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Aquesta gran novel·la cavalleresca
catalana, conservada en un únic
manuscrit del segle XV a la Biblioteca
Nacional de Madrid, va ser escrita per un
autor anònim durant el segon o el darrer
terç del segle XV. A principi del segle
XX, el prestigiós historiador de la
literatura i crític, Antoni Rubió i Lluch,
va editar l’obra per primera vegada i va
proposar el títol de Curial e Güelfa, ja
que el manuscrit no en donava cap. Tot i
els constants esforços dels estudiosos del
text, no s’ha trobat una solució
satisfactòria sobre l’autor.

Algunes  hipòtesis  consideren que l’autor podia hav er estat

un italià o un f rancès. Però aquests plantejaments han estat

abandonats  per  un  altre  en  què  es  dóna  per  segura  la

catalanitat  de  l’autor.  En  aquest  sentit,  les  inv estigacions

més  recents  def ensen  que  l’autor  hav ia  de  ser  v alencià

(pels  girs  lèxics  clarament  v alencians  i  per  alguns

castellanismes habituals a la regió durant el segle XV), i que

probablement  f ormaria  part  de  la  cort  del  rei  Alf ons  V  el

Magnànim  (1416-1458),  cosa  que  hauria  f et  possible  que

l’obra  es  redactés  a  la  ciutat  de  Nàpols,  on  Alf ons  era

monarca  des  de  1442.  Amb  tot,  no  han  mancat  v eus

discordants que han arribat a af irmar que, en realitat, el text

del Curial e Güelfa no és pas mediev al, sinó d’un autor molt

posterior probablement del segle XIX. Concretament d’una de

les f igures més destacades de la Renaixença, Manuel Milà i

Fontanals,  que  hav ia  estat  el  descobridor  i  el  primer  que

hav ia parlat del manuscrit.

Igual que Tirant  lo Blanc,  Curial i Güelfa es  desenv olupa a

partir de dos eixos temàtics a cav all de la tradició mediev al i

de la  incipient  estètica renaixentista:  la  història  d’amor  de

Curial amb Güelf a i el procés  de f ormació cav alleresca de

Curial.  Pròpiament  la  nov el·la  es  div ideix  en  tres  llibres:

cadascun  encapçalat  per  un  il·lustratiu  pròleg,  en  què

l’anònim  autor  descriu,  entre  altres  coses,  la  sev a  pròpia

concepció  de  la  literatura.  En  el  primer  llibre  es  f a  la

presentació del protagonista,  Curial:  f ill  tardà d’una f amília

f orça humil.  Curial  perd  el  seu pare  ben av iat,  i  decideix

marxar  a  buscar  f ortuna  al  costat  del  jov e  marquès  de

Montf errat  i de la sev a germana,  Güelf a.  Quan el marquès

coneix  Curial,  el  posa al  seu serv ei  com  a cambrer.  Uns

any s  després,  Güelf a  es  casa  amb  el  duc  de  Milà  i  el

marquès amb la sev a germana,  Andrea.  Però,  tan sols dos

any s després, el duc de Milà mor i Güelf a, encara jov e però

v ídua,  ha de tornar amb el seu germà.  En aquest  temps,

Curial estudia f orça i acaba esdev enint  un poeta de renom.

Per  la  sev a  banda,  Güelf a,  turmentada  per  la  manca

d’interès  del  seu germà a  cercar-li  un  nou marit,  decideix

concedir  el  seu amor a algun jov e en secret.  L’escollit  és

Curial,  que accepta la sev a protecció per tal de millorar la

sev a situació social i poder arribar a ser un gran cav aller. Un
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dia  dos  v ells  maliciosos  descobreixen  el  seu  secret  i  de

seguida  v an  a  explicar-ho  al  marquès.  El  marquès  crida

Curial i el v ol f er marxar de la cort per hav er besat la sev a

germana. Curial, per mantenir el seu secret, diu que això és

mentida i que combatrà contra qui mantingui el contrari.  El

marquès el creu i el deixa estar-se a la cort,  però Curial ha

de  def ugir  trobar-se  amb Güelf a.  Un  dia  arriba  un  herald

d’Àustria  que  cerca  un  cav aller  a  la  cort  de  Montf errat,

perquè la duquessa ha estat  acusada d’adulteri i el duc l’ha

condemnat  a  mort.  Però,  si  dos  cav allers  aconseguien

v èncer  els  dos  acusadors,  la  duquessa podria  tornar  a  la

llibertat.  Curial s’of ereix  per acompany ar el cav aller,  i  tots

dos parteixen cap a Àustria.  Abans del combat,  l’emperador

f a cav aller Curial i a continuació v encen els acusadors, que

reconeixen  que  hav ien  calumniat  la  duquessa  i  són

condemnats a morir a la f oguera. El duc de Bav iera, pare de

la duquessa acusada,  of ereix  la mà de la sev a f illa petita,

Laquesis, a Curial en agraïment per hav er salv at l’honor i la

v ida de la sev a f illa gran. Aleshores, un emissari de Güelf a

li  recorda  les  sev es  obligacions  env ers  ella.  Poc  temps

després,  Curial  s’assabenta d’un nou torneig organitzat  pel

rei de França a Melú.  Güelf a,  en la sev a absència,  s’hav ia

ref ugiat  en  un  conv ent,  per  bé  que  era  constantment

inf ormada per carta de les sev es accions.

En  el  llibre  segon,  després  de  div ersos  combats  i  altres

peripècies  típiques  dels  cav allers  errants,  Curial  arriba  al

torneig  de  Melú.  Allà  rep  una  carta  de  Laquesis,  mentre

arriba al torneig el rei d’Aragó, Pere el Gran, d’incògnit. Curial

i  el  rei  són  escollits  els  millors  juny idors  del  torneig.

Aleshores,  un env iat  de Güelf a li  recomana d’estar-se una

temporada  a  la  cort  f rancesa.  Els  ancians  env ejosos  de

Montf errat,  decidits  a  acabar  amb  Curial,  es  dirigeixen  a

París per malparlar del jov e al rei de França. De tornada, a

més,  f an  creure  a  Güelf a  que  Curial  està  enamorat  de

Laquesis.  El jov e torna a Montf errat  per def ensar-se de les

f alses acusacions, però no conv enç la v ídua, tot i els seus

precs, i ella li diu que a partir d’aquest moment li nega tota la

sev a  protecció.  Curial  torna  a  París  i  s’assabenta  que

Laquesis s’acaba de casar amb el duc d’Orleans. Sense res

a f er a França,  torna un altre cop a Montf errat  per intentar

f er canv iar d’opinió a Güelf a,  però ella li f a saber que no el

perdonarà mai, llev at que li ho pregui tota la cort del Puig de

Nostra Dona, el rei i la reina de França i tots els enamorats

que hi hagi.

En  el  llibre  tercer,  Curial,  tenint  en  compte  les

circumstàncies, es desprèn de part de les sev es joies i, v ia

Gènov a, s’embarca en una galera cap a Alexandria. Després

de l’atac d’un corsari genov ès, arriba a Sicília. Sortint de l’illa

és apresat pels súbdits de Carles de Nàpols que l’acusen de

traïdor,  però  el  mateix  rei  l’allibera.  D’aquí  arriba  a

Alexandria, es dirigeix a Terra Santa i torna cap a Alexandria.

De tornada cap a Gènov a, una tempesta el duu a Trípoli, on

és atacat. Tota la tripulació és assassinada, llev at de Curial i

d’un altre home, que són donats per morts. Tots dos, llav ors,

són v enuts com a esclaus a un ric tunisià. Quan Güelf a rep

la notícia del nauf ragi es desespera i f a env iar dos cops una

nau per trobar-lo, sense sort. Així passen uns any s, f ins que

Curial pot comprar la sev a llibertat i f inalment, v ia Gènov a,

torna a Montf errat.  Es troba amb Güelf a,  però,  quan ella el

reconeix,  l’acusa  de  traïció.  Curial  torna  a  marxar  cap  a

França,  i  allà  es  dóna a  la  bona v ida,  f ins  que li  arriben

notícies  que l’exèrcit  turc  ha penetrat  en l’Imperi alemany.

Curial f orma la sev a pròpia host i es dirigeix a la batalla, on

es  troba amb el  marquès  de Montf errat  i  on  aconsegueix



v èncer el cabdill turc.  A continuació,  torna a França amb la

intenció d’acudir a una cort  que el rei de França hav ia de

celebrar a Nostra Dona del Puig, a la qual també acudeixen

el  marquès  i  la  sev a  germana,  Güelf a.  El  segon  dia  del

torneig,  Curial,  d’incògnit,  suplica  que  tota  la  cort  demani

mercè a la sev a estimada. Finalment,  acomplida l’exigència

de Güelf a,  el rei de França prega al marquès de Montf errat

que concedeixi la mà de la sev a germana, Güelf a, a Curial, i

li atorga el Principat d’Orange.

A la manera de les nov el·les històriques, l’acció se situa a la

segona meitat  del  segle  XIII.  Més  concretament  durant  el

regnat  de  Pere  III  el  Gran  (1276-1285),  que  té  un  paper

destacat  en el llibre segon,  a partir del retrat  f et  per Bernat

Desclot en la sev a Crònica, del qual també ref à la «Llegenda

del  bon  comte  de  Barcelona».  Així  doncs,  l’anònim  autor

combina l’aparició de personatges històrics dels segles XIII i

XV amb d’altres absolutament  f icticis.  D’una altra banda,  el

desconegut  autor  demostra  un  gran  coneixement  de  la

tradició  narrativ a  romànica:  des  dels  trobadors  a  Dante,

Boccaccio,  les  Històries  troianes  de  Guido  delle  Colonne,

passant  pels  cicles  artúrics.  Tanmateix,  la  nov el·la  no  v a

gaudir de l’èxit  immediat que v a tenir Tirant lo Blanc,  ja que

no es  coneixen traduccions  mediev als,  però sembla que,  a

poc  a poc,  l’obra es  comença a div ulgar en altres  països

gràcies a les traduccions a l’espany ol, a l’anglès, al f rancès i

al neerlandès.

 

 


