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ARTUS I ESPÈRCIUS O EL CULTE AL MERAVELLÓS 
EN EL TIRANT LO BLANC* 

És un fet que, encara a hores d'ara, gaudeix d'un predicament notable, especialment 
entre la crítica literària catalana, la dicotomia llibres de cavalleries / novel-les ca-
valleresques, establerta i sostinguda per Martí de Riquer (1947: *85-*92; 1964: 707-
712; 1990: 70-71), i això sense perjudici de la molt més matisada classificació de la 
literatura cavalleresca proposada recentment per José Manuel Lucía Megías (2002: 
27-34), si bé referida a les lletres castellanes del s. xvi. Segons Riquer, els llibres de 
cavalleries són obres amb una trama inversemblant, poc o gens respectuoses amb 
les lleis de la causalitat, protagonitzades per personatges fantàstics o sobrehumans 
i situades en un mare d'espai i de temps imprécis o fabulós, tal com s'esdevé en 
el roman arthurien i en els seus descendents prosistics. Al seu torn, les novel-les 
cavalleresques presenten un argument versemblant i sotmés a les regles de la cau-
salitat, estan protagonitzades per personatges de factura humana i se sitúen en 
unes coordenades cronològiques i geogràfiques perfectament identificables, tal com 
palesen les novel-les quatrecentistes catalanes Tirant lo Blanc, Curial e Güelfa o la 
Historia de Jacob Xalabín. Aquesta classificació riqueriana té el seu aval més antic 
i prestigios en Miguel de Cervantes, qui, com és sabut, en el célebre escrutini de la 
biblioteca de don Quixot, fa dir al cura, en relació al Tirant, que «por su estilo, es 
éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en 
sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los 
demás libros deste género carecen» (Cervantes 1979: i, 117), en clara al lusió a la 
versemblança dominant en l'obra de Joanot MartorelL 

Aquesta primacía de la versemblança, propia de les novel-les cavalleresques 
catalanes del segle xv, deu molt al fet que aqüestes s'hagen construit, preferent-
ment, a partir dels models subministrats per les grans cròniques catalanes medie-
vals (Badia 1993a: 35-44), per les biografíes literàries de cavaliers reals (Riquer 1990: 
58-64; Beltran 1993) i, fins i tot, per la viva realitat histórica (Riquer 1992). Aixi, 
dones, si ens centrem en el Tirant lo Blanc, ens adonem que, a més d'oferir conco-

(*) Aquest treball s'ha dut a terme en el marc dels projettes d'lnvestígacíó BFF-2002-12541BFF2002-01273, 
finançats pel Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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mitàncies temàtiques importants amb la Crònica de Ramon Muntaner, els seus 
protagonistes principals s'inspiren en personatges histories reals,' palesen uns in-
equívocs trets humans i actúen en uns espais —Anglaterra, Sicilia, Rodes, 
Constantinoble, nord d'Àfrica— i en un temps —pràcticament el mateix que el de 
l'autor— perfectament identificables. Tanmateix, la constatado d'aquestes evidèn-
cies no implica el rebuig radical al cuite del meravellós i del fantàstic en la novella, 
tal com evidencien els episodis del rei Arttis i del cavalier Espèrcius, introduits, si 
es vol, d'una forma tangencial. Tant l'un com l'altre vulneren les premises de la 
versemblança més elementáis i, per tant, alteren els trets canònics de la novella 
cavalleresca establerts per Riquer. 

El primer d'aquests passatges (caps. 189-202) pertany a l'acceptada convencio-
nalment com a tercera part de l'obra (caps. 117-295), que correspon a la primera 
estada del protagonista en la cort de Constantinoble, on ha anat per auxiliar l'Em-
perador davant l'embranzida turca. En el context de les operacions bèl-liques que 
s'hi duen a terme. Tirant aconsegueix de fer presoners dos enemies prestigiosos: el 
Gran Caramany i el rey de la sobirana India. El solda del Caire envia ambaixadors 
a Constantinoble per negociar-ne l'alliberament i, en honor d'aquests, FEmperador 
organitza unes festes esplèndides a fi d'afalagar-los i d'impressionar-los mitjançant 
l'ostentació de la magnificencia de l'imperi. Les festes duren huit dies, al llarg dels 
quais, a més d'àpats i jocs d'armes, es fan diverses representacions cortesanes, del 
carácter teatral de les quais el narrador té bona cura d'advertir-nos sistemàtica-
ment.̂  Una vegada «complides festes», el nové dia, tothom es trasllada a la ciutat 
de Pera,̂  on, amb motiu de l'arribada a port del vescomte de Branches, cosí de 
Tirant, se celebra un torneig. La màxima autoritat de l'imperi ofereix un banquet 
en honor de tots quants hi han participât i, quan «foren a la fi del dinar, digueren 
a l'emperador com una ñau era arribada al port sense arbre ni vela, tota coberta de 
negre. E tal nova recitant, per la gran sala entraren quatre donzelles de inestimable 
bellea, encara que de dol vestides», Honor, Castedat, Esperança i Bellea, les quais, 
«plegades davant l'emperador, li feren molt gran reverència» (450).'' 

Esperança, amb paraules manllevades del parlament de la Mirra corelliana 
(Miralles 1986), explica que, en aquella misteriosa ñau que acaba d'arribar al port, 
viatja Morgana, la qual va a la recerca del seu germà Arttis, pare i paradigma de 
la mítica cavalleria bretona. Les donzelles pregunten a FEmperador si sap quelcom 
d'«aquell famós rey qui per lo mon se fa nomenar lo gran Artús, rey de la anglesa 
illa» (451), i aquest, després d'haver-se traslladat amb el seu seguici al vaixell de 
Morgana, respon en presència d'aquesta: «En poder meu és hun cavalier de molt 
gran autoritat, no conegut —lo nom seu no he pogut saber— ab una molt singular 

L E! personatge de Tirant mateix es construeix a partir de figures liistòriques contemporànies tais 
com el cabdill almogàver Roger de Fior o el cabdill hiongarés Joan Hunyadi (Riquer 1964: 697-699). 

2. Vegeu, per exemple, Martorell 1992: 441-444 i 445. 
3. Antiga ciutat situada a uns quatre quilòmetres i mig de Constantinoble. Actualment coincideix 

amb el barri de Beyoglu, intégrât en la moderna ciudad d'istambul, situada Just a l'altra part del Corn 
d'Or i unida a la velia ciutat pels ponts de Calata i d'Atatürk. 

4. Tant ací com successivament, els números que figuren entre paréntesis al final d'una citació literal 
del Tirant lo Blanch corresponen a les pagines de Martorell 1992. 
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espasa que té, la quai ha nom Scalibor, e segons lo parer meu deu èsser de gran 
virtut. E té en companyia sua hun cavalier ansià qui-s fa nomenar Fe-sens-pietat» 
(451). 

La resposta de l'Emperador palesa una irònica ignorància de la matèria de 
Bretanya —i, per extensió, de la cultura cavalleresca—, ja que, malgrat tenir en eis 
seus dominis el mitic rei Artús, no n'és conscient ni es capaç d'identificar-lo ni tan 
sols a través del nom de la seua espasa.' Tanmateix, Morgana, a partir de les 
paraules del seu ignorant amfitrió, dedueix que ha aconseguit l'objectiu del seu 
pertinaç pelegrinatge. Tot seguii, tothom es dirigeix al palau, en una cambra del 
quai troben, efectivament, Artús, patéticament empresonat «dins una molt bella 
gàbia ab les rexes totes d'argent», «amb la spasa recolzada sobre los genolls e stava 
molt mirant en ella ab lo cap molt baix. E tots miraven a eli y eli no mirava a negú» 
(452). 

El mitic rei bretó, sumit en un estât d'alienació absoluta, inicia, a tali d'oracle, 
un diseurs general sobre la noblesa, les riqueses, el poder i la decadència dels 
costums,® i accedeix a contestar les diverses preguntes que li són formulades amb 
la vista sempre posada en Escalibor.'' Després, ja fora de la gàbia, prossegueix 
reflexionant sobre la cavalleria, la saviesa, eis béns de fortuna, la noblesa i les 
obligacions dels senyors i dels vassalls, a partir de manlleus de la segona part del 
Dotzè del Chrestià de Francese Eiximenis (Hauf 1990: 25). 

Finalment, Morgana passa un petit robi per davant dels ulls d'Artiis i, amb això, 
aconsegueix retornar-lo a un estât de consciéncia que li permet identificar la seua 
germana. Eis cavaliers li besen la mà en senyal de respecte i reverènda i, tot seguit, 
tots eis présents celebren el reencontre amb un curios ball de saló en el qual eis 
personatges de la ficció inversemblant (Artús i Morgana) ballen amb eis de la ficció 
versemblant (Carmesina, Tirant i l'Emperador). L'episodi acaba amb el sopar que 
Morgana ofereix en la seua ñau, després del qual l'Emperador i el seu seguid 
abandonen el vaixell «admirats del que havien vist, que paria que fos fet per en-
cantament» (459). 

El passatge suara resumit suscita, si més no, dos problèmes: un de carácter 
interpretatiu i un altre més aína relacionat amb el grau de congruència que implica 
la inserció d'un passatge fantàstic com aquest en una novel-la substancialment 
versemblant com el Tirant. Quant al primer, tota la crítica accepta, amb uns o altres 
matisos, que l'episodi d'Artús conté un missatge didacticosimbólic, que, just a la 
meitat de l'obra i en plena relaxació militar dels responsables de l'imperi, actualitza 

5. Menys encara Ii suggereix el nom del cavalier Fe-sens-pietat, que acompanya Artús, segurament 
una deformació de Breux sanz Pitié, un cavalier que sol aparéixer en diverses obres prosístiques de la 
Materia de Bretanya, i que, en el Tristan en prosa és l'amant i protegit de Morgana (Riquer 1990: 151, 
n. 1). 

6. «Per què dich yo aqüestes coses? Per ço com veg que los mais hòmens, qui amen ab decepció e 
frau, són prosperats, e veg abaxar virtut e lealtat, e veg dones e donzelles, qui en lo passat temps sollen 
amar, ara per or e per argent són difraudades» (452-453). 

7. Aquesta seqiiència presenta un paraMelisme evident amb La fauìa (1375), poema narratiu del 
mallorquf Guillem de Torroella, en la qual Martorell es va poder inspirar (Badia 1990: 52-57: Badia 1993: 
55-57). 
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el corpus doctrinal dels noranta-set primers capítols del ilibre, és a dir, aquells que, 
inspirats en el Llibre d'orde de cavallerìa de Ramon Llull i en el Guíllem de Varóle, 
es relacionen amb la formació teòrica cavalleresca del jove Tirant. Així, dones, la 
presència d'Arttís engabiat a Constantinoble, desconegut pel màxim responsable 
de l'imperi i alliçonant eis membres de la cort sobre ètica cavalleresca i cortesana, 
esdevé un símbol de la regeneració i de la victoria possibles, albora que una crítica 
a la decadència dels valores cavallerescos que ha portât l'imperi a la precària situado 
en qué aquest es troba (Brummer 1962; Häuf 1990: especialment 21-25; Sales & 
Noyes 1992). 

Tota una altra cosa és explicar satisfactòriament, en termes de coherènda de la 
construcció del relat, la incardinació d'aquest passatge en el conjunt narratiu tirantià. 
¿Com entendre l'imbricació lògica, dins d'una trama versemblant, d'un episodi tan 
farcit de ressonàncies mitiques 1 de personatges simbolicoalegòrics (Honor, Caste-
dat, Esperança, Bellea) i miticolegendaris (Artús, Morgana), que es relacionen amb 
tota la naturalitat del món, amb altres personatges de caire més versemblant o 
«realista»? 

La critica, sensible al problema, ha tractat d'explicar aquesta Incongruència i, 
així, de manera generalitzada, s'ha imposât la teoria defensada fonamentalment, 
però no exclusiva, per Riquer, segons la qual l'episodi artiiric no és sino un entremés 
teatral que es representa en la cort impérial, al costat d'altres, i que, en conseqûèn-
da, resulta perfectament compatible amb el realisme i la versemblança dominants 
en l'obra.® L'iMustre mestre de Barcelona és, dones, el responsable principal de 
considerar l'episodi del rei Artiis com una representació teatral, i ho ha fet, sens 
dubte, mogut per la necessitat de trobar una explicació satisfactoria d'aquesta se-
qüéncia de l'obra congruent amb el realisme que, segons l'autor, caracteritza el 
Tirant i el separa deis lllbres de cavallerles. 

Cal reconéixer que aquesta hipótesi, a més de resoldre el problema de la inser-
ció lògica d'un episodi inversemblant dins d'un macrotext versemblant, es pot 
justificar força bé pel fet que el passatge arttiric s'emmarca en un context en el quai 

8. ja fa més de cinquanta anys que Riquer (1947: *86) va insinuar aquesta possibilitat en assegurar 
que tot «el que esdevé al Tirant és possible i logie», amb l'unica excepció de l'episodi del cavalier 
Espèrcius a l'Illa del Lango (caps. 410-413) (Martorell 1992: 805-811), que clou la part d'Àfrica, mentre 
que el passatge d'Arttís no es sino «—per bé que Martorell no ho digui— un element importantíssim 
dels jocs que es fan aquells dies a Constantinoble». Va ser, però, María Rosa Lida (1959 [1969]: 146) qui 
va consolidar rotundamente aquest parer en afirmar que l'episodi que estudiem «describe evidentemente 
un tipico interludio cortesano y muestra cómo el rey Arturo había invadido aun el campo del espectáculo 
dramático», tesi suscrita després per Pere Bohigas (1961: 63). Més tard, Riquer (1964: 685) desenvolupà 
el seu primitiu suggeriment de 1947: «El lector el llegeix [l'episodi artúric] convençut que és un número 
més de Ies festes cortesanes i cavalleresques que s'estan celebrant a Constantinoble, i que es tracta de dos 
personatges disfressats del fabulós rei de Bretanya i de la seua no menys fabulosa germana»; si bé no 
s'està d'observar que «Martorell no hi fa ni la més petita al-lusió i presenta aquest episodi com si fos 
totalment real». Així mateix, en la seua edició de la versió castellana (Valladolid 1511) del Tirant (Martorell 
1974:1,139; ii, 24; iii, 94-95 i 311-312), sostéja, en termes categories, que l'episodi artúric és una representació 
teatral, un «entremés», idea que reafirma en 1990: «L'episodi del rei Artús és, dones, un entremés que 
fou representa! a la cort de Constantinoble, cosa que no trenca el constant realisme de Tirant, malgrat 
que en «aquests capítols Martorell no ha qualificai l'episodi d"'entremés", com esperaríem i seria 
orientador"» (Riquer 1990: 153-154). 
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abunden inequívoques representacions teatrals o parateatrals. Aixi, dones, poc abans 
de l'episodi que ens ocupa, assistim a la representado de la Sibilla (cap. 189; pp. 
441-442), en la qual aquesta, asseguda en una cadira giratòria al bell mig d'un 
escenari situât al centre de la plaça del mercat de Constantinoble, presideix una 
mena de tribunal de justicia cortesà, que Rafael Beltran (1997: 34-35) descriu aixi: 
«La SibiMa tirantiana tiene a sus pies unas diosas con las caras tapadas, y en torno 
a éstas una representación de buenas amantes (Iseo, Penèlope, Dido, Medea, etc.) 
y otra de mujeres engañadas, que azotarán a los caballeros derribados en las justas, 
una vez conmutada la pena capital por la Sibil-la, previa súplica de diosas y damas». 
Aixi mateix, després d'aquesta representació, per la nit, «vengueren les dances e 
momos e diverses maneres de entramesos, que molt ennoblien la festa» (445). I no 
és aquesta Túnica vegada que el Tirant introdueix una dramatització en el context 
d'unes festes. Recordem que, en la primera part de la novel-la, en el relat que Tirant 
fa a l'ermità de les festes celebrades amb motiu de les noces del rei d'Anglaterra, 
descriu detalladament la representació allegòrica de la Roca del déu d'Amor (caps. 
53-55; pp. 76-79), un artifici escènic que simula «un gran e alt castell ab forniment 
de molt bella muralla» (76), que defensen cinc-cents homes i al qual sols tenen 
accès els amants que respecten les regles de l'amor cortés. Es tracta d'un espectacle 
teatral preparat per a sorprendre tots els invitais, els quais pensen, inicialment, que 
es tracta d'un fet real. I encara hi haurem d'afegir l'elevat grau de teatralitat que, 
genèricament, impregna tant l'actuació dels personatges com la definició de 
les situacions al llarg de tota l'obra (Salvador 1981; Grilli 1990: 367-368; Massip 
1996). 

Tanmateix, en l'episodi d'Artús es donen una sèrie d'elements que en qüestio-
nen la hipotética teatralitat, especialment si el comparem amb altres passatges 
inequivocament dramatics.® En primer Hoc, en aquesta seqüénda no apareix la més 
mínima acotació que permeta deduir que som davant d'una representació, en con-
tra del que sol ser habitual en el Tirant en aquests casos. Aixi, dones, en l'episodi 
de la meravellosa Roca del déu d'Amor, se'ns informa que aquesta no era real, sinó 
que estava «feta de fusta per subtil artifici tota dosa» (76); aixi mateix, quan es 
produeix el combat entre els defensors de la roca i els qui pretenen accedir-ne a 
l'interior, se'ns revela que les pedres que llançaven els defensors no eren altra cosa 
que uns simples succedanis «de cuyro blanch [...] e totes eren plenes dins de 
arena» (76-77); finalment. Tirant, narrador dels fets, ens diu que la representació 
estava tan ben aconsegida que «los que no u sabiem pensam, en lo primer combat, 
que anava de veres, [...] emperò prestament coneguem que era burla» (77), i con-
clou: «totes aqüestes coses, senyor, no pense vostra senyoria sien fetes per encan-
tament ni per art de nigrománda, sinó artificialment» (77). Al seu torn, en la 
representació de la Sibil-la (cap. 188; pp. 441-446), el fet que se'ns indique que 
aquesta apareixia asseguda en «una gran cadira molt riquament guarnida e per 

9. Vegeu el meu «L'episodi tirantià d'Artús és necessàriament un entremés?», comunicació, en premsa, 
presentada al ix Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruna, 
16/21 de setembre de 2001), que sintetitze, en part, tot seguit. 
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mig tenia hun pern, que la cadira se podía voltar en torn», la qual estava situada 
sobre un «gran cadafal tot cubert de draps de brocat» (441), remet inexorablement 
a un context escenogràfic. Finalment, no hem d'oblidar tampoc l'explicit incis nar-
ratiu, ja esmentat, mitjançant el quai se'ns informa que: «Après dues hores de la nit 
—e tots havien sopat— vengueren les dances e momos e diverses maneres 
d'entramesos» (445). Res de semblant no trobem en l'episodi artiiric, on no hi ha 
cap indici que suggerisca que som davant d'una representació. 

Per altra part, hem de tenir ben present que, al llarg dels huit dies que duraren 
les festes en honor dels ambaixadors del solda, tingueren Hoc la representació de 
la Sibil-la i els momos i entremesos esmentats genèricament, però no l'episodi del 
rei Artiis. Hi ha dues referències textuals que ens informen que, «complides les 
festes» —és a dir, quan aqüestes ja havien acabat—, FEmperador i el seu seguici es 
traslladaren a un altre indret: a) «lo novén dia [...] anaren a la ciutat de Pera», 1 b) 
«Aplegáis que foren dins la ciutat de Pera [...]» (446). És al port d'aquesta ciutat 
on arriben nou galeres del vescomte de Branches, cosí de Tirant, que hi acudelx per 
prestar-li ajut, i és també a Pera on es fa el torneig després del qual tots els que hi 
participaren «anaren al palau» (450) on foren honorats per FEmperador amb Fàpat 
a la fi del qual apareixen les quatre donzelles al-legòriques que anuncien l'arribada 
de la nau de Morgana. Es percep, dones, una linia divisòria entre la seqtiència 
narrativa corresponent a les festes en honor dels ambaixadors del soldà, que duren 
huit dies i se celebren a Constantinoble, i la seqüéncia corresponent ais fets que 
s'esdevenen a Pera, els quals donen peu al passatge arturià. 

A més a més, des del punt de vista de Fespai escènic, també exísteixen unes 
diferèndes notòries entre la hipotética representació arttirica i les inequívoques de 
la Roca del déu d'Amor i de la Sibil-la. La Roca es troba situada al beli mig d'una 
«gran pradería molt arborada», cosa que possibilità que la fingida acciò bèl lica que 
s'hi representa s'ubique en un marc ben délimitât, central i accesible ais especta-
dors des de tots els angles. Així mateix, l'al legoria de la Sibil-la se situa en la plaça 
del mercat de Constantinoble, on, tot just al centre d'un «rench de jtinyer», s'ha 
instal-lat un «cadafal tot cubert de draps e de brocat», a manera d'escenari, en el 
quai es desenvolupà íntegrament la representació a la vista de tots els comensals, 
que ocupen les taules disposades a Fefecte al voltant del recinte. Ben al contrari, en 
el passatge d'Artiis, el suposat espai escènic es complica força, ja que es diversifica 
en tres (un dels quais es repeteix): la sala del palau on es presenten les dozelles 
al-legòriques; la nau de Morgana, on aquesta, acompanyada de 130 donzelles, rep 
la visita de FEmperador i dels cavaliers invitats; la cambra del palau impérial on 
Artús, engabiat, pronuncia la seua «lliçô» i on, una vegada aquest ha récupérât la 
consciència, bailen tots plegats, i, de beli nou, la nau de Morgana, en la quai aquesta 
ofereix a FEmperador i al seu seguici un «petit sopar» (458). Certament, ens trobem 
davant d'un hipotètic espai escènic força complex, fins i tot si tenim en compte el 
predomini del moviment sobre Festaticisme, propí del teatre medieval (Quirante, 
Rodríguez & Sírera 1999: 90-91). I això perqué el que tenim ací no és una simple 
variació d'espaís dins d'un mateix recinte o de recintes próxims, sinó una multipli-
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citât d'espais relativament allunyats, la qual cosa pot resultar problemàtica, 
especialment si tenim present que un d'aquests és una nau ancorada en la mar. 

Pel que fa a l'aventura del cavalier Espèrcius (caps. 410-413), que clou l'extensa 
part africana del Tirant (caps. 296-409), es tracta, bàsicament, d'una adaptado del 
capítol quart del Voyage d'outre mer, llibre de viatges i de fantasia del segle xiv 
escrit per l'anglés sir John Mandeville, del qual es feren diverses traduccions al 
llarg del segle xv, indosa una de catalana (Entwistle 1922; Riquer 1947: n26-n30; 
Riquer 1988; Riquer 1990: 302-305). Espèrcius és un cavalier africà, natural del rég-
né Tremicén, que apareix per primera vegada en el capítol 387 de la nostra novel-la. 
Quan, després d'haver dut una ambaixada de Tirant al rei de Sicilia, es dirigeix per 
mar a Constantinoble, «pres-lo fortuna e lançà'l en la illa del Lango» (805), anàlo-
gament al que li havia esdevingut al mateix Tirant més enrere (caps. 296-299), 
quan, acompanyat de Plaerdemavida, naufragà i anà a parar a la costa del Nord 
d'Àfrica. El naufragi fa que desapareguen tots els tripulants de la nau tret d'Espèrcius 
i d'altres deu homes, tots els quals són acollits per un pastor que els explica que 
aquella illa es troba pràcticament deserta a causa d'un encantament. Espèrcius 
demana una explicació in extenso i, aleshores, el pastor li la proporciona mitjançant 
un relat el nudi principal del qual constitueix el plagi pròpiament dit del capítol 
quart de l'obra de Mandeville (Riquer 1990: 302-304), que, albora, no és sinó una 
reelaboració eulta d'un motiu folklòric de gran fortuna literària: el de l'espòs o nuvi 
tran.sformat en un animai. Tanmateix, en el nostre cas s'han invertit els papers i és 
una donzella qui, a causa d'un encantament malèvol, ha estât transformada en un 
drac temible que sols podrà recuperar la seua identitat primitiva amb el bes d'un 
cavalier Qaner 1993). 

Espèrcius, no sense por davant dels rises que implica l'operadó, donada la 
tràgica sort que, segons li informa el pastor, han patit tots quants Than precedit en 
Tintent, es deddeix a desfer Tencantament, davant Texpectativa d'obtenir els tres 
guardons que la donzella-drac ha reservat per al cavalier valerós que siga capaç de 
retornar-li la seua identitat primitiva: casar-se amb ella, obtenir un gran trésor i 
esdevenir senyor de Tilla del Lango. El nostre cavalier aconsegueix a la fi el seu 
propósit, si bé d'una forma una mica sorprenent si la comparem amb els esquemes 
folklòrics canònics en els quals s'inspira aquest relat: en efecte, Espèrcius, quan es 
disposa a executar el seu objectiu, cau esmortit quan veu el monstre i ha de ser la 
donzella-drac qui, mutatis mutandis, prenga la iniciativa, s'acoste al cavalier, el 
bese i aconseguisca aixi autoalliberar-se del fatal encantament. El desenllaç que 
segueix és convencionalment feliç: la donzella es casa amb Espèrcius, li atorga el 
trésor que guardava i el converteix en senyor de Tilla, tal com estava previst. 

Una bona part de la crítica tirantiana (Menéndez y Pelayo 1943: 388-403; Entwistle 
1949-1950; 163; Nicolau d'Olwer 1961: 149; Beltran 1983: 146-147...) ha considerai 
tradicionalment aquesi episodi i, en general, loda la secció d'Àfrica, com una inter-
polació supèrflua que res no aporta al sentit global de Tobra i que, a més, desen-
tona estrepitosament amb el realisme que hi domina. La solució més sovintejada 
per a explicar aquesta part de la novel-la ha estai atribuir-li-la a Marti Joan de 
Galba, Thipotètic coautor que, una i altra vegada, ha servit de panacea per a expli-
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car alguns punts foscos del Tirant i, particularment, els seus ingredients inversem-
blants. Sense perjudici que pogués ser així, el que és ben cert és que, ara com ara, 
no tenim proves fefaents que ens permeten sostenir una hipótesi tal, especialment 
després que Marti de Riquer (1990: 285-297) qüestionés la coautoria de Galba i 
proposés Martorell com a unie autor del Tirant lo Blanc, amb arguments solids 
refermats per algunes troballes documentais.'" Per això, i per altres raons, convé 
establir dues premises metodològiques litíls a l'hora d'interpretar aquest passatge. 
En primer Hoc, aparcar, si més no com a hipótesi de trebaH, la qüestió de la poc 
probable coautoria del Tirant i considerar-lo com el producte formalment unitari 
que ens ofereix l'edició princeps de 1490. En segon Hoc, reduir l'extensió i els limits 
del concepte de realisme, tan generosament aplicat sovint a la nostra novella, als 
justos termes en qué aquesta noció es pot imputar a un text de ficció del segle xv, 
d'acord amb les convencions poétiques i estètiques de l'època de les quals partici-
paven tant els escriptors com els destinataris de les seues obres. 

A la Hum del plantejament proposât, l'episodi d'Espèrcius es pot interpretar, si 
més no, de dues maneres, per bé que aqüestes no siguen necessàriament excloents 
i que, fins i tot, puguen arribar a complementar-se. Per una part, el passatge pot ser 
concebut com una pura inflexió literària de carácter meravellós, sense més finalitat 
que la de distensionar el nudi centrai de Tacciò novellesca principal, justament en 
un punt de transició —a partir del capítol 114, Tirant, una vegada acabada la seua 
gesta africana, retorna a Constantinoble—, mitjançant l'aprofitament d'un pa.ssatge 
manllevat d'una font molt coneguda —ho era el conjunt del llibre de Mandevüle— 
i d'evidents arrels folklòriques. En relació amb això, bastará recordar que, encara 
al començament del segle xvii, era un fet gens sorprenent la inclusió de relats 
secundaris, més o menys meraveHosos 1 no sempre relacionats amb Tacciò princi-
pal de la novella en què s'inserien, tal com acredita molt bé, per exemple, el Quijote 
cervantí." Per altra part, l'episodi podría admetre una ínterpretacíó relacionable 
amb el conjunt organic de la novel-la, tal com coincideixen a proposar, amb uns 
matisos o amb altres, Jaume J. Chiner (1992: 104-110), Joan M. Perujo (1994: 187-
190) i David Azorín (2001), per bé que, al meu entendre, d'una manera una mica 
forçada i, sobretot, innecessària. 

Una sintesi d'aquestes tres darreres aportacions ens permetría interpretar el 
passatge d'Espèrcius com una mena de microcosmos ideologicoconceptual del 
conjunt de Tobra. Així dones, si el Tirant conté, entre altres ingredients, un doctri-
nal de cavaliers i una crítica dolguda de la substítució dels valors de la velia cava-
lleria —els que representen Guíllem de Vàroic i, una mica més espúriament. Tirant— 
pels de la nova —els que simbolitza Hipólit, elevai a la més alta magistratura de 
l'Imperi gràcies als seus amors adiilters amb TEmperadriu—, hom podría conside-
rar Tactitud d'Espèrcius —i també la d'HipòIit, és dar— com l'antitesi de la que 
adopta Tirant en tota la novella i, molt particularment, durant la seua estada a 
Àfrica. Com hem vist, tant Tirant com Espèrcius naufraguen í van a parar a terres 

10. Vegeu, en particular. Chiner 1993: 153-188. 
11. Per als problèmes teòrics de les dicotomies varietat/unitat temàtica i versemblança/fantasia en 

Cervantes, vegeu Riley 1971: 187-208 i 255-307, respectivament. 
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Ilunyanes: a la costa nordafricana i a la fantàstica illa del Lango, respectivament. 
Tanmateix, el primer aprofita el seu exili forçôs per a despiegar una magna empre-
sa militar i missionera que, després, resultará oportuníssima per a l'embranzida 
final contra els turcs i lexit de la cristiandal. Tirant, a més, es mantindrà fidel a 
Carmesina i rebutjarà les templadores propositions de matrimoni, de senyorius i 
de riqueses que li ofereix la princesa africana Maragdina; per contra, Espèrcius 
aprofita les circumstàncies derivades del seu naufragi per a obtenir guanys mate-
rials i això, irònicament, gràcies a la iniciativa d'una dama que, al cap i a la fi, és 
el verdader motor de la seua promoció, tal com l'Emperadriu ho és de la d'Hipòlit. 
Espèrcius adquireix, dones, els perfils d'antimodel del protagonista i, si abcò fos 
aixi, el plagi de l'obra de Mandeville, considerai dins del conjunt macrotextual del 
Tirant, assoliria una resemantització eficient que l'allunyaria de qualsevol tipus 
d'incongruència o de superfluitat, al matebc temps que el farla superar la seua 
condició originària de pur episodi fantàstic inserii en un llibre de viatges. 

Tanmateix, el que interessa destacar, per al nostre propòsil, és que, amb tota 
segurelal, cap receptor contemporani del Tirant sentirla la menor perplexilat da-
vant de l'episodi artúric ni del d'Espèrcius. Fins i tot, crec que cap lector actual de 
l'obra se sentiría obligat a llegir els capitols d'Artús en clau teatral, ni el d'Espèrcius 
com una interpolació incongruent o farcida de significacions subtilment imbricades 
amb el conjunt de la novel-la, si no fos perqué la crítica ens ha ensenyat a sospilar 
de qualsevol element no realista o versemblant de l'obra de Martorell, amb l'argu-
ment que aquest no és compatible amb el model marc de narrado versemblant pel 
qual l'autor es va decantar. Considerar estranys els episodis tirantians que no 
encaixen en la noció moderna de novel la realista no és més que un pur despropò-
sil.'2 No hi ha duble que el Tirant lo Blanc, el Curial e Güelfa o, fins i tot, la Historia 
de Jacob Xalabín perlanyen a un espécimen genéric diferent del que conformen les 
velles narracions europees del roman arthurien i alguns dels seus més notables 
descendents posteriors en prosa. No hi ha dublé tampoc que el gran element dife-
renciador que separa aquests dos tipus d'obres és, per damunt de tot, la presència 
en les primeres d'un canemàs temàtic predominantment versemblant, que es des-
envolupa amb un respecte notable a les regles de la causalitat pròpies del diseurs 
històric, en un temps més o menys coetani i, a més, en un mare geogràfic perfec-
tament identificable. Això no lleva, però, que els autors d'aquestes narracions re-
nunciaren a les possibilitats estètiques o d'altra mena que els oferia incloure-hi una 
certa dosi d'ingredients que se sitúen en les antipodes de la versemblança.'^ Les 
tres novel-les cavalleresques catalanes esmentades coincideixen, per bé que en graus 

12. Vegeu, sobre aquest particular, Torre-Alcalá 1979 i la rèplica corresponent de Badia 1990. 
13. Aixi dones, el Curial inclou les «poétiques ficcions» d'Apol lo i Bacus, en les quals el carácter de 

visions en somnis que l'anònim autor atorga a ambdues no exclou que, en la primera, els limits entre 
somni i realitat desapareguen des del punt i hora en qué el llorer amb qué Apol ló corona el protagonista 
en la visió onírica ultrapassa els limits d'aquesta i esdevé real: Curial, en despertar del somni, porta, 
efectivament, una corona de llorer al front (vegeu Curial e Güelfa 1930-1933: iii, 92, i Badia 1987). Aixi 
mateix, el motiu historie que inspira el Jacob Xalabín conviu amb diversos ingredients de naturalesa 
puramente folklórica i literaria, dificilment compatibles amb les nocions de realisme i versemblança 
(vegeu Ribera 1990-1991). 
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diferents, en l'aprofitament de materials de construcció tant de carácter versem-
blant com fantàstic, la imbricació dels quals no obeeix, en principi, a una altra 
lògica que a la derivada de la pura convenció literària —acceptada implicitament 
por l'emissor i pel receptor— que permet la creació d'un nombre infinit de móns 
possibles, eis quais no sempre tenen un referent en l'univers real. 

És aquesta línia d'argumentació la que ens pot permetre de trobar una explica-
ció satisfactòria no sols a l'episodi d'Arttís, sinó també al del cavalier Espèrcius, 
que, per cert, no admet la més minima possibilitat de ser entés en clau dramática. 
La inclusió del material artiiric en el Tirant adquireix validesa per si mateixa, pri-
mer com a ingredient didacticosimbòlic i, segon, com a component estétic efectiu, 
en la mesura que ens remet a un univers mític prestigiós i àmpliament difós en les 
lletres europees medievals, tal com ho palesa, sense eixir-nos de la literatura cata-
lana, La faula de Guillem de Torroella, que serví en aquest cas a Martorell de 
model directe (Häuf 1990; Badia 1993^." No oblidem, per altra part, que la velia 
matèria de Bretanya també aflora en altres moments del Tirant, especialment en la 
seqüéncia compresa entre eis capítols 33 i 39, corresponent a la instrucciò teòrica 
del protagonista per part de l'ermità, com bé han assenyalat Marti de Riquer (1992: 
74-79), Lola Badia (1993a: 54) i, sobretot, Rafael Ramos (1995) i Josep Pujol (2002: 
41-49). Al seu torn, l'episodi d'Espèrcius es pot justificar, per se, com una pura 
reelaboradó d'un motiu folklòric molt popular, que, a més, ja havia estât aprofitat 
per Mandeville en el Voyage d'outre mer. 

Versemblança i fantasia mai no han estât elements literàriament incompatibles, 
ni en la ficció literària, en general, ni en la narrativa cavalleresca, en particular, sinò 
que operen com a dues estratègies perfectament complementàries en diversos graus 
i a diferents propòsits. La gran novel-la de Martorell s'edifica sobre la base de 
materials molt diversos, els quals originen un producte bigarrat d'elements acumu-
latius heterogenis (Pujol 2002: 215-219, especialment). La inspiracíó en fets històrics 
perfectament documentais, la imitació dels models de la historiografía local cata-
lana, la biograña o la ñcció sentimental, entre altres, no exclou l'aprofitament de 
narradons meravelloses d'èxit que Martorell combina amb la trama principal de la 
seua novel-la amb flnalitats simplement estètiques o, sí li convé, dídáctíques. 

De tot el que hem dit podem deduir que, quan Martorell decidi incorporar a la 
seua obra els episodis estudiáis, no degué pensar tant en buscar coartades teatrals 
ni d'altra mena per a justiñcar-ne la inclusió en termes «realistes», sinó en les 
possibilitats intrínsecament literàries que els models tríats li oferien. Traslladar el 
mític reí Artiis i tot quant aquest simbolitzava, just al bell mig de la novel-la, a una 
Constantinoble assetjada pels turcs i governada per uns homes incapaços o distrets 
en temes de faldes, per a fer d'oracle i guia del bon camí que els responsables 
d'aquell imperi amenaçat havien de seguir, no és sinó una proesa estètica ben 
suggestiva. Un altre tant podríem afirmar, bé que a un altre nivell, del relat fantàs-
tic de Mandeville. Tant un episodi com l'altre, amb independència que puguen o 
no vehicular en clau simbòlica universos ideològics coherents amb les tesis de 

14. Per a la difussió del motiu concret de la nau profètica vegeu Beltran 1997. 
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l'obra, permelen de relacionar aquesta amb molius literaris força coneguts en l'època, 
que farien les delicies del receptor coetani o, fins i tot, posterior. 1 aixi ho degué 
entendre també Cervantes quan, en la mateixa seqüéncia de l'escrutini de la bi-
blioteca de don Quijote que esmentavem a l'inici d'aquesta comunicació, va fer que 
el cura salvés de la crema el Tirante no sois per la seua dosi de realisme, sinó 
també, i és un fet que no ens ha de passar desapercebut, per ser «un tesoro de 
contento y una mina de pasatiempos» (Cervantes 1979: 117), és a dir, per com-
plir la fundó lúdica o d'entreteniment pròpia de la bona literatura. Sens dublé, 
Cervantes IMumina molí el paper del meravellós i del fantàstic en la gran novel-la 
valenciana. 

RAFAEL ALEMANY FERRER 

Universität d'Alacant 
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