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Comptat i debatut, estem al davant d’un llibre que arreplega un conjunt de 
treballs amb una gran qualitat científica, a més de ser una selecció que permet copsar 
la renovació i l’empenta que els estudis sobre la literatura catalana moderna han assolit 
en els últims decennis. Malgrat la iniciativa de reunir-los en un sol volum, no s’esvaneix 
la sensació que encara queda molt per fer i, fins i tot, destaca en el llibre algun que 
altre silenci massa sorollós. Per exemple, pel que fa al teatre: què passa amb el teatre 
del segle xvi i la seua problemàtica (castellanització, modernització, tradició...), molt 
semblant a la de la poesia? I Joan Ramis i l’especificitat cultural de Menorca en el 
xviii? Açò es deu en part al fet que el volum només es fa ressò del grup d’investiga-
dors de l’ILCC de Girona. Un altre inconvenient, si és que podem dir-li així, és que 
l’exhaustivitat d’autors i composicions ajuda a fer-los visibles i a rescatar-los, però 
alhora es difuminen els referents, necessaris, al meu parer, per a crear una consciència 
que restaure i recupere per a la literatura catalana els corrents de l’edat moderna. Però 
açò, que no deixa de ser una opinió personal, no afecta l’interés investigador i docent 
d’una obra com aquesta, ara per ara imprescindible.

Hèctor Càmara i Sempere
Universitat d’Alacant

La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV. Actes del Congrés Inter-
nacional (València, 14-18 setembre de 2010), coordinat per Ricard Bellveser. 1 tom en 
2 vols., València, Diputació de València, Institució Alfons el Magnànim, 2011, 743 pp.

La commemoració del vi centenari del naixement, segurament a València, de 
Joanot Martorell (c. 1410-1465) va impulsar la reunió d’aquest congrés monogràfic, 
que aplegà, sota els auspicis de la Institució Alfons el Magnànim, un notable grup 
d’especialistes en matèria d’història cultural, literària i lingüística i d’historiadors de 
la baixa edat mitjana. Tots ells han aportat riques anàlisis i interpretacions sobre el 
Tirant lo Blanch, Joanot Martorell i la vida cultural i política de l’època.

Comentarem en primer lloc les aportacions del primer grup d’estudiosos. Vicent 
J. Escartí posa de relleu el caràcter realista, i no de recreació imaginària, de les festes 
descrites per Martorell en la seua obra, ben provat amb el comentari de les grans festes 
motivades per entrades reials o noces de monarques i alts personatges: així, les celebrades 



262
Caplletra 54 (Primavera 2013), ISSN 0214-8188, pp. 257-303

Caplletra 54 (Primavera 2013)

per la casa d’Anglaterra, les de València en ocasió de l’entrada del cardenal Rodrigo 
de Borja, bisbe de la ciutat, els anys 1472-1473, les de la cort romana del mateix papa 
Alexandre VI Borja o les de la casa dels Aragó de Nàpols. Alberto Varvaro estudia les 
novel·les cavalleresques o populars europees anteriors a la composició del Tirant, i 
alhora la possible influència que pogueren haver exercit sobre el nostre escriptor. Anna 
Maria Barbi dedica la seua recerca al punt de l’expressió dels sentiments amorosos en 
la literatura cavalleresca francesa del segle XV. Rafael M. Mérida, al seu torn, explora 
la repercussió de les històries de la Matèria de Bretanya en les narracions de temàtica 
cavalleresca de la baixa edat mitjana europea. Les actituds i els comportaments caval-
lerescs, a partir de l’estudi de la novel·la Jean de Saintré (1456), del provençal Antoni 
de la Sale, són explanats per Michelle Szkilnik. Antoni Ferrando ha procedit a acarar 
el Curial e Güelfa i el Tirant, amb l’objecte de revisar les tesis formulades, en relació 
amb la primera, sobre el desconegut autor, títol original, data i lloc de redacció; així 
mateix, s’interroga entorn de les circumstàncies de la vida de Joanot Martorell els seus 
darrers anys, quan escrivia la novel·la, i, ateses les exposicions de Jaume Torró i d’Agu-
stín Rubio, que el situen diversament amb el príncep de Viana i com a procurador del 
comte de Dénia, ens hi dóna el seu punt de vista; sobre aquesta controvèrsia hem de 
tornar més avall. Rafael Beltran glossa, en un tema d’innegable atractiu en la història 
de les mentalitats, les divises o mots al·legòrics, de caràcter poètic alguns, d’altres 
d’intenció política, emprats pels membres de les cases reials i nobiliàries en els segles 
tardomedievals; recorda com Tirant, a Constantinoble, fa servir com a emblema el 
mill, una de les divises d’Alfons el Magnànim —sobirà que mai no és al·ludit en la 
història de l’heroi bretó—, en clara contraposició a la casa de Borgonya, que sentia 
un deler particular en la croada contra el turc. Hi devem observar que no és exacta la 
interpretació que fa l’autor d’un taulell heràldic valencià del segle XV, procedent del 
palau de Berenguer Martí de Torres, senyor d’Alaquàs —al carrer del Pare d’Òrfens, 
de València—, car no té un sentit amorós, sinó moral; amb una planta de malves al 
centre, la inscripció, que és completa, diu: CEG VA EL GUEAT PER VIA (altres 
exemplars, guiat), que s’entén: «l’home rutinari camina cec» (cf. M. González Martí, 
Cerámica del Levante español). Les traduccions de Tirant lo Blanch en el curs de la 
història, des de les primeres castellana i italiana fins al present, són la matèria analit-
zada per Vicent Martines, M. Àngels Fuster i Elena Sánchez López, amb una especial 
dedicació a les dels segles XX i XXI. Justament, la citada versió italiana dóna el tema 
de l’estudi de Cesáreo Calvo; aquesta «magnífica traducció» (Venècia 1538) és obra 
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de Lelio di Manfredi, jurista i home de letres ferrarés, resident a la cort marquesal de 
Màntua. Ja per acabar, Josep Lluís Sirera analitza les versions teatrals del Tirant, i de 
manera particular les dues de més volada, originals de Maria Aurèlia Capmany i de 
Josep Maria Benet i Jornet; hi cal esmenar la data que consigna l’autor, 1972, per a 
la primera, puix que va ser una obra encarregada pel Primer Congrés d’Història del 
País Valencià, que es representà durant les sessions d’aquell, el 16 d’abril de 1971, al 
Teatre Principal de València.

Entre els treballs consagrats a qüestions històriques, que ocupen la part més 
extensa de les actes, farem esment de tots, per centrar a la fi el nostre comentari sobre 
alguns en particular. M. Teresa Ferrer i Mallol ha presentat Lluís Sescases, bibliotecari 
del rei Alfons a Nàpols, com a personatge dotat de totes les condicions biogràfiques per 
a ser el potencial autor de Curial e Guelfa. Juan V. García Marsilla reflexiona sobre la 
pintura de retaules i el seu missatge als fidels a la València de l’autumne medieval. José 
E. Ruiz-Domènec emmarca la novel·la de Martorell i els ideals de la cavalleria entre 
la desfeta de Nicòpolis (1396) enfront dels turcs i la caiguda de Constantinoble (1453) 
a mans dels mateixos otomans, i subratlla l’optimisme que palesa el Tirant malgrat la 
crua realitat d’allò que hem de considerar un gran fracàs europeu. Eduard Mira ofereix 
una erudita visió dels ordes de cavalleria característics del període, en especial el del 
Toisó d’Or (1430), dels ducs de Borgonya, i el de la Gerra —o de la Gerra i el Griu, o 
de la Gerra i el Lliri—, propi dels reis d’Aragó de la casa de Trastàmara (1403), sense 
evitar recordar de passada la «sinuosa actitud» d’Alfons el Magnànim davant la pèrdua 
de l’Imperi de Bizanci, lluny del que la Cristiandat esperava d’aquell monarca victoriós, 
que es va reduir a enviar una lletra de repte al sultà Mehmet II. Guido d’Agostino, 
que reflexiona sobre els estats italians de la Corona d’Aragó, emet una observació 
interessant: la concepció d’un projecte d’unitat de tota la conca mediterrània, fins 
a l’Orient, sota l’imperi del Magnànim (unitat que, afegim, comença a deslligar-se 
pel testament del rei, potser inevitable en aquella conjuntura). A Antoni Alomar i 
Canyelles devem un notable i documentat estudi sobre les armes esmentades en tres 
grans novel·les: Jean de Saintré, Curial i Tirant, que confronta amb la crònica de Bernat 
Desclot. Jaume Torró reafirma la seua tesi, ja exposada a la Revista de Catalunya i a 
L’Avenç, de l’estada de Joanot Martorell a la casa o cort del príncep Carles de Viana 
a la fi de la vida d’aquest, a Barcelona. L’arabista Francisco Franco-Sánchez explana 
l’àmbit dels països de l’Islam segons són presentats per Martorell, alhora que interpreta 
les gestes imaginades de Tirant a l’Orient com una proposta ideal de croada. El treball 
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d’Agustín Rubio Vela, llegit al Congrés però no recollit a les actes, es va publicar poc 
més tard, notablement ampliat, en forma de llibre (Joanot Martorell y el condado de 
Dénia. Una clave en el Tirant, València 2010, 124 pp.); basat en documentació inèdita 
procedent en la seua major part de l’Arxiu Municipal de València, hi dóna notícia 
que Martorell hauria exercit el càrrec de procurador del comtat de Dénia, en nom del 
seu titular, la família castellana Rojas Sandoval, entre els anys 1460 i 1463. El període 
correspon ben bé al de redacció de la novel·la, i d’allí hagué de retirar-se Joanot a un 
alberg familiar, a València, per a morir dos anys després.

Hem deixat per al final dues ponències, les de Maria Teresa Ferrer i Jaume Torró, 
que, per l’interés de la seua temàtica per als historiadors, ens exigeixen una consideració 
més atenta. La de M. Teresa Ferrer i Mallol, extensa i àmpliament documentada, com 
és habitual en l’autora, estudia les figures de Lluís Sescases, curial del rei, i de Gabriel 
Cardona, mercader, i la seua possible relació amb el Curial. Sescases (Ces-Cases), potser 
originari de la vila de Cervera, ocupava, ja abans del 1433, el càrrec de bibliotecari 
del rei Alfons al Castelnuovo, fet que li permetria tenir a la seua disposició la millor 
literatura; fou després escrivà de manament, i, seguint el cursus honorum acostumat, el 
1443 ja és atestat com a secretari reial. Més que de secretari, sembla que va actuar com 
a diplomàtic en nom del Magnànim, i l’estima que li degué meréixer és confirmada 
més tard quan el mateix monarca el promou al rang de cavaller (1446). Ambaixador 
del rei al concili de Basilea (1439), el 1441 era enviat prop de l’antipapa Fèlix V, exduc 
de Savoia, i encara el 1449 es dirigia a la cort del duc de Borgonya. D’ençà del 1451, i 
per més d’una dècada, Lluís Sescases viu a Savoia, a la ciutat de Ginebra, en qualitat 
d’administrador del ducat i capità de justícia. Relacionat amb el papa Calixt III Borja, 
el 1455 era designat comissari de la croada contra el turc a França, Flandes, Savoia i 
part d’Alemanya, al temps que no cessava d’atendre missions diplomàtiques al servei 
del pontífex. El 1465, en fi, el trobem com a ambaixador de Lluís XI de França prop 
de Ferrante de Nàpols, i posteriorment se’n perd el rastre. Aquest distingit historial 
fa pensar justament a l’autora que Sescases era un home adornat de notables qualitats 
d’«intel·ligència, cortesia, discreció i habilitat negociadora, a més de dots d’oratòria», 
així com de coneixements de llengües; igualment, els viatges li donaren una visió 
dels països occidentals que són escenari de la novel·la: Itàlia del nord, de Monferrato 
a Milà, i França. Posseïa també notícies dels sultanats nordafricans, gràcies a la seua 
íntima amistat amb Gabriel Cardona, mercader de Morella, actiu negociador a Si-
cília, tresorer pel rei del ducat de Calàbria i mestre racional de l’illa: Cardona tenia 
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un germà, renegat establert a Tunis, que pogué ser-ne informador, d’ell i de Sescases. 
Aquest —argumenta— degué conéixer personatges coetanis que apareixen, amb el 
nom més o menys alterat, al Curial: Gabriele Curiale, protegit del Magnànim, gran 
tornejador mort en plena joventut (model de l’heroi), Francesco Pandone, comte de 
Venafro (Melcior de Pando, o millor Pandó), Pietro Bucca di Faro, cavaller napolità 
(Boca de Far), Joan Glimes, senyor de Bergues al Brabant (el senyor de Vergues, ca-
valler borgonyó), i encara altres. Per tot aquest munt de circumstàncies, M. T. Ferrer 
emet com a hipòtesi, però —remarca— amb «una certa seguretat», la idea que l’autor 
de Curial e Güelfa fou Lluís Sescases. El curial d’Alfons el Magnànim hauria escrit 
la novel·la durant la seua estada a Savoia, i, si era realment natural de Cervera, això 
confirmaria els trets lingüístics occidentals del llibre, que són considerats valencians 
per la majoria dels especialistes.

Les dades proporcionades per aquesta rica biografia s’ajusten, com diu la ma-
teixa historiadora, al «retrat robot» que s’ha proposat per a l’autor ignot del Curial. 
Hi manca, per dissort, ultra aquestes proves circumstancials, d’indubtable substància, 
però no determinants, el testimoni documental directe, clarificador de l’autoria, com 
ara el testament o inventari post mortem, que en el cas de Sescases no ha pogut trobar-se.

Jaume Torró Torrent, que subtitula la seua ponència En defensa del Tirant, la 
novel·la cavalleresca i la cort, sosté que Joanot Martorell abandonà Nàpols a la mort 
del rei Alfons (1458) en el seguici de Carles d’Aragó, príncep de Viana, el dissortat 
primogènit de Joan II, radicalment enfrontat amb el seu pare, i el va seguir a Bar-
celona, on hauria ocupat el càrrec d’escrivà de ració de la casa de l’infant, fins a la 
seua mort el 23 de setembre de 1461. En aquell ambient cortesà, el cavaller valencià 
va compondre la seua novel·la, atés que, d’acord amb les tesis de Torró, la creació 
literària, en aquells segles, no es pot separar d’una cort reial. Una bona part del treball 
publicat de Torró es dedica a rebatre els dos arguments de Rubio Vela en contra de 
la identificació del Martorell servidor del príncep de Viana com a autor del Tirant: 1) 
que el Joan o Joanot Martorell de Barcelona no deu ser l’escriptor, puix que mai no 
és titulat cavaller o miles, com és l’ús constant en la documentació oficial i notarial de 
l’època, i, ultra açò, que l’ofici palatí d’escrivà de ració del rei d’Aragó (i, doncs, també 
el del primogènit) no era, generalment, propi de cavallers, ans bé de ciutadans; i 2) 
que, segons documentació del Consell de la ciutat de València, mossén Joan Martorell, 
cavaller, identificat amb raonable probabilitat amb l’autor del Tirant, va romandre els 
anys 1460-1463 a Dénia, en qualitat de procurador de Ferrando de Rojas i Sandoval, 
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comte de Dénia i de Castro; en aquell retir, entén Rubio, pogué trobar temps i lloc 
per a la redacció del Tirant. En la seua rèplica, Torró culpa reiteradament A. Rubio 
de «tòrcer les dades», una imputació greu, que no es prova. Per la nostra part, hem 
d’adduir algunes precisions històriques a les raons assenyalades pel mateix J. Torró. 

En primer lloc, és inexacte que Berenguer de Codinachs, que fou successiva-
ment escrivà de ració, conseller reial influent i mestre racional de Pere el Cerimoniós, 
tingués la condició de cavaller, per a justificar que l’escrivà de ració del de Viana 
pot identificar-se sense dificultat amb l’autor del Tirant. Era ciutadà de València el 
1334, any que va ser elegit jurat de la ciutat, fou després escrivà de ració, i encara no 
pertanyia a la cavalleria el 1352, quan havia culminat la seua carrera en el servei de la 
corona amb el càrrec de mestre racional (cf. Arx. Catedral de València, perg. 2046); 
és només aleshores que degué ser elevat a l’estament militar, honor propi d’un ofi-
cial de primer rang. Segonament, escriure que «tot cavaller o donzell domiciliat a la 
ciutat de València era també ciutadà de ple dret» és, ens sap greu dir-ho, desconéixer 
la història; els ciutadans, d’una banda, i els generosos, donzells i cavallers, de l’altra, 
tenien un diferent estatut juridicopolític, car els primers participaven de forma plena 
al Consell i dominaven les magistratures urbanes, i els segons sols hi tenien una pre-
sència limitada, sempre en minoria, segons un fur de les corts de 1329-1330. El terme 
«ciutadà» (civis) no significava ‘domiciliat’ a la ciutat, sinó individu dotat de plens 
drets civils i polítics, pertanyent a la mà mitjana i a la mà major de la societat urbana, 
diferenciat del simple «veí» (vicinus), persona de la mà menor, que no prenia part en 
el govern comunal, i dels membres de la noblesa i del clergat, que són anomenats en 
la documentació notarial «habitadors» (habitatores), en cap cas ciutadans, perquè, per 
pertànyer als dos estaments privilegiats, no ostenten a la ciutat la plenitud dels drets 
polítics corresponents a aquells. La promoció d’un ciutadà al rang militar (se’n feren 
moltes per part de Pere el Cerimoniós a València arran de la pesta negra i la guerra de 
la Unió) comportava la pèrdua de la condició de civis Valentie, i el Consell municipal, 
en algun moment, es planyia per això que es privava a la ciutat de molts homes de 
valor. Quant als tractaments en i mossén, tenien, com ningú no ignora, aplicats de 
forma sistemàtica, un indiscutible significat en la jerarquia: comprove el lector en 
la documentació publicada (Villalmanzo i Chiner) sobre l’autor del Tirant com el 
cavaller Martorell rep el tractament degut de mossén, i el donzell Galba, membre de 
l’estament militar, però no armat cavaller, el simple d’en. Això no obstava per a l’ús 
de l’article en de forma genèrica, per a un noble, un bisbe (lo bisbe en Gastó, a Valèn-
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cia) o el mateix sobirà (lo senyor rey en Pere), així com el de mossén o mossènyer per a 
persones d’un cert relleu, no cavallers. Finalment, constitueix un penós error afirmar 
la compatibilitat de la condició jurídica de cavaller i la de canonge, a l’Edat Mitjana 
i a la Corona d’Aragó, per ser dignitats que pertanyien a dos estaments perfectament 
delimitats, de manera que l’ingrés d’un cavaller en l’Església el feia eixir de la condició 
anterior (els Furs valencians veden als clergues d’ocupar càrrecs públics). Afegim que, 
pel mateix motiu, no és històricament gens cert que «els beneficis eclesiàstics eren una 
manera de pagar els serveis prestats a la corona, fins adobar a cavaller»; és veritat que 
els reis pressionaven sovint a fi d’obtenir canonicats, abadies o bisbats per a persones 
eclesiàstiques pròximes, demanda que no sempre els papes atenien, però aquesta situació 
no pot comparar-se a l’escandalosa pràctica suposada per l’autor.

Jaume Torró i Agustín Rubio han aportat propostes veritablement enriquidores 
per a un període desconegut de la vida del nostre Martorell. Tanmateix, atés que es 
contradiuen, caldrà depurar-les documentalment. Així ho esperem, i sabem que el 
debat ja ha produït nous avenços, que no són d’aquest lloc. Serà, sens dubte, un altre 
dels fruits que deurem al Congrés.

Mateu Rodrigo Lizondo
Universitat de València

Robert Archer, La cuestión odiosa: La mujer en la literatura hispánica tardome-
dieval. Trad. Marion Coderch Barrios. Institució Alfons el Magnànim / Diputació 
de València, València, 2011.

En el tractat Triunfo de las donas (1439-1441) de Rodríguez del Padrón l’auctor 
classifica com a «cuestión odiosa» el debat sobre quin era el valor de les dones envers 
els homes. Robert Archer segueix aquesta idea expressada per l’autor gallec per intentar 
esbrinar, per una banda, com es conceptualitzava i es definia la dona des d’un punt 
de vista teòric als textos medievals i, per altra, establir quins eren els termes d’allò que 
s’ha anomenat el «debat sobre les dones». 

El llibre aquí ressenyat és una molt ben editada traducció al castellà de l’obra 
d’Archer The Problem of Woman in Late-Medieval Hispanic Literature, que fou publicada 
per Tamesis l’any 2005. Per tant, l’excel·lent tasca de la traductora Marion Coderch 


