosas de Siria y Egipto, los cuales van por las casas, mesones,
plazas y demas lugares pfiblicos recitando, mediante una m6dica gratificaci6n, cuentos
sacados de ellas, a la manera que nuestros ciegos cantan romances por las calles.
Los m5. s las saben de memoria , y de aquf la corrupci6n de una misma relaci6n ocuentos. ( cAntologfa espafiolaa , num. 3, 1848).
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Tirant to Blanch i la Histbria d'Omar, pero la mancanca de proves docu-

mentals obliga a establir el quadre de conclusions a base de simples proba-

bilitats, per exemple, la que es refereix a la pretesa estada de Joanot Mar-

torell a Orient.

Gonzalez Llubera fixa l'atencio d'una manera especial en 1'estructura

que revesteixen els recalls de contest orientals, o sia una serie de tem,es

emmarcats per un fet central que en garanteix la unitat de conjunt. Aquest

sistema passa a Europa per Bizanci i informa especialment la narrativa

trescentista.
B
7

Un assaig d'aplicacio del sistenia d'im,bricacio al Tirant no ni'ha de-

cebut. Ja Menendez Pelayo havia remarcat el fet que moltes de lee anec-

dotes del Tirant responen a fonts espora.diques. Aixf mateix son albiradors

en la carcassa general de la novella l'aprofitament inicial del Guillem de

Varoich i els episodis immediats de 1'estada a Anglaterra, la divertida

historia de Felip de Franca, el discurs d'Ahdalla Salomo, 1'aventura del

cavaller Spercius, els llargs parlaments didactics entre els Emperadors, Car-

mesina i Tirant (intercalatei a vegades amb una gran inoportunitat, la qual

cosa revela el desig d'aprofitar unes fonts en aparenca aptes), el conte del

naufragi del mercader Gaubendi, la mateixa conquesta de Barbaria i tants

d'altres episodis que no cal esmentar (un repas de l'fndex de la novella en

donara una idea aproximada) son indicis que tambe persuadeixen d'establir

un lligam amb la novellfstica oriental pel que fa a la seva estructura.

Naturalment, aquesta remarca, baldera si hom la considera indepen-

dentment, adquireix valor en juxtaposar-la a les analogies assenyalades fins

ara respecte a la Histdria d'Omar. D'altra part, pero, cal tenir present

que el fenomen d'imbricacio es produeix, en tot cas, amb una independencia

absoluta respecte al corrent medieval a que es refereix Gonzalez I,lubera,
es a dir, 1'exemrplum eclesiastic i el profa de base moralitzant, dels quals
poden esser models, respectivamen_t, la Disciplina clericalis, de Pedro Al-
fonso, i el Libro de los enxemplos, de Juan Manuel, per tal coin la relacio
os probablement, coin ja ha estat dit, un contacte immediat - l'estada d'En
Martorell a Orient -. A mes, en les :Mil i una nits no es persegueix cap
altra finalitat que la de divertir, a diferencia d'aquells, que es proposen la
realitzacio d'un objectiu moral.

87. Loc. cit., 464. Ell mateix assenyala el fet que 1'aplicaci6 del conte imbricat
a la literatura arabiga es produeix segons models indostanics, per mediacio de l'Iran.
Es un fenomen de desplacament topogri fic ofert amb una ldgica perfecta.
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b) La ideologia i el detail

Si el metode de Gonzalez Llubera ha permes unicament d'establir 1'es-

tructura parallela del Tirant amb la novella oriental, l'aplicacio del proposat
per L. Aldsdorf en un erudit treball per a establir l'origen Indic de les Mil
i una nits," aixo es, l'estudi de la ideologia i del d etall, ens ha donat un
resultat forca mes falaguer.

Reconec de bell 'antuvi la meva total impossibilitat de justificar amb
documents res del que haig de dir. La ignorancia gairebe' absoluta de la
vida d'En Martorell deixa foscos molts punts de coneixement indispensable
per a un estudi eficac de la magna produccio catalana. No puc donar textos
a dues columnes amb el caracter definitiu amb que ho feu Nicolau d'Olwer
respecte a les fonts catalanes, car les Mil i una nits son refractaries a aquest
procediment Tampoc no puc patentitzar d'una faiso irrefutable 1'estada
del novellista a Orient. Ni encara existeix, finalment, una corresponden-
cia absoluta d'argument entre la Historia d'Omar i el Tirant to Blanch.
En el nostre cas la investigacio cristallitza unicament en un sistema de
deduccions i parallelismes, be que prou colpidors a vegades per a poder-los
traduir en fets dotats de la necessaria consistencia prdpia dels valors pro-
vatoris.

En una investigacio com la present 1'estudi de la ideologia comparada
es indubtablement un factor de primera forsa per a abastar amenys un
primer pla de conclusions. I en aquest sentit em sembla haver demostrat
corn l'ambient del Tirant, pel que fa a les relacions amoroses, es desdiu
completament del concepte europeu de 1'amor cavalleresc.89

Doncs be : corresponent-se, corn es correspon, la seva ideologia amb
la ideologia realista crab, la segona etapa a cobrir ha estat la designacio
d'un titol. Aquestes la Histdria d'Omar al-Na`man. Almenys aixi per-
meten de suposar-ho les analogies que, ja definitivament, estableixo a con-
tinuacio : eo

88. Zwei neue Belege zur aindischen Herkunftn von root Nacht, ZDMG, LXXXIX
(1935), 275 ss., especialment 314.

89. Tant es aixi, que fins els Ilibres de cavalleries normals foren reprovats en
concepte de lascius, a causa, entre molter d'altres, de llur sensualisme (en aquest
sentit la crftica es referf mes aviat a la novella pastoril), de tanta menor significacib
que en el Tirant lo Blanch (cf. GIVANEI,, Estudio crftioo, I, 218-22, i WERNER KRAUSS,
Die Kritik des esiglo de oro)) amn Ritter- and Schdferroman, HARiLl, I, 225 SS. -
Menendez Pelayo ha dit amb encertada frase que el Tirant no solament modifica el
sentit de 1'heroisme, ans canvia radicalment el concepte de l'amor (Orfgenes, I,
pag. ccr,vr).

9o. Cal advertir que el nombre d'analogies existents entre el Tirant i la novella
crab s'esten a moltes mes de les assenyalades. LTnicament ens hem referit a aquelles
en les quals el contacte sembla mes immediat.
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a) L'objectiu de la guerra principal es, respectivament en HO i en

TB,9' la presa i la defensa de Constantinoble.

b) Ella es el darrer baluard que resta a 1'Imperi grec.

c) HO finalitza amb el setge de Constantinoble. TB parteix d'aquest

mateix setge fins a davallar a la reconquesta total de l'Imperi.

d) En HO una serie de continuades conversions al mahometisnle de-

termina la pacifica rendicib de Qasariya al solda Kan-ma-kan. El mateix

fet, girada l'oracio en passiva, posa la Barbaria a mans de Tirant lo Blanch.

e) Les causes originaries d'aquelles conversions es resolen en am.bdues

novelles a base del fet parallel que els respectius cabdills dels territoris sub-

jugats foren educats d'infants en religions oposades a la de llurs pobles.

f) El desafiament del guerrer Lluc contra Sarkan en HO coincideix

amb el del rei d'Egipte i Tirant en T&', per tal com en l'un i en l'altre la

finalitat cavalleresca es posposada a un objectiu politic justificat per uns

mateixos termes.

g) En TB Carmesina oposa a la proposicio de matrimoni que li fa el

Solda identics raonaments als addults per Abriza a una parallela intencifi

de Sarkan.
h) Abriza i les seves amazones guerreres de la HO es retroben en TB

amb Carmesina i les seves donzelles, les quals comanda, organitzades tam.be

en forma d'exercit, en traslladar-se a] campament de Tirant.

i) La visio de la seminuesa de Carmesina per Tirant en l'acte de fer

la seva coneixensa, i el consegiient enamorament de l'heroi, es contreu a

unes identiques circumstancies en HO entre Sarkan i la princesa Abriza

(estat de nuesa en veure-la per primera vegada i agradar-se'n a l'instant

mateix).
j) Hi ha punts analegs entre la Mare-de-totes-les-Calamitats i la

Vidua Reposada.

Confirma en certa manera la presumpcio que la Histdria d'Omar sigui

la font oriental del Tirant (deixada ja de banda la probabilitat d'una relaci6

amb la literatura islamica, feta evident pel sol estudi del seu ambient im-
moral) el fet que la seva presencia tambe es fa albiradora en una altra
produccio cavalleresca europea : l'Orlando furioso, de l'Ariosto. El paral-
lelisme es dSna, respectivament, entre el combat singular d'Abriza i Sar-
kan i el de Marfisa i Guidon Selvaggio. Hom hi observa, en efecte, unes

mateixes circumstancies de fet,83 doblement significatives si hom to present

9i. Per tal d'evitar repeticions innecessaries, HO designara la Histbria d'Omar,
i TB, el Tirant lo Blanch.

92. Compareu les estrofes 91 a ioi, cant xrx, de 1'Orlando, amb la Nit 5o (IV,
67-8) especialment.
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que ja el sagas critic italic Pio Rajna to assenyalades altres diverses influen-

cies de les Mil i u na nits damunt. el poema de l'Ariosto.93 D'altra banda,
ell mateix no reix plenament en el seu intent d'establir la filiaci6 literaria
del tipus de Marfisa, 94 i en ocupar-se del combat singular que nlante amb
Guidon Selvaggio concentra tota 1'atenci6 en el tipus del darrer i no pas
a l'episodi en ell mateix, ometent aixl la giiestio de les seves fonts.

El tipus de la dona guerrera no es exclusiu, doncs, de la literatura
europea.95 Tambe es un element forsa vulgaritzat en la novellistica dels
palsos islamics.98 En la Historia de Zeyyad97 1'heroi es forsat de conquistar
la ma de la princesa Sade vencent-la en singular combat,88 circumstAncia
que retrobem en els Nibelungen, on Gunther es veu obligat a competir en
forsa i destresa amb la reina Brunhilde d'Islandia per tal d'aconseguir-la en
matrimoni. Pero Ciinther deu la victoria Iinicament a l'ajuda que li presta
1'heroi del poema, Siegfried, invisible sota la seva magica tarnkappe.

III

LES VIES DR COMUNICACIO AMB L'ORIENT

a) La deu viatgera de Joanot Martorell

Permeteu -me, en aquest punt , d'intentar un treball de recapitulaci6 de
tot el que resta dit al llarg d'aquest treball pertocant a la probable estada
del novellista valencia per terres del ]levant mediterrani.

93. Le fonti dell'«Orlando furioso9: Richerche e studi2 (Firenze x oo), 115, 146,
179, 188, 204, 368, 436-40, 588, etc., A.dhuc referint-se a vegades a d'altres textos de
la literatura India. S'ocupa del combat entre Marfisa i Guidon a la pag. 306.

94. El proc6s evolutiu del tema de la dona guerrera 6s estudiat per RAJNA, 45-53.
95. Recordeu, ad exemplum, el tipus de l'heroina Vasilisa 1\likulitxa de la lle-

genda russa d'Estavro Godinovitx . Rajna, pero, el presenta com un element prepon-
derantment italic (Loc. cit., 504).

96. Vegeu en les Mil i una nits la Historia del Jove Nur i de la franca heroica
(Nits 671-714) i El poeta Find i les seves dues filles guerreres, ° Ufayra els Sols i
Huzayla les Llunes (Nits 974-75). En la Historia de la Rosa marina i de la Jove de
Xi71a, la princesa Cara-de-Lliri vesteix de guerrer les seves esclaves, al davant de les
quals es posa ella mateixa, tamb6 difressada d'home (Nit 958). Sobre les amazones
guerreres de la filla dels genn, vegeu Nits 588, 6oo, 605 i 6o6, corresponents a les
Aventures de Hassan al-Basri.

97. Publicada per F. GONZAI,EZ v GoNZAI,EZ, Historia de Zeyyad ben Amir el de
Quinena, hallada en la Biblioteca del Escorial y trasladada del texto ardbigo original
a la lengua castellana, MEA, X (1882) ; se'n Mu separata a gran foli d'uns pots
exemplars. La Historia de Zeyyad es obra d'autor espanyol posterior a l'Ppoca dels
almoravids ; es conserva manuscrita en el codex 1876 de l'Escorial (tree aquesta
noticia de Menendez Pelayo, Or£genes, I, pAg.. xLiv).

98. Aquest tema, molt en embrib, apareix ja en la Historia de Baybars i dots
capitans de policia, narraeib vuitena (Nits 948-49).
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Per a Entwistle En Martorell fou un home que ahavia viatjat corn

Ulisses, havia conegut gents i ciutats i coneixia Burs diverses mentalitats».99

La seva cultura llibresca, revelada en el. Tirant a batzegades, com a rampells,

en forma esporadica i fins inoportuna mes d'una vegada, mai no podra

referir-s6 al seu personal coneixement dels llocs on l'heroi de la Marca de

Tirania condueix l'accio de la novella.

Tambe Nicolau d'Olwer se sent fortaiuent decantat a creure en una

probable estada de Joanot Martorell a Rodes, vistes les, precisions geogr^-

fiques que dona de l'illa i del castell en l'episodi de la traicio dels genovesos,
el setge del Solda i 1'alliberament per Tirant ; parer expressat aixi mateix
per Entwistle, no pas amb exclusiva referencia a Rodes, ans a d'altres palsosi
d'Orient, que devia haver visitat deves 1458 acompanyant E'n Pere
Martorell, almirall d'Alfons IV, encarregat de gestionar l'alliberament dels
captius fets presoners per Mohamed II.

Per la nostra banda acceptem i reforcem amb cites ben significatives
del Tirant'°° la coneixenca de visu, contreta pel novellista amb les zones
d'influencia isla.mica, i itnicament considerem poc probable la identificacio
de la data de 1458 amb aquella en que devia haver tingut lloc aquesta
coneixensa, a menys de referir-se a un segan viatge, vist que la presumpta
cronologia de la novella, que intentern d'establir en una altra banda, ens
dona la de 1453 com a fita extrema del primer contacte de Joanot Martorell
amb els paisos de la Mediterrania oriental.

b) L'anostrament del mdn Islamic

Z Quins altres camins de coneixernent del mon oriental s'oferien al Mar-
torell ciutada de Valencia? A 1'Edat Mitjana Catalunya, en el seu sentit
mes ample, es una veritable cruilla a tota llei de camins anants i vinents
de 1'Est i de 1'Oest mediterrani. La nostra expansio per les mars de llevant
ha donat el fruit assaonat que es el bell estudi' de Nicolau d'Oliwer sobre
aquesta gesta. Molts anys abans el monumental aplec de documents tret
a la llum per Ritbio i Lluch ens posava en coneixement d'un veritable
devessall de ((documents que illustren la biografia d'homes de ciencia, lite-
rats i artistes; que precisen la data d'una traduccio, d'un monument o d'un

99. Observations sobre la dedicatbria, 381.
loo. Ut supra, gags. 7-9. Tampoc els coneixements demostrats per En Martorell

dels costums i de 1'ambient islamic no poden esser pas el reflex d'una cultura llibresca,
donada la gran extensio que el tema d'Orient ocupa en la novella, aixd es, unes tres
quartes parts aproximadament.
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retaule ; que recerquen, paguen, esmenten llibres classics i novetats del

dia, miniatures, joiells, i enquadernacions, draps d'Arras i tapisseries de

Flandes, astrolabis i mapamundis ; falcons, grifauts i llebrers francesos,

miniatrers alemanys, joglaresses mores, esclaus tartars, metges jueus; per

on desfilen ambaixades a l'emperador de Constantinoble, al solda de Babi-

lonia i al Preste Joan de les Indies, amb presents de joies i reliquies i de

banyes d'unicorn... a.101 Totes les sentors Orientals de la nostra relacio

amb les terres moresques, hi troben els reflexos mes immediats. Molts altres

investigadors i erudits han curat de fer vistents fins els aspectes mes re-

condits d'aquesta relacio. La planeta viatgera del nostre poble trobava el

seu interpret en Gonsal de Reparaz: navegants, mercaders i cartografs

catalans de 1'Edat Mitjana i del Renaixement fornien el mes considerable

devessall de material d'estudi per a una contribucio a la historia de

la navegacio i del comers mediterranis.102 Schlumberger, inspirant-se

en, la cronica immortal d'En Muntaner, trasava l'esquema calidoscdpic de la

nostra dominacio a Orient,10' alhora que Rubio encaminava el seu esfors

constructiu a bastir l'obra monumental que l'ha fet creditor del tftol glorios

d'historiador de la Grecia catalana.104 La nostra participacio al desco-

briment medieval de l'Africa i el nostre contacte amb les illes Afortunades
i la terra del Preste Joan han trobat conspicus i suggestius torsimanys en

Ferran Soldevila10' i Elies Serra i Rafols.106 Pero fora balder i desplasat
pretendre d'enumerar en aquest lloc la deu abundosa de bibliografia com-
portada pel tenia de la fortuna catalana a les mars. Amb el tractat de
Corbeil, llosa de la politica occitana de Jaume I, Catalunya retroba a la
Mediterrania l'arrel originaria de la seva cultura. 10' ((Sicilia , Malta, Sar-
denya, Atenes i Neopatria, Gerba, Napols, una hora o altra senyorejats
pels nostres monarques ; Tunis, Tlemecen i Bugia , tributaris ; intents sobre

101. NICOLAU D'OLWER , Rubi6 i Lluch : Paraules d 'un deixeble , conferencia
donada a la Institucib del Teatre el primer de maig de 1937, publicada en fullet6 a
aLa Publicitat)), dies 2, 4, 8, 9 i 11 del mes i l'any indicats [i recollida a AIT, I
(1936-37, peril publicat el 1938), 99-1121.

102. Catalunya a les mars ( Barcelona 1930).
103. GUSTAVE SCHLUMBERGER , ExpJdition4 des rcalnlugavaresA ou routiers catalans

en Orient de l'an 1302 a Van 1311' (Paris 1925).
104. Ens referim no pas solament a 1'abundant nombre de monografies publi-

cades por Rubio sobre el tema de Catalunya a Grecia, ans especialment al seu Diplo-
matari de l'Orient catala, inedit fins al present, [acabat de publicar, pero, per 1'IRC,
l'any 1947].

105. Els Catalans i el descobriment d'Africa a l'Edat Mitjankl, dins Recerques i
Aomentaris, I (Barcelona 1929), 69-111. Publicat primer a RdC, II (1925), 342-50 i
426-37.

ro6. Contribuci6 catalana a la conquesta de Canaries, RdC, IX (1929), 42-51-
107 Cf. l'assaig d'iniciaci6 al tema de la modelaci6 cultural catalana per R. GAY

DE MONTELLA, Catalunya, naci6 mediterrania ( Barcelona 1933).
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Murcia i Almeria, sobre Corsega i la Calabria, sobre la Morea i sabre

Albania, sobre Siria i sobre Xipre ; realitats o somnis d'imperi damunt tots

els pobles de la Mediterrania ! n 108 z P'odrien mostrar-se'ns mes vistents les

vies de penetracio del mon islamic en. la nostra cultura medieval? Dels

efectes immediats d'aquesta penetracio, en fan la prova bona part de la

copiosa documentacio publicada per Rubio i Lluch als seus Documents.

Tradicions de l'Orient son puntes d'estrella en les narracions dels nostres

marins i viatgers, alhora que el Magreb i la Mar Tenebrosa cauen sota la

zona d'influencia de les quatre barres. De tot es conten tals i tantes horrors

i meravelles, que fins les testes coronades senten desvetllat llur interes mes

viu. Vii de gener de 1394, assabentat Joan I de la presncia a Mallorca

d'un dels qui acompanyaren Francesc Desvaler en la seva expedicio a la

Gran Tartaria, escriu al lioctinent del governador de l'illa a fi que ((nos

trametats lo dit hom per la primera fusta que vinga asf en Valencia)) - diu

el diploma regi -, ja que ((nos cobeegem molt veure lo dit hom e haver

informacio e colloqui ab ell e saber los fets e actes que ha vistes en les dites

terres)).109 Tres anys abans, el dia 8 d'abril, informat pel seu majordom

que es trobava amb el Comte de Foix un frameenor vingut de la terra del

Preste Joan, s'adresa al seu cosi pregant-li amb gran interes que ((com nos

lo desigem oir... que•1 nos trametats encontinent sens falla; e si per aven-

tura era ja partit de vos, que hi vullat:s, trametree on que sia e fer per guisa

que venga, car gran plaser nos en faretsn . 110 I en bona fe que es contaven

coses extraordinaries del llegendari Preste Joan : ((En la seva capital

d'Hulna, per a fer el tomb de la qual calien quatre jornades)), escriu Charles

de la Ronciere,111 ((en un palau de fetilleria on el cristall de roca competia

amb el porfir i la sardonica, el Preste Joan era servit per set reis en una

taula d'or i d'ametista amb columnetes de vori. Setanta-dos reis, tretze

exercits, depenien del rei de les tres Indies, del rei dels Pigmeus, de les

Amazones, dels Cinocefals i dels Cocles banyuts. Les tropes desfilaven al

darrera de creus, de bacines d'or plenes de terra i bacinesi d'argent plenes

de pedreries, simbols del no-res de l'home i de la riquesa del mes poderos

dels reis. Alli hi havia el pals de les especies, que serpents guardaven

gelosament ; alli, la font de Jovenca ; allf, el Paradis terrenal, en una ilia

on eren posats els vells decrepits prestos a abandonar aquest monn . Pele-

grins a Terra Santa ens deixen circumstanciades relacions de llurs romiat-

x08. FERRAN SOLDEVILA , Catalunya i la mar, RdC, XI (1929), 87, article reproduit

de aLa Publicitatn del 22 gener 1929.
109. J . COROLEU, Documents historichs catalans del segle XIV (Barcelona 1889),

126.
xxo. RuB16, Documents, I, 365.
iii. Histoire de la marine fran6 aise2 ( Paris 1909), I, 58, segons SOLDEVILA, Els

Catalans i el descobriment d'Africa, 95.
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ges112 i empelten a la deu folklorica del. nostre poble tradicions millenaries
procedents principalment dels apocrifs dels primers segles del cristianis-
me,113 1'em.premta de les quals persevera adhuc en la pintura del gotic
catala.114 Barcelona esdeve el punt de referepcia per als expedicionaris
dels paisos de l'Occident europeu cap a les mars de I,levant. Els registres
de la cancelleria dels monarques catalans son farcits de salconduits lliurats
a pelegrinsi anant a Palestina. N'hi ha de catalans, castellans , anglesos,
francesos, de Provenca, de Savoia, de Baiona, de Bordeus, de Tolosa, de
Tournai, i son cavallers, escuders, uixers d'armes, i no manquen, fins i tot,
obscurs menestrals moguts a romiatge cap al Sant Sepulcre obeint un pur
instint de devocio." I quina deu d'infonnacio no forneixen aquests ardits
viatgers anant i tornant dels llunyans paisos biblics ! El 1379, venint de
Terra Santa el pros Berenguer d'Anglesola, l'infant Joan s'apressa a fer
prendre nota de tot el que dira del seu viatge, majorment sabent que havia
parlat a Xipre amb un indi aque li ha dites moltes coses de les meravelles
de la sua terra d'fndia >. Monjos del llevant mediterrani creuen la mar
procellosa per tal d'excitar el zel pietos dels pobles, i amb llurs dolls, de
doctrina santa aboquen ensems sobre la curiositat de les gents la saba de
mil recitacions d'ultramar. El mateix s'esdeve quant als lairs vinguts
de terres ignotes per tal de visitar els Ilocs cants de la Peninsula, dels
quals Montserrat i Sant Jaume de Galicia atreuen la quasi totalitat de
romeus. Els documents cancellerescos ens forneixen la noticia de l'arri-
bada d'un Jacme Brente, el 1415, uprevere de les fndies de Presta Johan»,116
d'un Joan aIndianus», cristia i tambe del pals abissini (1414), d'un fra
Pere, de 1'Ordre de sant Macari, ((Ethiopic parcium Indic)), i personatges
laics com Thomas, fill del due aBartholomeus de Sanno, Indie Majoris

112. Cf. Romiatge de la Casa Sancta de Jherusalem, fet per Mestre Guillem
Oliver, ciutada de Barcelona (1464), publicat per JAUME COLLELL dins Catalunya a
Palestina, I (Barcelona 1900) ; JoSEP PIJOAN, Un nou viatge a Terra Santa en catala
(1323), AIEC, I (19o7), 370. En l'inventari de Ilibres de la Biblioteca del rei Marti
trobem feta mencio dels segiients llibres de tema pelegrf : Inhibitions de la terra
sancta (n6m. 22), De la terra del sold,! (n6m. 282). Tambe hi figura un volum de las
batalles dels tartres (n6m. 33). >~s prou conegut el Liber locorum sanctorum terre
Jherusalem, del mallorquf fra Nicolau Rossell, sobre el qual vegeu R. n'ALOS, El car-
denal de Aragon Fray Nicolas Rossell, CTEEAHR, I (1912), 5.

113. Cf. Catalunya a Palestina, 28-42, on es publica un Trespassament e assumpci6
de la Verge Madona Santa Maria, segons un codex del segle xv, el tema del qual
retroba Sebastia Fames en forma de cantarella ritmica en boca d'una criada seva
procedent de la part alta de la provfncia de Lleida.

114. Id., 41-42.
115. Cf. JEANNE VIELLIARD, Pelerins d'Espagne a la fin du mogen age, HARiLI, II,

265-300. Aprofito d'aquest important treball les dades que segueixen, pertocant a
pelegrinatges. Tambe Josre GUDIOL, De peregrins i peregrinatges religiosos cata-
lans, AST, III (1927), 93-119-

m6. Jacobo clergue missacantant , natural de les Indies, en un altre document.
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Ethiopie)), i Felip, ((nat de les Indies)) (1440).11' Per la seva banda, la reina

Sibilla, quarta muller de Pere el Cerimoni6s, apadrina una mora que es fa

cristiana, i auxilia pecuniariament un cavalier del regne de Xipre que va

pelegrinant a Sant Jaume, i el manescal del rei d'Armenia.1`s

Des d'epoques que es remunten als seus propis orfgens, Catalunya

mante establertes relacions comercials i piadoses amb els Estats africans.

Del temps de Jaume I data la creacio de l'Ordre de la Merce, dedicat a la

redempcio de captius, i, coetaniament, milfcies catalanes, combaten al servei

dels rein de Tunis i Tlemecen, comandades per un alcaid tambe catala.119

De la mateixa manera, en adequada correspondencia, es fa vistent la pre-

sencia de forts contingents de genets i ballesters sarrains a les hosts de

Pere el Gran i Alfons el'' Liberal.120 El noble Conrat de L1anca ((procurador

nuestro especial)) - cam se'l designa en la cotresponent lletra de creensa,

redactada en aragones - a la cort de Mahomed, rei de Granada, hi tracta

justament, entre altres afers, de la tramesa dels esmentats reforcos. Pel

novembre de 1284 ja es parla de l'arribada de (sarracens janeti qui in no:stro

servicio venerant)). Ferran Soldevila, comentant aquest fet, ha posat de

relleu que la separacio radical entre cristians i sarrains; no existf en molts

aspectes, ni en temps de la Reconquesta, i en l'aspecte guerrer, encara

menys que en d'altres.12' La investigacio mes superficial ens revela com

aquelles relations es perllongaren al llarg de tota 1'Edat Mitjana sense

solucio de continultat. Justament per la seva data molt tardana, val la

pena de recollir en aquest indret aquell apuntament de l'antic Dietari de

la Generalitat, del dimecres 25 de juny de 1533, on es din haver assistit a

la processb feta en acte de gracies pel millorament de 1'emperadriu d'Es-

panya, convalescent d'una malaltia, alguns cavaliers moros, ambaixadors

del rei de Tlemecen, que contestaven molt devotament, com el altres cir-

cumstants, en cantar-se la Lletania : ((Ora pro ea !)) I fins i tot va correr

la veu que un Wells havia manifestat desigs de fer-se cristia.122

Cavaliers aventurers, com tants n'hi havia en els dies galants del

Renaixement, es llancen ensa i enlla, per pur esplai, a l'exercici de llur

117. Per a la referencia documental de totes les dades precedents, cf. VIELLIARD,

loc. cit., 269, 274 i Apendix documental, nfims. 6, 7 i 9.

118. J. M. ROCA, La reyna empordanesa, 103, dins Sobiranes de Catalunya,

MRABLB, X (1928), 9-211.

119. A. GIMGNEz SOUR, Caballeros espanoles en Africa y africanos en Espana,

RHi, XII (1905), 299-372 ; J. ALEMANY, Militias cristianas at servicio de los sultanes

musulmanes del Almagreb, HFC. 113-169.

12o. F. GAZULLA, Companias de zenetes en el reino de Arag6n, BRAH, XC

(1927), 175-181.
121. Genets sarrains al servei dels reis catalans , uLa Publieitatp, 28 setembre

1929, reproduit a la RdC, XI (1929), 278-280.

122. J. COROLsu, Dietarios de la Generalidad de Cataluna (Barcelona 1889), 262.
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Ullica professid : son els, estrafolaris Janine de Lalaing, campi6 tingut per
tot Europa en concepte de flor dels cavallers ,123 els Wenceslau d'Oppania,
Veneschio de Valdenscrin, Enric de Schonwald, Nicolau Schrank de
Czyernyoroyr, Pere de Natura, Joan de Flora, que van pel mdn amb l'ob-
jecte exclusiu d'ensinistrar-se en actes de cavalleria.124 Fernando del
Pulgar, l'auster cronista dels Reis Catolics, ens omple el cap ainb una pila
de noms de cavaliers errants, eixits de Lle6 i de Cas'tella ((POT fazer en
armas a todo trance... per otras partes de la cristiandads'2' i s'obsessiona
ell mateix amb el record de la gesta de Suero de Quifiones,l2s mentre el
seu collega Diego de Valera aboca la seva experiencia europea de justador
i lluitador a ultranca en diversos tractats que constitueixen per als sous
contemporanis 1'abc de llur andantesca professi6.127

Catalunya no se sostreu, naturalment, d'aquest torrent general. Cava-
liers catalans fan volenters la via nvorisca., per la carretera que, travessant
el Penedos per Olerdola, es dirigia a Tarragona i ens ajuntava amb el reialme
alarb d'Espanya.128 Amb independencia de les expeditions comandades
pel poder sobira, la superbia feudal organitza cavalcades particulars i obte
consentiment dels reis per a polar llurs armes al servei d'altres prfnceps
cristians en la guerra contra els moros. Insuficient la Peninsula a 1'expansi6
de l'esperit bellicos de Catalunya, cobeja la conquesta de Terra Santa,12' i,
encara que el projecte es corona amb un estrepitos fracas, nombrosos cava-
liers catalans petgen les terres ardents de Palestina. Berenguer Ramon hi
amaga la vergonya del seu fratricidi i es aconseguit pel ferro enemic en
les guerres de la primera Croada. L'any 1104 una expedicio de cavallers
i gents d'armes, entre les quals anava la intrepida Adalaisa, vestida de
guerrer, vfdua i mare de dos fills, sortia del port de Barcelona i emprenia
el camf d'Orient, on l'heroica catalana sucumbiria tambe a 1'alfange sar-
raf.13o Vuit anys enrera, aixo es, el 1096, Girard II i el seu estol de

123. PETIT DUTAILLIS, en LAVISSE, Histoire de la France, IV (Paris (1911]), 173.
124. Referencies documentals de tots aquests cavaliers en PERE BOHIGAS, Notes

sobre t'estructura del uCurial e Giielfas, HARiL1., III, 617, n. 3.
125. Claros Varones de Castilla, ed. J. Don1INcuEz BORDONA (Madrid 1923), 115

(CC, XLIX). Sobre alguns dels personatges que esmenta, retrets tambe per Cervantes
(Don Quijote, part I, cap. XLIX), Cf. Cronica de Juan II, caps. 205, 239, 268 i 313,segons el curador de l'edicio.

126. Id., 107.
127. Cf. Epistolas de Mosen Diego de Valera enbiadas en diversos tiempos e a

diversas personas, publicades juntament amb tint tractats de l'autor per la Sociedad
de Bibliofilos Espailoles a cura de J. A. DE BALENCHANA (Madrid 1878).

128. CARRERAS I CANDI, Geografia general de Catalunya, volum dedicat a La
Ciiitat de Barcelona, pag. 190.

129. CARRERAS I CANDI, La creuada a Terra Santa (1269-1270), CHCA, I, 106-138.
130. CARRERAS I CANDI, Lo castell de la Roca del Valles (Barcelona 1895), 15-16,

seguint I'Histoire, de RoMEY. Carreras publica el testament d'Adalaisa.
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rossellonesos participava a la Croada, i, tres centfiries despres, era elogiat

pel rei Marti en la seva proposicio a les Corts de Perpinya del 14o6.131

1^s cert que la contribucio de Catalunya a l'obra de les Croades ofereix

mds aviat un caracter episodic que no pas amb contingut de continultat,

vist que la lluita contra els infidels ja era permanent dins el pals. Nogens-

menys, la missio d'intercanvi cultural prornoguda pets croats i els captius

rescatats del jou moresc o pels mateixos captius sarrains, s'acomplia amb

una eficacia absoluta. Ja en el segon quart del segle x11 devien haver tingut

entrada al Comtat els frares hospitalers del Sant Sepulcre o de Sant Joan de

Jerusalem,13' i d'Orient ens arriba pel mateix temps el culte a sant Jordi,

erigit ben aviat en patro de la milicia nacional, tot assimilant-nosy el mite

greco-asiatic de la donzella deslliurada de les urpes del drac simbolic.

El segle xv arrodoneix el sentit cavalleresc de la llegenda i l'empelta tan

fortament a 1'entranya del poble, que la imatge egiiestre del Sant, la vibria

i la infanta sacrificada es passegen cada any pels carrers de Barcelona en

la processo de Corpus.133

El cami de Jerusalem, camp assaonat per a totes les fantasies, esdeve,

per obra de la imaginacio popular, un mon a part que involucra les mes

increibles meravelles. Al segle xiv, a Igualada, amb motiu de les fester

del seu patro, s'estilava fer una crida donant noticia «de un jove home

pelegri, lo qual venint del Sant Sepulcre, es estat, per encantaments de

la fada Morgana, en la vayl del Fals-engany per molt de temps pres,

detingut y aturatn .134 El 1454 el prego fou fet ode part de un donzell de

alta sanch e noble linatge, venint de la terra de les Indies)).` Quaranta

anys abans (1411), el cavaller Alfons Mudarra13e obte de Ferran I bon

131. Parlaments a les Carts Catalanes, a cura de RICARD ALBERT i JOAN GASSIOT

(Barcelona 1928), 69 (ENC, XIX-XX).
132. L'any 1139 Pere Albert ja pagava delme a l'Orde de Sant Joan de Jeru-

salem (COY COTONAT, Historia de la inclita y soberana orden militar de San Juan de
Jerusalen, 143). Diversos documents de dates immediates a aquesta ens donen noticia
de deixes particulars a favor dels Hospitalers. Per a la introduccib de 1'Orde a
Aragb i Catalunya vegeu COY COTONAT, 142 ss.

133. CARRERAS I CANDI, Sant Jordi y to simbolich drach, BCEC, nfim. 207 (abril

1912), pig. 118.
134. Document de l'any 1394. Cf. JOAN SEGURA, Histdria dflgualada, II (Barce-

lona 19o8), 168. Per a la introduccio de la fada Morgana a la mitologia popular
catalana, CARRERAS I CANDI, La Vall-mal, dins Narraciones montserratinas (Barcelona
191I ), 51 ss.

135. J. SERRA I IGLESIES, Costums del segle XV, JFB, XXXVII (1895), 195-
136. Suposem que aquest cavalier devia tenir alguna relaci6 de parentiu (potser

en fora pare) amb el Mudarra quo apareix en les torbacions vigatanes de 1475 (cf.

CARRERAS I CANDI , Lo castell de Belipuig y la Casa d'.4 ltarriba a Vilatorta ( Barce-
lona 1893), 17 ss., i Llorens d'Altarriba y to assalt de Vich del 1475, dins Efelnerides
histdriques de Catalunya (Barcelona 1893 ), 12 ss., publicat de primer a aLa Ilustracib
Catalanan.
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nombre de Iletres de recomanaci6 per als sobirans dels diferents Estats que
haura de travessar, cami cap al Sant Sepulcre per la via terrestre, ((pro sui
salutis remedio),, pero tambe ((causa rei militares)) o acausa honoris acqui-
rendin, com ens diuen els documents cancellerescos de 1'epoca.137 Solament
aixi arriba ham a comprendre el perque del seu fantastic itinerari, que el
menara a Palestina passant per Ambronay, Casalis, Mila, Buda, Cracovia,
Kaunas i Moldavia. Com es natural, al seu retorn en contara de verdes i
de madures sobre les infinites meravelles vistes i tocades en una empresa
tan vasta corn la seva. Els viatges estupends del venecia Marco Polo, de
1'angles Mandeville, i fins els d'Odric de Pordenone, tots ells coneguts i
ja traduits al catala en aquells dies,139 devien contribuir segurament a fer
mes viu l'interes general inspirat per aquestes narracions.

En un altre ordre, la protecci6 dispensada tradicionalment a la cultura
jueva pels nostres reis comporta tin total assentament de la ciencia oriental
a casa nostra.139 Mes ens interessa consignar, pero, l'abrivament amb que
Pere III, ben addicte a la medicina hebraica,199 s'imposava el mecenatge
de fer traduir al romans el codi sagrat musulma.141 Del seu temps ens ban
romlas encara d'altres versions de textos crabs, be que no sempre fetes
directament dels originals, i mes sovint al llati que al catala.142 L'estudi
cientific de les llengiies hebrea i arabiga data ja del segle anterior, amb
1'establiment de catedres i escoles a Tunis, Murcia i Xativa per a llur en-
senyament exclusiu.143

Camp assaonat, no res menys, per a la mes perfecta assimilaci6 de
tants i tants elements culturals d'Orient convergint en el nostre poble
es la vida domestica en tota la gran multiplicitat d'aspectes en que se'ns

137. VIEI,LIARD, Pelerins d'Espagne, 279-280.
138. Per al Mandeville, vegeu R. CARRERAS i VALLS, El Ilibre a Catalunya

(Barcelona 1936), 83-84 (cf. RuB16, Documents, II, 22, i 225). Un Marco Polo es
conserva a Florencia (NICOLAU, Expansid, 161) i consta en l'inventari del rei Marti
(num. 269) (cf. Documents, II, 173 i 180). Un extracte d'Odric de Pordenone
(De nlirabilius orientalium Tartarorum), citat en Documents, I, 274, 293, 296,
326, es estudiat per PERE BOHIGAS , Un sumari del llibre de viatges d'Odric de Porde-
none , BBC, VI (1925).

139. Un esquema de sistematitzaci6, en RuB16 r LI,ucH, Notes sobre la ciencia
oriental a Catalunya en el XIAn segle, EUC, III (1909), 389-398 i 485-497. Hi ha un
Apendix de metges i cirurgians jueus, per Jordi Rubio i Balaguer . Es inutil donar
mes bibliografia sobre aquest tema, altrament inacabable, que toca massa indirec-
tament el nostre objectiu.

140. MIRET I SANS, Les ntiedecins juijs de Pierre, Rol d'Aragon, RE J, LVII
(1909), 268-278.

141. SIEGFRIED BoscH, El Cora a Catalunya, aLa Publicitatn, 13 juny 1936.
142. Vegeu, d'una manera general, RuB16 i Lr.ucH, La cultura catalana en el

regnat de Pere III, EUC, VIII (1914), 219-245.
143. FRANCISCO DIACO, Historia de la Provincia de Aragon, de la orden de Pre-

dicadores , desde sit origen y principio hasta el ano mil y seyscientos (Barcelona 1599),]lib. II, cap. ,6, fol. 123V i I, 2, fol. 4.
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partida consistent en «.rr . servidores poques de fust, redones, pintades,
de Domasn, en una de les quals ((ha un senyal de Salamo ab vi. puntes e
altre obra moriscan.149 Copes i pitxers, descrits amb sobria precisio pel
mestre racional, presentee profusio d'inscripcions arabigues, testes lleonines
i una repetida imatgeria de cuetejants vibries alades. Fins el mateix
cobertor del seu Hit de parament es empremtat de «letres morisques blan-
ques qui estan sobre camper negren.15° VAnoves d'Alexandria i de Xipre
((obrades de moros e de mores)), sedes damasquines i catifes de Barbaria
contribueixen a donar el to ornamental de la seva cambra.

Cal reconeixer, nogensmenys, que els gustos acusats per tots aquells
objectes no foren sing deixalles dels de la seva antecessora, tercera muller
de Pere III, la reina Elionor, a la qual sembla que devien haver
pertangut en bona part.1S' Amb Elionor de Sicilia pot parlar-se sense
exagerar d'autentica orientalitzacio fins en un grau hiperbolic. z Fora
licit d'oblidar la seva procedencia d'una cort tinguda pegs papes i les mo-
narquies temporals, cent anys enrera, mes en concepte de musulniana que
no de cristiana? Un Frederic, emperador d'Alemanya i de les, dues Si-
cilies, lliurepensador i poligraf consuntat, protector de filosofs, astrolegs
i matematics hebreus o musulmans, els quals invitava a venir de l'Islam
oriental i occidental a la seva cort, tenia harem a Sicilia i a Italia, cus-
todiat per eunucs a la moda oriental ; feia venir ballarines i dansaires sar-
rains, i duia un seguici de negres sonadors de belliques trompes ; adhuc
la ttinica amb que fou sebollit a la seva mort hula inscripcions arabigues
brodades en or.r52

Fidel a la seva tradicio, Elionor, maridada ja amb el Cerirnonios, es
rodeja d'objectes que li due)) seniors del sett pals sicilia. Dels seus co-
bertors de Hit, un era guarnit amb dibuixos morescs i combinacio de llistes
blaves, vermelles i daurades, i pintat antb disset animals blaus i grocs,r53 i

un altre, de Xipre, ornat amb un treball en forma d'ametlla. i. Voleu,
pero, res tan significatiu corn el fet de la seva installacio d'una cambra ano-

149. Id., 68. A la pag. 8r, aun pom d'aur... let a manera de Salamon, obrat
de obra morischau

150. Id., 64.
151. La confrontacio dels objectes ressenvats en els susdits Notainents amb la

llista dels que figuraven entre el parament de la reina Elionor no deixa lloc a dubtes
en aquest punt.

152. MIGUE4 ASIN PALACIOS , La escatologia musulmana en la Divina Cornedia
(Madrid 1919), 302-3, seguint AMARI, Storia dei musulmani di Sicilia, III, part. 2.a

153. ULI,A DEISM,, La Reyna Elionor de Sicilia, 412, dins Sobiranes de Cata-
lunya, MRABLB, X, 349-453• Potser es tracta del mateix cobrellit eamentat mes
amunt com a pertanyent a Na Sibilla. Repetim que molts dels objectes morescos de
la reina Elionor es retroben en els inventaris del parament de casa de la primera.
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rnenada adels Geins» ? 154 I aixo encara no es tot : per disposici6 testamen-

taria d'Elionor, el Cerimoni6s adquiria la possessi6 de la seva joia mes

preada ; un pom d'arnbre muntat en or i emprerntat amb el senyal de

Salom6, que es duia al coll corn a amulet, penjat d'un cord6 de seda violeta

fosc i d'un fil d'or enfilat de grosses perles.l5'

is cosa innecessaria de repetir, de tan sabuda - baldament el pro-

posit d'aquest mal garbellat incis ens obligui a fer-hi tambe referencia -,

la gran inclinaci6 que Joan I sentia envers la cultura i la ciencia oriental.

Repassant les llistes onom^stiques de la monumental semblanca biografica

del nostre rei tracada per Josep M. Roca, hom adquireix fins a l'evid6ncia

la conviccio de l'important paper que jueus i morescos exerciren a la seva

tort. Amb aixo el rei Cayador, ensems que satisfer molt del seu taranna

superstici6s, no feia sing pagar el seu delme a una llei d'herencia prou

vistent per a tothom qui conegui els diplomataris dels seus antecessors

de la Casa Reial. Pero l'orientalisme de Joan I no es circumscriu a una

decidida protecci6 dispensada per ell a la ciencia rabfnica. Les sever

atencions venatories no s'acontenten amb els motlles normals d'inspiraci6,

sin6 que Adhuc recerquen els models m6s exotics. Aixf, la caca de llebres

amb lleopard, que es proporciona directament de Barbaria, troba en ell

un conreador decidit."" D'altra part, la passi6 que sent per la seva col-

lecci6 zoologica, on figuren agrons blancs, llebres, lleopards, lleons,

6ssos, cervols, camells, gaseles, verros de Sicilia, llops, isards, daines,

moltons salvatges, estrucos i una immensa varietat de plumffers, el mante

en contacte constant amb els sews amics i corresponsals d'ultramar."'

Un dia el veiem demanar fins i tot « una dent d'orifant tota entegraa,"'

ignorem amb quin ocult designi, per be que tenim coneixement de 1'exis-

tencia d'una divisa de 1'Elefant que ell mateix repartia entre les persones

154. Id., 392.

1555. Id., 390-
156. Cap document no testimonieja d'una manera efectiva que el Princep uti-

:litzes els lleopards per a la caca. Nogensmenys, un Wells ordena a Todo que vagi a

:Perpinya i, per tot un termini de dos mesos, ensinistri a ca$ar llebres un lleopard

-que hi te. En una certa ocasi6 prega l'infant Marti, que aleshores es trobava a

Sicilia, que trameti dos corsers ensellats i embridats al rei de Xipre, en agraiment

dels dos uleoparts aptes per a casar lebres, dels quals se n'es mort lo un en la mars

(RocA, Johan I d'Aragd, 293, 313 i 318).
157. Id., 113. En temps de Pere IV, conestable de Portugal, encara subsisteixen

els carrecs palatins de custodiadors de les gabies de lleons i dels ocells (cf. J. E. MAR.

TfNrz i FERRANDO, Pere de Portugal uRei dels Catalansn vist a traves dels Registres

de la seva Cancelleria (Barcelona 1936), 137). (IEC:MSHA, VIII.) Vagues noticies

sobre les aficions zoologiques reials, en CARRERAS I CANDI, Los leones de Barcelona,

dins Misceldnea Histdrica Catalana, Serie II (Barcelona 1918).
158. ROCA, Johan I, 26o.
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de la seva estima."' Practica Ja geneta sobre rossins que li tramet el

rei de Tlemicen , al qual sollicita aixi mateix una espasa guarnida , esperons

i vestidures moresques per a ell, i tambe quatre adargues, i li dona a canvi

dues cotes de malla i eunes cuyraces de nostra persona ab que • us armets

quan hi trobarets plasere.18° En una certa ocasio el veiem encarregar

tambe, amb gran interes , bacinets i espases genetes crabs , amb 1'adverti-

ment que, si no es trobable, ho dernanin directament a Granada . "' Per

al seu agencament personal disposa de capells turquins , '62 i compra aun

drag d'argent del Tauris ab lletres morisques».163 Tambe s'interessa per

posseir plomes de faisa i d'estrus.ls4

E1 fet constant de l'esclavitud forneix, no res menys, importants ele-

ments de contacte entre el mon Islamic i Occident. Se sap d'un autor que,

corn os arc Jafuda Bonsenyor , aplega el material per al seu Libre de sen-

tencies escorcollant no solament les literatures grega, arabiga i hebrea,

ans encara duent la seva labor de perquisicio fins a les capes socials de

captius i esclaus.16'

D'ensa dels temps tan reculats de les guerres hispano-moresques, s'in-

crementa en els paisos cristians la practica de l'esclavitud amb els captius

sarrains , i viceversa , corn era costum general pertocant als presoners de

guerra. Les Croades i tota llei de guerres contra el poder islamic expliquen

a bastament 1'intercanvi constant de captius d'ambdues races . Ordres

redemptores com la de la Merce, creada en temps de Jaume I, i nombroses

ambaixades trameses pels nostres reis als paisos infidels, ens donen fe de

la no solucio de continuitat corn tenien floc aquelles forsades relacions.

La installacio de Comandes dels Templers en terres catalanes posy arrels

encara mes profundes a la institucio de l'esciavitud sarraina,lss tal com,

d'altra part , fou practicada pels darrers en llu.rs respectius palsos.

En i ltim terme , totes o gran part de les facetes de la politica oriental

159. Id., 174 i 272. Per estrenes de Ninon tralnet, des de Valencia, a la seva
filla, comtessa de Foix, sun fermall d'aur ab divisa d'Orifany esmaltat de blanch,
qui sta en r. prat, to qual to un castell en to dos e en la sumitat del castell ha una
donzella esmaltada de blanch ab i. ocell en la ma ; ha en to dit fermayl . 1. balax,
tres safirs , sis perles , dues tauletes petites de diamantss . No passaran desapercebudes
de ningfi les caracterfstiques netament orientals de la factura d'aquesta divisa.
L'elefant figura en factual escut d'armes de Siam.

16o. Id., 261 i 316.
161. Id., 320.
162. Id., 3r.
163. Id., 68.
164. Id., 264.
165. Ho afirma Gabriel Llabres en el proleg de la seva edicio del Llibre de sen-

tencies, pag. xxvir.
166. Cf. MIRET 1 SANS, Sempre han tingut bech les oques: Apuntacions per la

histdria de les costumes privades , 2.a serie (Barcelona 19o6), 63-64.
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dcls nostres reis, des del Conqueridor fins al lllagnanim, han estat ja prou

estudiades perque hagim de fer-ne altra cosa que un senzill esment. I amb

aixo crec arribat el moment de preguntar-me si cal continuar la inestron-

cable enumeracio de fets que han de palesar el grau i la quantitat dels

sediments orientals infiltrats a la Confederacio a 1'epoca en que En Mar-

torell devia escriure la seva novella, a l'objecte d'establir d'una manera

precisa els mil contactes immediats possibles entre l'obra occidental i el

mon islamic, adhuc descartant la tan fonamentada presumpcio de la seva

estada personal als Ilocs que descriu.

IV

PARAL-LELISME DEL ((JACOB XALABIN)) AMB EL PROCI S D'INTEGRACIO

LITERARIA DEL ((TIRANT))

El Tirant no es, en efecte, l't nic text de la nostra literatura cava-

lleresca on el desplacament geografic del seu autor a terres islamiques o

la tradicio oral recallida d'intermediaris immediats comport(( una relacio

de dependencia literaria respecte a les Mil i una nits. Em refereixo a la

Historia de Jacob Xalabin,167 inspirada tota ella en situacions reals i

imaginaries de la polftica i la narrativa orientals.

El primer editor del Jacob, 1'eminent hispanofil R. Foulche-Del-

bosc,166 vist el colpidor coneixement topografic que hom demostra tenir-hi

del pals on l'accio es descabdella, Turquia, afirma la hipotesi que potser

el seu anonim autor 1'havia recollida directament de boca d'un grec.

Avui aquesta opinio ha estat superada amb escreix. No solament es iden-

tificada de cap a cap la geagrafia local de la novella i ha estat posat de

relleu el grau d'intimitat assolit per l'autor del Jacob Xalabin amb el pals

on es mouen els seus personatges, ans; s'ha arribat adhuc a situar-ne el

r67. Encara no se n'ha aconseguit una classificaci5 definitiva dins la nostra

narrativa medieval en prosa. COMERMA, Histbria de la Literatura Catalana, 145 i 147,

la dina indistintament com a novella amatoria i historica, mentre GARCIA 1 SILVESTRE,

Hisibria sumdria de la literatura catalana, 230-232, en fa una llegenda religiosa (1)

de fDns edificant, pero de tendencia amorosa i cavalleresca. Ivies aviat podria classi-

ficar-se dins un genere de que tan poques mostres ens ha deixat la literatura catalana

com es el pamflet politic, be que fortament influit per la narrativa sentimental i

cavalleresca. Per a Miquel i Planas, el Jacob no es sing una cronica escandalosa de

la fi del regnat de Morat, I, i Nicolau d'O1wer en parla com d'un pamflet o histdria

secreta de la casa d'Osman.

168. Istoria de Jacob Xalabin: fill del Almorat Senyor de la Turquia. En el

colof6 : Vilanova i GeltrG, 12 de maig de 19o6. Volum de la Societat Catalana de

Biblidfils de Barcelona.
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periode de l'accio dins el trienni politic de la historia turca de 1387
a 1389.169

I be : tant coin la carcassa politica i el floc de l'accio, es de proce-
dencia oriental la seva font literaria. Aquesta es, en part, la Historia de
Qamar al-Zaman i la princesa Budur, la lluna mes Bella, d'entre totes leg
llunes.170 Ocupa les nits 17o a 236, ambdues inclusivament, de les Mil
i una nits, formant part del seu nucli de llegendes persa-indostaniques tra-
duides al pehlvi en temps de Cosroes I (531-579).

Dono a continuacio un esquema sinoptic camparatiu dels punts on
es fa vistent principalment la seva influencia. Advertim, pero, que l'anota-
cio es refereix exclusivament als fets analegs, amb independencia de si les
circumstancies que els produeixen son o no son les mateixes. Genera_hnent
no ho son. Per aixo caldrA descartar anticipadam:ent la idea de plagi
o d'imitacio servil per part de la novella catalana.

HISTORIA DE JACOB XALABIN

1. L'amor no correspost d'Issa viers
el seu fillastre, Jacob Xalabin, es causa
que aquella emmalalteixi de gravetat.
(Ed. Miquel i Planas, pags 5-6).

11. Cap dels metges que intenten el
guaritnent d'Issa no reix en el seu pro-
posit (6-7).

111. El jueu Quir Mosse endevina el
veritable mal d'Issa, es a dir, un amor
insatisfet (8).

IV. Ali-Baixa fingeix la mort de Ja-
cob, fill de Morat, obeint l'ordre d'occir-
lo donada.pel darrer (18).

V. La coneixensa i primera conversa
de Jacob amb Nerguis, filla del senyor
de Palacia, to lloc a l'interior d'una
torre (34-351.

HISTORIA
DE QAMAR AL-ZAMAN

L'ignorat parador de Qamar al-
Zaman es causa de greus trastorns
en la salut de la princesa Budur, que
n'esta fortament agradada (Nit 193;
VI, 206).
Totes les temptatives inediques

per tal de gttarir-la fracassen com-
pletament (Nit 193 ; VI, 208).
Marzawan precisa igualment la

natura del mal que pateix la prin-
cesa (Nit 195 ; VI, 211).
Qamar al-Zaman simula la seva

mort, de la qual fa dur la nova al
seu pare Sahraman, rei de les illes
de Halidan (Nit 199 ; VI, 220).
Tambe Qamar al-Zaman veu Bu-

dur per primera vegada estant tan-
cats ambdos dins una torre (Nit 183 ;
VI, 180).

169. Successivament, per MIQuI-L I PLANAS en ]a aNota preliminary de la seva
edicio, dins la serie aHistories d'altres temps)), VII (Barcelona 1910) ; L. NICOLAu
D'OLwER, L'expansid de Catalunya, 199 ; N. IoxcA, Contributions catalanes a Phistoire
byzantine: I. L'histoire romantique de Yakoub-tchdlebi ; II. Raman Muntaner et
l'elnpire byzantin (Paris 1927). Per a les referencies hongareses del Jacob, aixi corn
de La vida de sane Onofre, el Tirant, el Curial i la Histnria de la illa del rey d'Hon-
gria, cf. OLIVER BRACHFELD, Magyar vonatkozasok a regi kataldn irodalomban es a
Kataldrt nepballaddban (sL'Hongria en l'antiga literatura i en la canto popular cata-
lanes» ) (Budapest 1930) ; Autoreferatum d'aquest treball en EUC, XV (1930), 382-383.

170. Una fugacissima referencia a aquest fet es troba en BONILLA V SAN MARTIN,
Las novelas catalanas de caballerias y 6Tirant lo Blanch)), 579.
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VI. En aquesta torre es coneixen car-

nalment ambd6s amants (37-38).
VII. Ali-Baixa es disfressa de dona

per tal de substituir Nerguis, eficac-

ment secundat per la donzella d'aquesta

(35-3'6)
VIII. L'anterior episodi d6na floc a

les aventures consegiients al fet d'es-

ser Nerguis esposada amb el senyor de

Satalia (38 ss.).

Allf to floc la copulaci6 entre els
amants (Nit 183 ; VI, 182).
Budur, secundada per la seva don-

zella, es vesteix d'"home a fi de subs-

tituir Qamar al-Zaman (Nit 20S; VI,

243).
Aixo motiva els incidents que

obliguen Budur, en el seu paper
masculi, a ;mullerar-se amb la prin-

cesa Hayat al-Nufus (Nit 244 i ss.
VII, 9 i ss.)'.

La lresencia de la madrastra de Jacob, Issa Xalabina, independent-

ment de la de Nerguis,171 introdueix en la Histbria de Jacob Xalabin una

nova font literaria islamica, fins ara totalment desapercebuda als investi-

gadors. Menys encara que amb la Historia do Qamar al-Zaman ho es

d'argument la relaci6 de dependencia amb el nou text que assenyalare,

la qual es concreta estrictament a unes poques situacions de detail, per

be que d'un parallelisme sospitosament significatiu. El text de referencia

es la Historia do Bay bars i dels capitans do policia i d'ella, concretament la

contada per l'onze capita, constitutiva de la nit 952172 de les Mil i una nits.

Les situacions paralleles entre ambducs narracions poden resumir-se

en les segiients :

JACOB XALABfN

1. Presencia d'Issa, muller del rei

i madrastra del protagonista, el tche-

lebi Jacob (Ed. citada, pags. 3-4).

II. Presencia d'un Inetge jueu, Quir

Mosse, prop de la madrastra, el qual

l'assisteix en la malaltia que li ha per-

vingut com a consegiiencia del refrus

de Jacob a la seva requesta amorosa (7).

III. Quir Mosse fa desitjar a Issa la

wort de Jacob (ro-11).

CAPITANS DE POLICIA

En inorir la mare del protagonista,

el rei, pare seu, contreu nou ma-

trimoni (Nit 952, linica que compren

el conte ; XXII, '133)
La madrastra, segona huller del

rei, to per arrant un metge jueu (134).

El jove prfncep destorba els amors

de la madrastra i el metge jueu ;

pel qual motiu determinen d'occir-lo

(134).

171. Hom haura remarcat que elles tenen en la Historia de Qamar al-Zaman

una representaci6 Linica en la princesa Budur, a la qual es refereixen conjunta-

ment els episodis parallels de les relacions de Jacob i Nerguis i de 1'amor d'Issa

envers Jacob, amb la consegiient intervenci6 d'un tercer personatge que endevina la

veritable natura del mal.
172. XXII, 133-14o. La Historia completa de Baybars va de la nit 937 a la 954,

inclusivament.
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IV. Jacob pot salvar-se del perill que
1'amenasa a causa de la bona amistat
que el Iliga amb Ali-Baixa, fill del go-
vernador, al qual havia estat donada
l'ordre d'occir-lo (i8).',3

V. Morat, pare de Jacob, havia con-

sentit en la mort d'aquest seguint el
consell donat pel metge jueu, segons el
qual, Issa noines es guariria menjant
fetge del seu fillastre. D'aquesta manera

Issa apaivagaria el foe del sell despit
a:mor6s (14).

VI. Jacob fuig del reialme del seu
pare, acompanyat del seu amic Ali-

Baixa (20).

Advertit pel son poltre - dotat de
paraula a l'hora de fer-li'n comuni-
caci6 - de la conspiraci6 tramada
contra ell, el jove princep s'escapa
de la mort (134).

La inadrastra fingeix una malaltia
de la goal nonies podra guarir-se,
segons el metge jueu, menjant cor
del poltre del prfncep. El rei atorga
el seu consentiment al sacrifici de la
bestia. D'aquesta manera satisfaran
Ilurs desigs de venjansa contra ella,
per haver posat el prfncep a l'aguait

(135).
El princep abandona el palau del

seu pare i empren la fugida mun-
ant el seu poltre (135)

.174

El desenllac de la novella catalana no presenta cap tret comix amb

el de cap d'ambdues narracions orientals ; cosa no gens d'estranyar, ja

que, cenyint-se als fets histories dels quals constitueix un veritable pamflet,

culmina on la mort de Jacob (Yakub) a mans del seu germa Beset Bey

(Bajazet I).

No Cos exacte, per consegiient, l'afirmacic de 'Menendez Pelayo que

la literature cavalleresca crab no pogue influir en els llibres occidentals

de cavalleries. Referint-se al gran poema de Firdusi, el Shah-Nanirch

- persa, pero traduit a l'arab ja des de temps remotissinis -, diu que fora

una paradoxa absurda de suposar que hagues intervingut per a res on

l'elaboraci6 de la novellfstica europea. No es tan absurd, pero, si horn

to present 1'important paper que, en l'ordre literari, fou donat als croats

d'acomplir per terres d'Orient.15 Pel mateix motiu, doncs, no es accep-

table el seu parer que les Mil i una nits no pogueren exercir cap in-

fluencia directa ni indirecta damunt el mon occidental fins a comenca-

ments del segle xviii, en que Galland en publicava la seva versi6 (1704)

adaptada al clima moral europeu de 1'epoca."s Inexactitud tan manifesta,

173. Naturaimente , la semblanca radica solament en el fet de salvar-se el jove
prfncep gracies a una tercera intervenci6.

174. Tant en un text corn en l'altre, el prfncep fuig acompanyat de l'element
constitutiu de la tercera intervenci6 que salva Ia seva vida ( respectivament , Alf-Baixa
i el poltre).

175. Cesar Cantu creu fermament que la introducci6 de les Mil i urna nits a Europa
tingue Iloc amb els croats, i l'analisi del Shah-Narneh i I'Antar el persuadeix que
molts fets celebres , narrats mes tard pels Ilibres de cavalleries , pogueren esser
presos d'aquelles obres (cf. Hist. Universal, Ilib. XI, cap. xlr).

176. Orfgenes, I, peg. Lvi.
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que ell mateix es rectifica poc mks endavant quan, en adonar-se de la

seva precipitacib, assegura en to convengut :

«Pero como tienen cuentos comunes con el Calila y Dimna, con la

Disciplina clericalis y con el Sendebar (por ejemplo, el de la cotorra

acusadora y el de la nariz cortada), estos se divulgaron por medio de

dichos libros. Y no es inverosimil tampoco que algunos entrasen por

tradici6n oral en tiempo de las Cruzadas, y fuesen utilizadas en algunas

narraciones francesas o provenzales. Asi nos lo persuade la semejanza

entre la historia del caballo magico y la novelita caballeresca de Cla-

mades y Clari-monda, y de la que muestra, no menor, Pierres de Provenza

y la Linda Magalona con la historia del principe Camaralzaman y la

princesa Badura, en el incidente del cintillo de diamantes.177 Y es cierto

tambien que de la tradici6n oral y no la de ningun texto escrito, vino

a Sercambi y al Ariosto el cuento de Yocondo y Astolfo, aunque no se

tome por lo serio la aserci6n del poeta genoves que dice haberle apren-

dido de su amigo el caballero veneciano Juan Francisco Valerio, grande

amigo y detractor del sexo femenino.

Un solo cuento de los que hoy figuran en Las Mil y una Neches se

incorpor6 desde muy antiguo en la literatura popular castellana trans-

mitido directamente del original arabe, y es por cierto uno de los que

Galland no tradujo. Me refiero a la Historia de la doncella Teodor, que

todavia figura entre los libros de cordel, aunque lastimosamente moder-

nizada, y cuyas ediciones conocidas se remontan -al aiio 1524 por lo menos'.

L'enumeraci6 dels textos occidentals que manlleven episodis o pre-

senten sospitoses analogies amb d'altres de la gran compilaci6 oriental

es perllonga encara considerablement. Mes amunt ha estat constatada

l'acceptaci6 d'aquestes influencies damunt el poema de l'Ariosto per part

d'un critic tan competent com es Pio Rajna. Mig segle abans, aproxima-

dament, el traductor alemany de les Mil i una nits, G. Weil, anotava la

Histlrria del tercer «galandora, fill de rei1T8 amb l'observaei6 que el tema

de la muntanya d'imant tambe es troba en el poerna alemany de finals del

segle xii titulat Historia del due Ernest de Baviera, obra de Heinrich von

Weldeck179 i en l'antiga novella francesa Descripci6, forma i hisitoria del

noble cavalier Beri i del valent i molt cavalleresc campi6 Aigres de l'Imant,

1717. Nit 206 (VI, 233-4). En efecte , la semblansa no deixa lloc a dubtes. Miquel
i Planas, en la seva edici6 del Pierres, apunta tambe com a font d'aquest episodi,
peril referint - se concretament a la recuperaci6 de l'objecte robat, el celebre drama de
Kalidassa El reconeixement de Sakuntala.

178. Forma
es contreu a la
magnffica edici6
reial (Barcelona
pag. 183 n.).

part de la Historia dels tres c galandorsn, fills de reis. La refereneia
nit 53 de 1'esmentada traducci6 de Weil, la qual citem segons la
castellana publicada en quatre volums per Joan Oliveres, impressor
1857-59 - equivocadament, el primer volum, 1867 - ; cf. vol. I,

179. Cf. WEBER, Metrical
centuries , III, 340.
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fill seu, entre altres. Hom recordara, per exemple, que la seva presencia
ja fou assenyalada per E. Montegut180 en el llibre de viatges de Mandeville.

Fora de les Mil i una nits, el camp d'influencia de la narrativa oriental
en l'europea es encara vastissima. Avui s'ha pogut constatar en el genere
qualificat per Aramon de novelletes exemplars, coin la rondall.istica dels
pobles orientals s'hi manifesta amb una persistencia ben remarcable,181

influencies que, amb sentit de fonts originaries, semblen informar una
altra modalitat literaria de 1'Edad Mitjana, coin son les epistoles de Je-
sucrist o cartes trameses del eel,18' per be que el corresponent proc€1; d'e-
laboracio es massa complicat per a presentar ja unes conclusions que neces-
sariament es ressentirien de prematures."'

SIEGPRIED BOSCH t

i8o. En Heures de lecture d'un critique, on s'examina extensament l'empremta
deixada en els viatges per les Mil i una nits.

18r. Cf. Novelletes exemplars (La Fiyla del Rey d'Ungria, La Filla del Empe-
rador Costanti, La Comtessa fidel, Amich e Melts, Lo fill del senescal d'Egipte), a cura
de R. ARAMON I SERRA (Barcelona 1934), 8. (ENC, XI,VIII.)

182. Cf. R. ARAMON I SERRA, Dos textos versifteats en catala de la carta tramesa
del eel, EUC, XIV (x929), 2709-

183. Reservern per a on altre treball l'estudi comparatiu dels nombrosos paral-
lelismes anotats entre les Mil i una nits i la narrativa europea, aixf coin de la ins-
titucio de la cavalleria (be que sense involucrar-hi el problema dels seus origens)
en la novellfstica islamica i als paisos occidentals.
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