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Ferrando, Antoni (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel-
la cavalleresca anònima del segle xv en llengua catalana. Linguistic and Cultural Studies 
on Curial e Güelfa, a xvth century anonymous chivalric romance in Catalan language. 
Amsterdam, John Benjamins Publishing Company («Series IVITRA Research in 
Linguistics and Literature», 3), 2012. 2 vols. xxi + 1193 pp. ISBN 978-90-272-4009-5; 
978-90-272-7310-9.

Una de les publicacions sobre la llengua, la literatura i la cultura de la Corona 
d’Aragó medieval més notables de l’any 2012 és, sense cap mena de dubte, el recull 
d’estudis sobre el Curial e Güelfa editat per Antoni Ferrando i publicat en la presti-
giosa editorial John Benjamins, concretament al si de la col·lecció «Series IVITRA 
Research in Linguistics and Literature». Aquesta publicació consta de dos volums i un 
total de 38 capítols, distribuïts en quatre parts que aborden, respectivament, l’anàlisi 
del manuscrit i l’entorn cultural de la novel·la (volum I) i els aspectes gramaticals i 
lèxics d’aquesta (volum II).

El primer volum comença amb una introducció, en versió catalana i anglesa, 
signada per Antoni Ferrando, editor de l’obra, en què comenta la gènesi i els objectius 
de l’aplec. Els estudis que enceten el recull, inclosos en la primera part (pp. 1-110), 
s’ocupen tant de l’anàlisi material (Avenoza) i de l’enquadernació (Sánchez Hernam-
pérez) del manuscrit 9750 de la BN de Madrid, com també del problema de l’autoria 
de l’obra (Colón), de les precaucions metodològiques per a analitzar lingüísticament 
el text (Ferrando) i del moment històric que sembla reflectir-ne la redacció (Grifoll). 
Aquesta darrera autora fa veure que l’autor anònim de la novel·la té un bon coneixement 
de les relacions polítiques de l’Europa occidental dels anys trenta del segle xv, la qual 
cosa reforçaria la ja vella hipòtesi que l’anònim s’amagaria darrere Melchor de Pandó, 
el procurador de la Güelfa, que hi és presentat com un home experimentat de 50 anys. 
D’altra banda, la recent restauració de les cobertes del manuscrit ha permès conèixer 
els makulatur; la descripció i les transcripcions d’alguns d’aquests textos realitzades 
per Ferrando situa l’enquadernació probablement a la ciutat de Toledo, ja que parla de 
poblacions dels voltants de Toledo, circumstància que, com bé apunta Ferrando, pot 
explicar la desconeixença del manuscrit en terres catalanes i la seva presència actual 
a la Biblioteca Nacional, de Madrid. Colón i Ferrando coincideixen a observar que 
la novel·la presenta un indubtable color lèxic valencià, però mentre el primer mostra 
reticències sobre el possible origen valencià de l’anònim autor, en atenció al fet que la 
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majoria dels referents onomàstics catalans de la novel·la són del Principat, Ferrando 
fa veure que també n’hi ha alguns de valencians i molts d’aragonesos. Un dels punts 
bàsics tractats per Ferrando gira al voltant del model de llengua literària que presenta 
el Curial, que no s’ajusta al model uniforme de la llengua cancelleresca, sinó que 
busca un model de llengua culta integradora de la variació lingüística, d’inspiració 
boccaccesca, que remet sens dubte a una forta influència italiana. Al capdavall, gràcies 
a les aportacions que engloba la primera part, avui coneixem amb precisió les caracte-
rístiques del manuscrit i de l’enquadernació i podem situar la còpia a mitjan segle xv.

En la segona part del recull (pp. 111-478) s’aprofundeix en l’estudi del context 
cultural en què es gestà el Curial, el qual s’encara des d’àmbits epistemològics i cul-
turals nous, i no des dels estrictament relacionats amb la filologia catalana. Aquesta 
circums tància ha permès construir noves mirades sobre la novel·la, no sempre conver-
gents, però sempre complementàries. És el cas de l’aportació que fa Albert Hauf, que 
veu en el tractament de la relació amorosa de Curial amb la Güelfa i amb Làquesis 
un fons més medieval que no pas humanista, mentre que Júlia Butinyà, Dominique 
de Courcelles i Carles Miralles consideren l’assumpció dels nous corrents humanistes 
per part de l’autor del Curial. Així mateix, mentre que Rafael Beltran i Anna Maria 
Babbi remarquen les influències de la vida cultural i política i de la narrativa franceses 
en la novel·la, Juan Francisco Mesa i Annamaria Compagna la vinculen més aviat a 
l’entorn italià de l’època. Isabel de Riquer i Meritxell Simó hi adverteixen el filtratge 
italià de la tradició trobadoresca. Francisco Franco crida l’atenció sobre les coneixences 
de l’autor del món musulmà contemporani, probablement a partir dels seus contactes 
amb València. I també, mentre que Vicent Martines i Vicent Josep Escartí subratllen la 
riquesa d’elements ambientals que ens forneix l’obra, que van des dels elements plàstics 
fins als usos escripturaris, Anton Maria Espadaler prefereix remarcar les connexions 
de les maneres de redacció de l’autor amb els models historiogràfics del moment.  
No és fàcil, com adverteix Annamaria Annichiarico, transposar aquest bigarrat conjunt 
d’influències al llenguatge d’avui, sobretot si tenim en compte els trets singulars del 
llenguatge de la novel·la, que sempre han cridat l’atenció dels nostres historiadors de la 
cultura. En tot cas, som davant una obra amb múltiples influències europees, clàssiques, 
cristianes, romàniques i mediterrànies, que l’autor ha sabut conjuminar amb mestria.

En resum, els capítols d’aquesta segona part estan signats per romanistes, 
hispanistes, llatinistes, arabistes i historiadors de la cultura, tots ells de prestigi, que 
dibuixen, conjuntament, un retaule ben interessant del món cultural en què es movia 
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l’autor del Curial. Se’ns ofereix una mirada plural, innovadora i fructífera de la novel-
la, que en permetrà una millor comprensió i valoració. Així, ara sabem que l’autor va 
beure intensament dels Commentos de la Divina Comèdia, que coneixia la literatura 
trobadoresca i la narrativa francesa per mediació italiana, que possiblement estava al 
corrent de les aportacions dels neoplatònics florentins i dels debats humanístics en 
les corts del Magnànim i de Joan II de Castella, que estigué en contacte més o menys 
directe amb els musulmans, que se sentia compenetrat amb Dante, Petrarca i, sobretot, 
Bocccaccio, que s’interessava pels elegíacs llatins, que posseïa una no mensypreable 
cultura eclesiàstica i que sabia entrellaçar hàbilment els referents cristians i clàssics i 
l’atracció per la cavalleria i per l’humanisme.

La tercera part de l’obra (pp. 479-908) agrupa els capítols que analitzen els 
aspectes estrictament lingüístics de l’obra. Aquests estudis fan una mica més de llum 
en les incògnites que encara planteja la novel·la; per exemple, Batllori i Súñer, en 
observar el comportament dels connectors de causa i finalitat, constaten que l’autor 
empra una llengua amb un alt grau de codificació. Per la seua banda, Susann Fischer, 
Joan Rafael Ramos i Beatrice Schmid confirmen la datació de l’obra al segle xv a partir 
de l’ordre de mots, dels usos dels verbs copulatius i quasicopulatius i del comporta-
ment de les perífrasis modals, respectivament. També es coincideix a datar l’obra a 
mitjan segle XV en els capítols signats per Joaquim Martí i per Max Wheeler, que se 
centren en els trets més característics de la morfologia nominal i verbal del Curial, els 
quals alhora forneixen arguments lingüístics a favor de l’orientació occidental, més 
concretament valenciana, de la novel·la. A una conclusió similar arriben Xavier Mo-
lina i Manuel Pérez Saldanya en observar els usos de les construccions condicionals. 
Sandra Montserrat il·lustra amb els usos de pur les nombroses interferències de l’italià, 
mentre que Pérez Saldanya i Gemma Rigau les dedueixen a partir de l’examen dels 
adverbis i de les proposicions més singulars de la novel·la. Per a Xavier Rofes, l’ús 
de les construccions concessives revelaria la familiarització de l’autor amb el castellà, 
l’italià i l’occità. La combinació de recursos arcaïtzants i innovadors i la riquesa de 
connectors, per exemple, no es poden explicar si no es té el compte l’alt grau d’ela-
boració lingüística de l’obra. Però alhora les preferències fonètiques, morfològiques i 
lèxiques del text s’ajusten a les anàlisis de lexicògrafs tan reconeguts com Coromines, 
Colón i Veny. Tot plegat ens dóna la imatge d’una obra redactada en un indret amb 
fort contacte entre el català, el castellà i l’italià per part d’un autor que, d’acord amb 
diversos estudis, aspira a enriquir el català mitjançant la integració d’un bon nombre 
d’elements lingüístics exògens.
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Aquesta assumpció de recursos lingüístics aliens a la llengua catalana es constata 
també en alguns dels capítols que configuren la quarta part dels Estudis lingüístics i 
culturals sobre Curial e Güelfa (pp. 909-1136), que se centra en l’estudi del lèxic i de 
l’onomàstica. És el cas de l’estudi que fa Emili Casanova, que analitza la presència de 
cultismes en la novel·la Curial e Güelfa i conclou que, tot i que no sembla una obra 
especialment cultista, si més no en comparació amb obres com el Memorial del pecador 
remut, de Felip de Malla, és notable la presència primerenca de llatinismes que ja són 
documentats en l’italià de l’època. També Josep Martines, partint de l’anàlisi d’unes 
quantes mostres lèxiques, adverteix la tendència de l’autor d’aprofitar els recursos 
lèxics i semàntics que li ofereixen el castellà, el francès, l’occità i, sobretot, l’italià, i 
destaca que per damunt de tot plana la influència de Boccaccio. En aquesta mateixa 
línia d’anàlisi del lèxic de l’obra en contrast amb altres llengües, Javier Terrado aporta 
unes quantes mostres de la possible influència de l’aragonès. De fet, aquesta integració 
d’elements lingüístics exògens, concretament de l’italià, pot fer pensar que el Curial 
és en realitat una traducció al català, com de vegades s’ha apuntat. Ara bé, el fet que 
Wittlin concloga que la novel·la a penes presenta construccions binomials, que són 
un tret característic de les traduccions de l’època, fa més difícil dubtar de la catalanitat 
lingüística de la novel·la. Finalment, i també dins d’aquesta part, s’ha incorporat el 
repertori minuciosament explicat de tots els antropònims i topònims del Curial, que 
ha estat elaborat per Albert Turull i Esperança Ramírez.

En resum, els estudis lingüístics que acabem de ressenyar han permès ratificar 
l’originalitat i l’autenticitat del text, han situat l’obra a mitjan segle xv en un context 
italià, han explicat satisfactòriament el model de llengua literària integrador de la 
variació que, tot imitant l’experimentalisme lingüístic de Boccaccio, segueix l’autor 
anònim, han confirmat l’occidentalitat de la majoria de les opcions diatòpiques del 
registre lingüístic, amb una notable preferència per les solucions lèxiques valencianes, 
i han posat de manifest la deliberada presència d’elements lingüístics italians en la 
novel·la i la complaença de l’autor anònim a recórrer en no poques ocasions al castellà 
i al francès. A més, i gràcies a la perspectiva adoptada pels autors d’aquests capítols, 
es veu clarament que no podem abordar l’estudi de la llengua del Curial de manera 
aïllada, sense tenir en compte les més diverses variables sociolingüístiques i literàries 
que la condicionen.

Clouen el volum II una bibliografia de corpus (pp. 1137-1158) i tres índexs 
(pp. 1159-1193) que són, respectivament, de mots comentats, de topònims i d’antropò-
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nims. La inclusió d’aquests índexs separadament ha estat una decisió molt encertada 
que fa molt més accessible una obra com aquesta, d’una dimensió i complexitat con-
siderables, i seran un recurs ben útil per a l’especialista que necessite consultar l’obra, 
no solament a l’historiador de la literatura, sinó també a l’historiador de la cultura 
o al lexicògraf, entre d’altres. D’aquesta manera, tots ells podran localitzar fàcilment 
les pàgines que els interessen.

Som, doncs, davant d’una obra bàsica per a l’estudi del Curial, que marca un 
abans i un després en les recerques sobre la novel·la. D’una banda, perquè és conside-
rable el progrés que aquests estudis suposen per al coneixement d’un clàssic medieval 
que, fins ara, bé pel fet que no fos coneguda fins al 1901, bé per l’ombra que li feia 
el Tirant lo Blanc, havia suscitat, injustament, un interès relativament escàs des de 
la catalanística mateixa. Aquesta circumstància, però, en cap cas no desmereix les 
diverses aportacions anteriors a l’estudi del Curial, que Ferrando recull en el repertori 
bibliogràfic sobre aquesta novel·la que apareix al volum II del Panorama crític de la 
literatura catalana (Barcelona, 2011), coordinat per Albert Hauf. En pocs mots, les 
perspectives interdisciplinàries que adopten els diferents estudis d’aquests dos volums 
presenten un quadre molt complet de l’entorn cultural i plurilingüe de l’autor anònim, 
inèdit fins ara en els estudis sobre el Curial, que només pot ser, a mitjan segle XV, el 
de la cort italiana del Magnànim. Més encara, ens ofereixen els mètodes més eficaços 
per a abordar l’estudi d’una obra tan densa en intertextualitats com en recursos es-
tilístics i lingüístics, de manera que aquests estudis ens haurien d’aprofitar de model 
per a abordar amb nous ulls l’examen de qualsevol de les grans obres de la literatura 
medieval i del Renaixement, de la Corona d’Aragó o de la resta d’Europa.

En segon lloc, la internacionalitat d’aquests Estudis, tant pel que fa a la notable 
participació d’especialistes de diferents països europeus com a la tria d’una editorial 
prestigiosa com John Benjamins, servirà per a donar a conèixer a la romanística el Curial, 
que solament d’aquesta manera pot passar de ser un clàssic de la literatura catalana 
a ser un clàssic de la literatura universal. En aquest sentit, és notable la contribució 
que s’està fent en especial des de l’ISIC-IVITRA (sota l’empara del qual es publiquen 
aquests Estudis), que treballa per donar a conèixer l’obra internacionalment, motiu pel 
qual s’ha anat publicant versions del Curial a les principals llengües del món a partir de 
l’edició filològica del mateix Ferrando (Toulouse, Anacharsis, 2007). Així, ja es compta 
amb la versió en francès per Jean-Marie Barberà (França, Anacharsis 2007), a l’anglès 
per Max Wheeler (John Benjamins, Països Baixos 2011), al portuguès per Ricardo da 
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Costa (Publications of eHumanista, University of California at Santa Barbara, USA 
2011) i a l’italià per Cesáreo Calvo i Anna Giordano (Peter Lang, Alemanya/USA 2011).

En definitiva, els Estudis sobre el Curial que ressenyem representen, per tot 
el que acabem de dir, una aposta ferma per a actualitzar el panorama d’estudis fets 
sobre aquesta obra de la literatura catalana medieval, fruit d’uns contactes culturals 
intensos amb Itàlia. És un projecte ambiciós i innovador que, alhora que regenera els 
estudis sobre el Curial, ofereix les condicions per donar-lo a conèixer en el context 
internacional i que ocupe, així, el lloc que mereix com a obra mestra que és de la 
literatura universal.

Jordi Antolí 
Universitat d’Alacant

Pere Molas, Eulàlia Duran i Josep Massot (directors), Diccionari biogràfic de 
l’Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres / Fundació 
Noguera, 2012, 503 pp.

La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona és una entitat tres vegades 
centenària, que travessa en els nostres dies un dels períodes més actius de la ja tan 
llarga existència. Precisament fruit d’aquesta efervescència actual és la confecció i 
edició d’aquest ambiciós Diccionari biogràfic de tots els seus acadèmics numeraris, els 
que són i els que han sigut.

Fundada l’any 1729 per iniciativa de Bernat de Boixadors, Comte de Peralada, 
amb voluntat de continuar la tasca de la desapareguda Academia Desconfiada, de vida 
breu (activa de 1700 a 1703 i desapareguda arran del triomf de Felip V l’any 1914), i 
després d’haver passat per diferents denominacions, l’any 1752, gràcies a la contribu-
ció personal del seu president, Josep de Mora, Marquès de Llió, en va regularitzar el 
nom alhora que guanyava el reconeixement de reial, atorgat per Ferran VI. Quedava 
batejada definitivament com a Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. I re-
bia l’encàrrec de dedicar-se a la investigació de la història de Catalunya i fomentar 
l’educació de la joventut en la història, la filosofia i la literatura. Cal no oblidar que 
la ciutat de Barcelona aleshores s’havia quedat òrfena d’Universitat, desterrada a  
Cervera.


