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FAULA, HISTORIA IEXEMPLARITAT: DUES 
COMPILACIONS CATALANES DE LA 

HISTOIRE ANCIENNE JUSQU'À CÉSAR 
G E M M A NAVARRO MARQUINA 

L 'ATZAR ha volgut conservar per a la historia dues traduccions catalanes d'un 
.ymateix compendi historial, idi Histoire ancienne jusqu'à César (HA), la pri-

mera crònica universal d'historia antiga en vulgar escrita a començaments del 
segle XIII (1208-1213). El clergue que va compondré aquesta historia, a instàn-
cies del noble Rogier, castellà de Lille, tingué molt en compte les recomana-
cions i eis gustos del seu mecenes alhora de compilar la historia de l'antiguitat 
grega i romana, i va saber introduir materials no estrictament histories a la se-
va crònica per tal d'oferir una narració completa i pretesament veritable dels 
episodis històrics que les faules de la literatura en vulgar havien difòs feia mig 
segle. L'autor de la HA va prosifícar algún dels romans en vers per explicar la 
història de la Grècia antiga, però mai declarà obertament les seves fonts literà-
ries i, al contrari, insisteix a proclamar el seu seguiment de la veritat en un ro-
sari de comentaris i moralitzacions en vers que recorren l'obra i que pretenen 
garbellar la matèria histórica de les faules dels antics. Els materials llegenda-
ris i literaris, especialment adobats i inserits dins un esquema cronòlògic san-
cionat per la tradició historiogràfica Ilatina, es converteixen aixi en una histò-
ria d'aventures plaents i edificants per a un públic laic. El recurs a la 
intertextualitat pot ser una de les claus de l'èxit espectacular de què va gaudir 
l'obra en tot l'occident medieval. La seva tradició manuscrita directa i indirecta 
ho testimonia.^ Entre la tradició indirecta de la crònica cal comptar les versions 
catalanes que us vull presentar: la que conté el compendi historial copiât al Ms. 
Bibliothèque nationale de Paris esp. 13, i la que copia el Ms. 352 de la Biblioteca 
de Catalunya, objecte, aquesta darrera, del meu treball de tesi en curs. En el 
conjunt de la historiografía medieval catalana és poc corrent la possibilitat 

1. La Histoire ancienne jusqu'à César manca encara d'una edició crítica completa. Es co-
neixen seixanta-vuit manuscrits només de la primera redacció i la crítica ha distingit tres redac-
cions ben diferenciades del compendi. Per a una descripció general del contingut de l'obra i la 
seva tradició manuscrita veg. P. Meyer 1885; G. Raynaud de Lage 1949, 1957, 1961, 1963; 
D. Ross 1963 i B. Woledge 1954,1975. S'han fet tres edicions parcials de l'obra (cf. M. C Joslin, 
1980; Ch. Pavlidès 1989 i Histoire ancienne jusqu'à César 1995. 
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d'acarar dos còdexs contenint una traducció de la mateixa obra, i la compara-
ció d'aquests dos manuscrits del s. xv resulta encara més intéressant si tenim 
en compte els diferents models compilatius que mostren les dues configura-
cions catalanes. El procès de composició deis dos compiladors assenyala una 
intenció i funcionalitat diferenciada i determina el context genèric i els hàbits 
culturáis amb qué podem assimilar cadascun deis productes: el manuscrit de 
París reporta la HA per ancorar en els seus inicis més remots les histories dinàs-
tiques que manipula i, per tant, amb la finalitat de mitificar-Ies; en canvi la 
reelaboració del manuscrit de Barcelona aprofita el context de la historia anti-
ga per desenvolupar en un marc adéquat el filó de les llegendes exemplars; una 
operació que havia donat molt bons résultats en el context de les literatures 
romàniques, amb exemples iMustres com el Filocolo de Bocaccio, i que deter-
mina definitivament el carácter literari de la traducció. 

A continuació exposaré amb alguns exemples el mètode d'adaptació dels 
dos compiladors a partir de la seva tasca de selecció i reelaboració de la matè-
ria del compendi originai. 

a) La selecció de la matèria de la crònica als dos compendis. 
Abordem l'anàlisi del contingut dels dos manuscrits tenint molt en comp-

te la singularitat material que presenta cadascun dels còdexs. Ens servim per 
això de la bona descripció que en féu P. Bohigas al 1930 (Bohigas, 1985) i de 
les observacions addicionals sobre el manuscrit que vaig incloure a la meva te-
si de llicenciatura (Navarro, 1993: 19-27). 

El Ms. Biblioteca de Catalunya 352 
El ms. 352 de la Biblioteca de Catalunya, provinent segons Bohigas de la 

biblioteca Sánchez Munyoz, (a partir d'ara. S) ens transmet la crònica univer-
sal en un volum escrit en la segona meitat del segle xv, per una sola mà del ti-
pus gòtica cursiva. La mateixa mà ha anat omplint els marges de notes de con-
tingut que distingeixen els fets més remarcables de la narració, destacant-ne, a 
mode d'epigraf concis, la lliçô moral de l'episodi que senyalen.^ La unitat 
d'aquest producte manuscrit es posa de manifest també en la composició re-
gular dels quaderns; però només l'anàlisi de la tasca compilativa ens dona rao 
de la univocitat amb què s'apleguen els materials de la compilació. 

2. L'estudi de la lletra d'aquestes notes desmenteix rafirmadó de C. Wittiin (1962-67: 21, 
n.89) que siguin del mateix Gil Sánchez Munyoz (Climent viii). La coMació de la lletra I'hem 
dut a terme sobre un autógraf de Gil Sánchez Munyoz (Cf. García Millares 1954: 72, facs.). 
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Cal destacar en primer Hoc com la versió de \diHA que copia el nostre ms. S 
és completa en totes les seccions que integren la crònica original i com pren com 
a model el text més extens conegut de la primera redacció del compendi francés. 
No comentarem ara altres particularitats del contingut de la versió catalana de 
S, però hem de subratllar com les dues interpolacions que caracteritzen la nos-
tra versió s'insereixen en el cos de la narració sense alterar I'esquema cronolò-
gic de la compilació original. Al contrari, en la traducció catalana, els nous 
textos reportats s'integren a I'esquema crònològic en una relació causa-efecte 
característica del mètode de compilació que amplifica una sèrie historiogràfica 
prefixada, completant-la per un espai narratiu que ha quedat sense relatar.^ És el 
cas de la Medea de Séneca que s'introdueix després de la narració dels amors 
de Medea i Jàson i com a dramàtic epileg de l'episodi de la conquesta del ve-
lló d'or. D'altra banda la inserció de nous textos pot venir provocada per una né-
cessitât del compilador d'oferir un tractament determinat de la matèria en curs 
de narració, a mode de comentari a l'ús que dóna les claus interprétatives de 
l'episodi: aquest és el cas de la interpolació de V Scipio e Aníbal d'A. Canals. El 
compilador del ms. S copia «lo trectament del preycador» per donar raó de la 
fi d'Anibal, com a conclusió de les guerres puniques. 

Així dones, el mètode d'interpolació deis nous textos a la versió catalana 
de S revela la unitat del compendi transmès pel manuscrit, un producte-llibre 
que hem de suposar ben projectat d'antuvi i produit en un context que tenia a 
l'abast les noves traduccions en vemacle que consumia el públic laic de les corts 
nobles a cavali dels segles xiv i xv. 

El Ms. Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 13 
El manuscrit, conservât avui a la Bibliothèque National de Paris i procèdent 

del fons Mazarin, (a partir d'ara, M) és un volum factiei que conserva una mis-
eel-lània de textos històrics, entre els quais es troba una versió de la HA. La dis-
tribució dels folis en quaderns és unitària fins al f. 99v, on el quadern queda in-
terromput. L'eseriptura és de diverses mans del s. xv i els canvis de mans 
corroboren també l'estructura unitària dels ff. (l)-99 del volum, bloc que s'ha 
d'haver copiât abans de 1431, com dedueix Bohigas d'una nota cronològica 
(Bohigas, 1985: 127). 

Donem a continuació un breu detall de la distribució dels textos histories 
aplegats a M. Ens fixarem sobretot en els que copia la mateixa mà de comença-

3. G. Melville (1991: 27-9) il-lustra el mètode de compilació basat en l'encadenament de di-
ferents configuracions textuals i comenta: «on rencontre également de très nombreux cas dans les-
quels un seul texte, sourtout pour une continuation, a été utilisé comme fondement. Celà pouvait 
se faire en ajoutant directement une oeuvre à un endroit qui avait été laissé libre à dessein». 
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ments del segle xv, que constitueixen la base de la miscel-lània que ens ha per-
vingut: 

1) En pimer Hoc, els ff. (l)-68v i 80v-82r corresponen a una versió catala-
na de la HA, amb grans supressions i un tractament molt desigual de les di-
verses seccions de la crònica original. Es tracta d'una versió independent de la 
que copia el ms. S. Amb tot i amb això, no es pot descartar una relació de to-
tes dues versions en un nivell superior de la transmissió, ja que detectem algun 
error comú a S i M que indica que el seu model podria sorgir del mateix grup 
de classifícació; en cap cas, però, el seu origen no podria remuntar-se a una ma-
teixa traducció." 

2) En segon lloc, entre els ff. 68v i 80r trobem la interpolació de l'epitom ca-
talà de la Crònica d'Espanya de Roderle de Toledo que, com indica L. Badia (1995: 
35) revela un estrat redaccional anterior a la còpia del xv del nostre manuscrit.' 

3) En tercer lloc, després de la interrupció de la versió catalana de la crò-
nica de Roderic localitzem les darreres rubriques del text de la HA anunciant 
la història d'Assiria i Roma (ff. 80v-82r), però aqüestes rubriques resten no-
més com a referència i el compilador afegeix a continuació un altre text a la se-
va miscel-lània. En efecte, des del f. 82r fins al f. 83r el manuscrit copia uns ex-
trets del Dotzè del Crestià de F. Eiximenis que tracten dels orígens de les ciutats 
de Tarragona i Barcelona. 

4) Finalment, des del f. 83v fins al 99v hi ha incorporada la història dels reis 
de Bretanya traduida de la Historia regum Britanniae de G. de Monmouth,® i a 
continuació Annals de la Gran Bretanya des deJuli César fins l'any 731 
(manllevat de la Historia Ecclesiastica gentis Anglorum de Beda). En aquest 
foli 99v es llegeix la fórmula habitual d'acabament deis Ilibres: «Ffinito libro 
sit laus et gloria Christo. Amen.» 

4. Cf. G. Navarro (1993: 60). Segons l'estudi de R. af Geijerstam sobre la Grant Cronica de 
Espanya (Fernández de Heredía 1964: 13-50; 66-7), una traducció catalana de la HA hauria ser-
vit de base a les versions dels episodis de la HA ¡nclosos per Juan Fernández de Heredía a la seva 
Grant Cronica de Espanya (acabada el 1385). Els indicis de l'existència d'una versió catalana de 
la HA al segle xiv no son conclusius per distingir el model o models franceses presos en conside-
ració en la traducció perduda adaptada per Heredía, i tampoc permeten determinar amb certesa la 
relació del text d'Heredia amb les versions catalanes del xv. 

5. Sobre l'esmentat epítom català de la Crònica d'Espanya de Roderic de Toledo cf. P. Bohigas 
(1985: 127, n. 140) i L. Badia (1995: 27-36). L'obra és actualment objecte d'estudí de la tesi 
doctoral de Pere Quer. 

6. Com apunta Bohigas (1985: 179-180) la traducció catalana que transmet el nostre manus-
crit ha de ser probablement una versió del s. xiv, com a minim anterior al 1385, data de la còpia 
de la Grant Crònica de Espanya de Joan Fernández de Heredía que sembla traduír la versió de M. 

82 

www.ahlm.es

http://www.ahlm.es


5) Ais darrers folis del manuscrit, afegits a continuació del darrer quadern 
d'aquest primer bloc, s'hi copien diferents genealogies dels reis d'Aragó, de 
Navarra i deis comtes del casal de Barcelona i un fragment d'una refosa de la 
Crònica d'Espanya de Roderic. 

No hi ha dubte que el compendi que transmet el ms. M aprofita I'esquema 
cronologie de la HA que s'hi copia com a eix vertebrador de la miscel-lània: la 
versió catalana de la crònica francesa encapçala el manuscrit i mena la seva es-
tructura, ja que intercala la historia dels pobles antics entre la història sagrada 
dels hebreus i permet així fàcilment la introducció de nous textos historiogrà-
fics sense destruir Vordo naturalis de la crònica o, si més no, intentant de se-
guir-Io. Com veurem a continuació, després de l'operació del compilador aquest 
ordre apareix del tot alterat, com a minim pel que fa al text de la HA. 

El compilador de M desvia el recorregut històric del text de la HA una mi-
ca abans de la interpolació de la crònica de Roderic. A partir d'aquest punt 
(f. 63v) la matèria de la crònica originai hi apareix molt desordenada i les su-
pressions respecte als originals de la crònica són encara més évidents. Per exem-
ple, després d'un breu episodi sobre el desti d'Eneas, el compilador torna a fer 
referència als temps d'Ismael (f. 64v) per fer cap a la història d'Egipte i con-
tinuar així amb un minim de coherència la història universal abans del temps 
dels romans, preveient la introducció de la versió de la Crònica d'Espanya, text 
que per comcnçar la seva narració es remunta també al llinatge dels hebreus, 
concretament al dels fills de Jàfet. 

La selecció de la matèria de la HA està en funció del mateix pia del com-
pilador, que tot i el desordre en seleccionar la matèria, es serveix dels episo-
dis de la HA com a pedrera per introduir la història antiga dels orígens dels 
diferents pobles occidentals. Efectivament a través dels supervivents a la des-
feta de Troia s'introdueix el llinatge dels reis de França; amb l'epítom català 
de la Crònica d'Espanya es narra 1'origen de les dinasties dels reis de Castella, 
Navarra, Aragó i Catalunya. Els capítols del Dotzè demostren una atenció es-
pecial del compilador a exalçar els orígens de les ciutats de Tarragona i Barcelona, 
i fínalment amb les interpolacions de la Historia regumBritanniae i deis Annals 
de la Gran Bretanya es refereix a l'origen deis pobles anglesos. 

Sembla evident que els textos que el compilador de M tenia a l'abast han 
determinat en bona mesura, per mor de la seva introducció al compendi, l'al-
teració, o encara el deturpament, del model català de là HA que s'hi copia. En 
aquest sentit el compilador de M s'ha servit del text de la HA de la mateixa ma-
nera que els reelaboradors del Liber Pontificalis van fer servir els enunciats d'a-
questa obra com a referència cronològica d'altres cròniques papals. No hem de 
descartar, però, la possibilitat que el tipus de compilació histórica que transmet 
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el ms. M pugui haver estât suggerida ja pel model original que va servir de ba-
se a la traducció catalana de la HA, una versió que podia haver estât comple-
tada i enriquida amb altres textos histories adjacents a la narració de laHAJ 

Si recapitulem sobre les dades que aporta aquesta anàlisi del suport material de 
les compilacions, hem de subratllar com els dos testimonis que han transmès en ca-
talà la HA apareixen ja ben diferenciats en el procès de la selecció de la matèria. 

A la Hum de la seva composició, el manuscrit M se'ns apareix com un encà-
rrec historiográfíc provocat per la voluntat de compilar i conservar una sèrie de 
textos histories preexistents que permeten posar de costat la historia de l'ori-
gen remot de les diferents dinasties nobles del món occidental. Aquesta cir-
cumstància ens fa sospitar que l'operació de la traducció pot haver estât prèvia 
a la selecció de la matèria, tot i que no ho demostra. 

Les caractéristiques formais del ms. S, per la seva banda, ens remeten a un 
producte del tot définit, un llibre pensât per a ser llegit amb gust i guia que de-
senvolupa la historia antiga de manera continuada i novel-lesea, reelaborant els 
episodis sobre la historia deis regnes pagans amb materials de ficció i segons 
els esquemes cronològics a l'ús en aquesta matèria. Seguint la tradició histo-
riogràfica derivada de la crònica d'Eusebi-Jeroni,® les diferents històries clàssi-
ques sobre els pobles antics poden rebre una especial amplificació imbricades en 
un esquema cronològic que juxtaposa la història sagrada i la deis regnes pagans 
coetanis. Si bé la coherència del producte-llibre és conseqüéncia en bona part del 
model original que tradueix, per això no deixa de ser menys significativa de 1'in-
terés que ha animat el seu encàrrec. Canals, per posar un cas ben documentât, jus-
tificava el seu Scipio e Aníbal en el plaer que n'obtindria el seu promotor, el 
duc de Gandia. No sabem si en el cas de F encàrrec que ens ocupa va pesar més 
la delectació o l'ensenyament, però la narrativitat i cohesió del text de S asse-
gura bé ambdues funcions. D'altra banda és segur que qui encomanà la traduc-
ció de S volia tenir a l'abast el text d'una crònica que coneixia bé. El mateix es 
pot dir sobre la traducció de la Medea de Séneca i el text de Canals que hi con-
té, l'èxit i la difusió dels quais es testimonia ja al trencant del s. xv.' Podem si-

7. No podem deixar d'assenyalar com el ms. BNP fr. 17177 (s. xiv) reporta, com ho fa el nos-
tre ms. M, una traducció francesa de la Historia regum Britanniae de G. de Monmouth al costat de 
la versió de la /M. La confrontació dels textos demostra que la versió catalana no pot ser deutora 
de la francesa (Cf. Bohigas 1985: 127, n.4 i 178), però no anuMa la possibilitat que es remuntin a 
un antecedent comú que transmetés també els dos textos i que pogués haver estât el model de M. 
Detectem en aquest sentit algun error conjuntiu de M i BNP fr. 17177 i moites omissions comu-
nes (cf. Navarro 1993: 57-8). 

8. Cf. B. Guenée 1980: 151-154. 
9. Per a la difusió de les tragédies de Séneca veg. T. Martínez, 1995. Pel que fa a VScipió e 

Aníbal veg. F. Rico, 1984. 
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tuar la configuració textual que presenta el manuscrit S entre dues dates orien-
tatives: abans del 1410 i no més enllà del 1419. Seguim per aquesta datació de la 
compilació el criteri de Bohigas (1985: 176) modifícat a la Hum de les aporta-
cions de F. Rico (1984: 285) sobre la datació de VScipió e Aníbal de Canals, 
terminus a quo de la configuració textual copiada a S.'" Més enllà d'aqüestes da-
des positives sobre la composició de l'obra es fa difícil determinar la via d'in-
troducció del compendi originai a la corona d'Aragó." 

Deixem ara de banda l'anàlisi composicional dels manuscrits i abordem 
la confrontació textual entre les versions catalanes de la crònica. L'anàlisi de 
restii i els mètodes de traducció ens pot informar també de manera eloqüent 
sobre l'ús i la destinació de cadascuna de les versions. 

b) Mètode de traducció!composició 

L'anàlisi comparativa de les traduccions catalanes que hem dut a terme fins 
ara, centrada sobretot en la secció tebana de la història (Navarro, 1993: 27-60), 
ens permet distingir quina ha estât l'actitud dels traductors en cada cas. Mentre 
que el traductor-adaptador de la crònica continguda al manuscrit de Barcelona 
ofereix una versió de la llegenda tebana que altera en bona part la literalitat 
de l'original que confrontem, l'anàlisi estilística en el cas del manuscrit de Paris 
evidencia, en canvi, que es tracta d'una traducció mot a mot, encara que no sem-
pre adotzenada, de la crònica francesa. L'anàlisi textual demostra que la majo-
ria de lliçons de M que s'allunyen de l'original base de la nostra confrontació 
es poden trobar en altres testimonis de la tradició francesa de la crònica o bé 
deduir-se'n; i per tant hem de suposar que podien formar part del model que 
serví de base per a la traducció que transmet. 

10. Bohigas dona una datació aproximada a partir de Ies informacions que reporta el mateix 
manuscrit. L'autor argumenta, interprétant les paraules del compilador del manuscrit català, que 
en el moment de la interpolació de l'obra de Canals al text de la crònica, aquesta obra encara era 
recent i que, per tant, l'autor encara era viu. D'aquesta manera dóna el 1410 com a terminus a quo 
de r Scipio e Aníbal, i de la nostra traducció, i el 1419, data de la mort de Canals, com a terminus 
ante quern. Mantenint aquest criteri de datació cal avançar la data del terminus a quo a la llum de 
l'argumentació que fa F. Rico 1984: 285 a favor d'avançar la data de composició de l'obra de Canals. 

11. L'anàlisi de la biblioteca de Gil Sánchez Munyoz (Climent viii) i de la biblioteca papal a 
Peniscola no aporta cap prova determinant de la introducció del compendi original per la via d'Avignó. 
Cf. Navarro 1993: 69-76. Per a l'estudi de la Biblioteca Papal a Avignó i el seu trasllat a Peniscola 
cf. I'exceMent edició de J. Monfrin-M. H. Jullien de Pommerol, 1991. Per a les dades sobre la bi-
blioteca de la familia Sánchez Munyoz, cf. J. Monfrin, 1964 i C. Wittlin, 1962-67. 

85 

www.ahlm.es

http://www.ahlm.es


Contràriament, l'anàlisi del manuscrit de Barcelona ha posât de manifest 
que tant en els contextos de sintesi com en els d'amplificació el traductor ca-
talà d'aquesta versió adopta un model de llengua més viva, i en algun passatge 
transmet versions reelaborades de la crònica original que no hem trobat en la 
tradició francesa. Volem comentar ara un d'aquests casos, el de l'amplificació 
del plany de la donzella Hipsifila davant el cos mort de l'infant Arquèmor, una 
amplificació que no hem trobat en els exemplars de la tradició francesa que 
hem pogut confrontar i que singularitza la versió de la HA que transmet el nos-
tre ms. S. Aquesta amplificació discemeix críticament la versió de S repecte de 
la tradició francesa de la crònica, però no l'hem adduit ara amb la intenció de 
filiar la versió del nostre manuscrit, sinó per remarcar 1'actitud de l'autor-com-
pilador d'aquesta refosa de la crònica, operada possiblement ja en el model 
de traducció de S, si no en la traducció mateixa. 

L'espisodi amplifica el plany desesperat de la donzella Hipsifila quan des-
cobreix el cos mort del fill del rei Licurg que tenia en càrrec de guardar. Una 
serp ha fiblat el cos de l'infant que ella havia deixat cotxat enmig d'un Hit de 
flors per poder socorrer els barons grecs i salvar-los de morir assedegats. Davant 
la demanda d'ajuda de Tideus la donzella havia accedit a deixar l'infant i mos-
trar-los el camí del riu; quan torna a buscar l'infant l'espectacle funest de la se-
va mort li provoca un clam desesperat on la pietat que la donzella ha mostrat 
vers els cavaliers es gira contra seu. En aquesta reelaboració (50.12-29/f. 109v) 
(i també més endavant: 51.4-11) la donzella inculpa els grecs d'haver provocat 
la mort de l'infant, i en el seu dolor invoca la serp que ha mort l'infant perqué 
també la mati a ella, de manera que no hagi de sentir el dolor del rei i de la rei-
na quan sàpiguen la noticia de la mort del seu fili. 

Aquest clam reprodueix els arguments que reporta la donzella a la Tebaida 
(Llibre Vè, vv. 620-637), on Hipsífila demana als princeps grecs que li portin 
la serp assassina perqué acabi amb la seva vida o que ells mateixos la matin 
amb l'espasa. Finalment, en aquesta ampliació del plany, la donzella blasma la 
host dels grecs per haver estât la causa de la mort de l'infant. Aquesta male-
dicció dels grecs no és explicita al text llatí, però pot haver estât fàcilment 
inspirada per una de les glosses de Lactanci a la Tebaida, (In Theb., v. 637)'^ 
que interpreta clarament en aquest sentit l'acusació tàcita d'Hipsífila als ver-
sos d'Estaci. D'aquesta manera l'autor de la refosa accentua el dramatisme i la 
desesperació de la donzella que només la intercessió de l'heroi Tideus i del 
rei Adrast poden mitigar. Aquests reclamen el perdó de la donzella davant el rei 

12. Lactanci comenta: «quod causa huius mali Argini fuerunt, quibus dum Hysipyle aquas os-
tendit, oblita puerum exposuit morti». 
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Licurg i organitzen una expedició per matar la serp assassina i venjar la mare 
desconsolada. L'escena del plany es magnifica i la desolació es reconduieix ai-
xí cap a una escena de perdo amb molta més efícácia moralitzadora. 

La font romànica d'aquesta secció de la crònica, el Roman de Thèbes, no trans-
met cap versió del plany amplificada en aquest sentit. No hi ha dubte que l'ampU-
fícació que transmet S respecte a l'original de la crónica s'ha dut a terme a partir 
de la font clàssica de la història, i encara més directament sobre un exemplar glos-
sat d'aquesta obra. Pensem que darrera d'aquesta reelaboració formai i d'altres del 
mateix estil que transmet S podria trobar-se un compilador anònim que volgués ad-
vertir els lectors de la insensatesa de certes actituds extremes d'alguns personatges 
de la història. És el mateix autor que després amplifica l'escena del plany de les do-
nes d'Argos davant la mort dels barons tebans (caps. 66.5-11 i 69.3-10) per re-
conduir exemplarment el seu comportament en resignació de dolor contingut que 
no va més enllà de la celebració de les exèquies. L'amplificació del compilador, que 
té ara com a base la versió y del RdTh, és selectiva i obvia per complet el relat del 
RdTh que explicava com Jocasta, Antígona i Édip es van deixar morir de gana en-
mig del dolor de la desfeta; un bon indicador que l'autor de la versió transmesa al 
ms. de Barcelona va voler reaccionar contra el pecat de la desesperació. 

Aquesta tendència moralitzadora de 1'autor-compilador es mostra clarament 
al final de l'episodi quan, immediatament després de l'enterrament deis tebans, 
adverteix: «massa seria gran dolor a tostemps plorar ne batre's, car una és de 
les modorias del món a plànyer e a plorar la cosa que hom no pot racobrar, la 
qual son factor la se n'aport», i el seu comentari és absent també en les versions 
originals de la crònica que hem analitzat fins ara. El contingut del comentari 
ens remet indiscutiblenient a la doctrina cristiana que vol reconduir el plany 
cap a l'oració, la penitència o Tacciò de gràcies, i en aquest sentit ens dóna 
compte de la cultura i les intencions del refonador de la crònica. Eiximenis tam-
bé recomanava al princep que s'emmirallés en l'actitud de David quan es tro-
bés en el destret de perdre un èsser estimât: 

Legim secundo Regum xii, que aquell noble rey Daviu, quant II digueren la mort 
de son fill, que tantost se leva de terra e-s lavà la cara de les làgremes e lexà la 
penitència que feya d'abans per tal que Déus li ajudàs en la malaltia, e dix: Què-m 
cal plorar ne doldre, pus que mort és, car ja per axò no-1 porla ressucitar? E 
encara a la muller consolà aquella graciosament. 
Dotzè del Crestià, 568 

L'acostament del compilador al seu original té sovint conseqiiències en la 
nova configuració textual que ell articula. La literalitat de la traducció que re-
porta M ens adverteix que la versió episòdica que tanmateix ens presenta pot 
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ser el fruit d'una instrumentalització de la matèria de la crònica originai feta 
a posteriori de la traducció o que en tot cas no pretén seguir el text de la HA en 
la seva linia narrativa. Al contrari, la versió que ens ha transmès el manuscrit 
de Barcelona amplifica en el mateix sentit que el seu original la narrativitat 
de la història i posa la traducció al servei d'una lectura continuada que perfila 
encara més la funció i la intenció del compilador original, un capellà que no re-
nuncia a moralitzar en vers francés quan s'adreça al seu mecenes per tal de 
facilitar-li una lectura «correcta i delitable» de la historia, sense faules ni fic-
cions o, com a mimin, amb les faules «ben enteses». 
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