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PELEGRINATGE I LITERATURA: 
INTERRELACIÓ ENTRE LA REALITAT 

HISTÓRICA I LA FICCIÓ. 
CAP A UNA TIPOLOGIA DEL PELEGRÍ A LA 

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL 

M. Dolors Madreñas Tinoco 
Josep Lluís Orts Molines 

Joan M. Ribera Llopis 

No hem de desestimar els nivells de representació de la literatura medieval, ni en 
direcció externa -els documents literaris aprofitats com a font per a la historia de la 
cultura i, en particular, de la vida quotidiana-, ni en direcció interna -els mateixos 
textos com a telers on es basteix una retòrica que explicaria el que son aquelles dades, 
preses de la realitat, per a un codi estricte d'interpretació, el literari. Tindrem sempre, 
dones, en els documents literaris un nivell de constatació -que ens interessarà com a 
contextualitzador de la literatura- i un nivell d'interpretació - e n el quai la literatura 
suposa una particular mirada sobre un fenomen o el comportament d'un individu que hi 
intervé i la seva codificació expressiva o comunicadora, també el joc d'intencionalitats. 
En parlar, per exemple, de la idea de plaer i distracció a l 'Edat Mitjana, G. Oison (pp. 
20-21) recorda la norma horaciana sobre les tres intencions de la literatura: profit, 
plaer, combinació d'ambós, però es donaran casos -sosté G. Olson (p. 32)- en qué la 
narració potenciará el plaer des del primer nivell de representació i será la finalitat 
profitosa la que s'haurà de desplaçar a altres nivells com ara l'al.legorització. Si aquesta 
consideració el condueix a establir el seu diseurs sobre la delectatio medieval, aquí ens 
será útil per establir el criteri de com l'immédiat és traslladat al text literari, informant 
d'una realitat, imposant però una intencionalitat, la que prové de Tuli i l'experiència 
que capta i assumeix el referent històrico-cultural. Ens quedem, dones, amb la següent 
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formulació de G. Olson (p. 100): «The idea of recreation is in one sense an attempt to 
fit play into an ethical framework». Es això el que, al capítol cinquè del seu estudi 
From Plague to Pleasure, li permetrà recórrer el camí retòric i intencional que va dels 
tractats de plagues medievals al Decamerò. 

Quelcom de similar és el que ens va permetre fer un primer esbós sobre la presència 
d'un fenomen històrico-cultural -e l del pelegrinatge- en els documents literaris medievals, 
i discernir el seu doble nivell de representació - l a constatació i la interpretació-, tenint 
present que aquest segon nivell haurà de mantenir-se en el marc, estructura o entramat 
del primer nivell perqué el receptor pugui reconèixer-lo i reconèixer-se. I això, malgrat 
que la interpretació literaria del pelegrinatge, segles més endavant, camini sota el 
sarcasme cap a la plasmació carnavalesca, en traslladar a plans significatius distints els 
significants abans ortodoxos d'aquest fenomen, d'acord amb el que vàrem apuntar en 
l'esmentada primera aproximació al tema. (RiberaLlopis, 1993, p. 222). Si bé en aquella 
ocasió es condensaven els dos nivells a favor de la lectura crítica d'uns textos precisos, 
en iniciar el nostre projecte conjunt volem recuperar aquests dos nivells amb uns altres 
plantejaments. Ara per ara, però, es tracta només d'una mera presentació perqué no 
pretenem altra cosa que presentar una selecció del material bibliogràfic a partir del 
qual hem obtingut informació sobre el pelegrinatge medieval, un estât de la qüestió 
actualitzat podríem dir-ne -d ' aqu í que hàgim triât preferentment, a l 'hora de citar-los, 
els estudis més recents- Damunt d'aquest material, a manera de joc de transparències, 
col.locarem el corpus literari català medieval -n 'ofer im només, de moment, un apressat 
tempteig- per extreure'n la confirmació del doble nivell a qué hem fet referència i que, 
en aquell primer assaig, ens provava el confrontar Guy de Warwick, Guillem de Varóle 
i Tirant lo Blanc. 

Pel que fa al nivell de la constatació mitjançant el document literari del fenomen 
socio-cultural del pelegrinatge, es treballa amb un repertori informatiu on es troben un 
seguit de llocs comuns que els textos buidats hauran de corroborar. Tal repertori segueix 
constituint-se sobre la base de titols que han esdevingut clàssics, com són el de R. 
Oursel i R A. Sigal, ja rendabilitzats en aquell treball citat. A aquest corpus quasi 
constitucional dels estudis sobre el tema podem afegir la monografia de J. Sumption. 
Amb arguments emprats també pels altres dos historiadors, insisteix més, per la seva 
banda, en raons internes del pelegrinatge aixf com en derivacions a llarg termini i, 
potser, un tant perifèriques respecte al motiu eix. Ens detindrem en el contingut d'alguns 
capitols, ni que sigui succintament, atès que aborden aspectes cabdals que ens han 
résultat utils com a marc referencial del nostre treball. Raons socials - e l pelegrinatge 
com a via de sortida ordenada de l'espai hermètic i col.lectiu de la vila, l 'aldea i la 
parròquia- i espirituals -pessimisme i fatalisme de la religiositat popular medieval que 
fa cercar l'expiació dels pecats-, esgrimides a manera de justificació del fenomen, 
encapçalen I'estudi de J. Sumption. Tracta, seguidament, del culte a les relíquies, del 
creixent afany de col.leccionisme o de com la imaginació popular distorsionará la 
teologia ortodoxa. A destacar també la identifícació que fa entre literatura de miracles 
i literatura,de pelegrí. La cronologia dels pelegrinatges, les relacions existents entre les 
creuades i el pelegrinatge, la consecució de penitències i l'establiment dels cultes són, 
grosso modo, altres dels aspectes que desenvolupa. A més de la informació que 
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proporciona sobre viatges i santuaris, deixa també ben palés com el viatger-pelegrí 
propaga una imatge del món visitât i viu experiéncies de contacte lingüístic que van 
eixamplant el marc cultural medieval. Son aspectes deriváis que s'amplien a la Baixa 
Edat Mitjana en.qué, per exemple, ja es planteja la diferència que alena entre els Ilibres 
guia i els itineraris deis distints períodes. De l'equilibri entre la relació de qüestions 
externes i raons i derivacions internes, J. Sumption extreu la seva lectura de la cristiandat 
medieval, la qual avança de l'austeritat al ritual abstracte, passant per un entusiasme 
religiös popular sobre el qual les estructures de poder, també la picaresca, veieren la 
possibilitat de treure uns profits, com ja varen advertir eis moralistes del segle xv -entre 
eis esmentats figura S ant Vicent Ferrer- i després eis protestants. 

Aquesta via d'informació histórica queda, així, ampliada en el seu horitzó. Ja no es 
tractarà sols de perseguir la constatació de la situació resolta formalment sinó també de 
la rao i de la intenció, per exemple. L'establiment del nostre corpus literari de recerca, 
per tant, no pot excloure -recordi's la menció a Sant Vicent- tota una escriptura externa 
al diseurs narratiu que suposàvem primordial o únic. De la mateixa manera, ens hem de 
plantejar quin Hoc escau a la informació diplomatària -pensem en eis volums editats 
per J. Rubio i Lluch- on, posem per cas, se'ns informa reiteradament del desig 
col.leccionista de reliquies que fa insistir eis monarques en l'obtenció de peces molt 
cotìtzades. Si ens semblava que era logic comptar amb les Cròniques, cal acceptar que, 
historiogràficament parlant, cròniques i diplomes ens resulten material rendible. 

Passem sense més preàmbuls a oferir la nostra tria bibliogràfica, un repertori que 
ens sembla prou representatiu encara que, és obvi, susceptible d'ampliació. Cal 
assenyalar d'antuvi que, en els últims quinze anys, s 'ha incrementat notòriament el 
nombre d'estudis sobre el tema, tant respecte a la consideració del fenomen del 
pelegrinatge en el sentit més ampli com a l'anàlisi d'aspectes més precisos que feien 
necessaris plantejaments monogràfics en el sentit restrictiu del terme. Com hom podrà 
veure, els Ilibres i articles escollits d'entre l'ingent material existent-cosa que descarta, 
d'entrada, qualsevol pretensió d'exhaustivitat, i que no sempre, diguem-ho també de 
passada, està a l 'abast-, corresponen només a l'espai de l'Occident medieval cristià. 
Altres cultures i tradicions les hem bandejat voluntàriament de la nostra recerca: hauria 
esdevingut una tasca inabastable. 

P. Marval, Le pèlerinage-, R. Plötz, «La peregrinatio como fenómeno Altomedieval. 
Definición y componentes»; E. Turner i V. Turner, Image and pilgrimage in christian 
culture. Anthropological perspectives', J. Chelini i H. Branthomme, Histoire des 
pèlerinages non chrétiens. Entre magique et sacré: les chemins des dieux, figuren 
entre alguns dels autors i títols que demostren un rénovât interés per la història i/o 
r antropologia de les peregrinacions. En aquest sentit, hauriem de destacar també algunes 
de les aportacions que es troben recollides en el volum Viajeros, peregrinos, mercaderes 
en el Occidente medieval, pels seus plantejaments suggeridors. 

Entrant a 1' apartat deis estudis monogràfics assenyalarem, en primer Hoc, eis aspectes 
que han acaparat amb més insisténcia l'atenció deis especialistes: el religiös, el politic, 
el geogràfic, l'econòmic i el jurídic i, fins i tot, el ritual. Línies d'investigació que, com 
és lògic, s'entrecreuen constantment. 

El mòbil religiös -tots hi coincideixen, encara que reconeguin que uns motius pesaren 
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més que d'altres, segons les époques- és el que justifica, en un principi, el viatge del 
pelegrí, d 'aquí que sigui un dels aspectes més reiteradament abordats pels historiadors. 
L'estudi editat per K. Herbers i R. Ploetz, Spiritualitaet des Pilgerns: Kontinuitaet und 
Wandel, d'entre les més recents aportacions, ens pot servir d'exemple. Són molt freqüents 
també eis treballs que interrelacionen pelegrinatge i creuada, connexió que, d'altra 
banda, no resulta gens difícil d'argumentar. A. Dupront -Du sacré. Croisades et 
pèlerinages, images et langages- inicia el seu estudi amb un apropament fenomenologie 
a la religió, les seves funcions i representacions simbòliques per arribar a l'espiritualitat 
de les creuades, passa després a analitzar certs aspectes generals del pelegrinatge, 
centrant-se de vegades en alguns indrets concrets. Fer seguir aprofundint en el lligam 
entre pelegrinatge-creuada, quan que ambdós tenen un carácter penitencial molt marcat 
- e n t r e altres raons que resulten més complexes- , podem consultar el recull 
d'intervencions del congrès célébrât a la Universität de Pittsburgh —B. N. Sargent, Baur, 
Kalamazoo (eds.). Journeys toward God: pilgrimage and crusade— quan que aporten 
propostes innovadores, malgrat redundin en certes qiiestions primordials ja tractades 
en estudis publicats sobre el tema. F. Cardini l'aborda també en el seu article «Cruzada 
y peregrinación», inclòs dins del volum abans esmentat Viajeros, peregrinos, mercaderes 
en el Occidente medieval. 

El motiu principal de la peregrinació, però, no sempre ha estât la devoció, tot i que 
fora la religiosa la intenció que s'esgrimía com a fínalitat del viatge emprès, sinó que 
altres interessos més, diguem-ne, pragmàtics -com per exemple eis economics- eren els 
que s ' amagaven rera una suposada moti vació religiosa, tal com s ' encarreguen de posar 
de manifest certs estudiosos. Esther Cohen -In the name of God and of profit: the 
pilgrimage industry in southern France in the late Middle Ages-, encara que només 
analitza I'abast del fenomen al sur de França, deixa ben ciar com 1'arribada de pelegrins 
a alguns indrets i la fixació de determinades rutes esdevenen factors cabdals pel 
desevolupament economic d 'a lgunes ciutats en tant que suscitaren la creació 
d'hostatgeries, tavernes, hospitals, esglésies, etc., on atendre les necessitats dels 
pelegrins. El treball d'aquesta investigadora inclou, a més, un recull bibliogràfic prou 
exhaustiu, tenint en compte que es tracta d'un estudi constrenyit a una àrea geogràfica 
concreta, que també pot resultar d'utilitat per als interessats en el tema en qüestió i en 
el fenomen del pelegrinatge en general. 

El gran enrenou que suposava el desplaçament d'un molt considerable contingent 
humà - d e diferents nacionalitats, classe i/o condició social, viatgers en solitari o en 
grup...-, imposà la necessitai de legislar el fenomen i d'oferir una protecció jun'dico-
legal als qui emprenien el camí, donat que, al igual que qualsevol altre fenomen 
d'incidència social, encobria moites facetes que afectaven al conjunt de la vida mateixa. 
Serveixin, a tall d'exemple, els treballs especifics d' A. Poch y Gutiérrez -«Un status de 
inmunidad internacional del peregrino jacobeo»- i F. Garrison - « A propos des pèlerins 
et de leur condidon juridique»-. S'escauria ara només que sigui mencionar l 'opuscle 
-Els Guiatges per als pelegrins a Montserrat als segles XII-XV- en què F. Udina, fruit 
de la seves recerques a l'Arxiu Reial de Barcelona, diu haver trobat quatre documents 
que denoten r interés dels monarques catalans d'aquests segles per resoldre les dificultáis 
que plantejava l'afluència de milers de dévots al monestir, aixi com la seva preocupació 
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per la seguretat dels pelegrins mentre anaven de romiatge, en atorgar-los guiatges i 
salconduits. Práctica usual a l'època que tenim també suficientment documentada en 
d'altres indrets. 

Esdevenir pelegrí comportava haver de complir amb certs rituals entre els quais 
destaca el Iliurament inicial deis atributs - l a liturgia de la partida, habitualment a càrrec 
del sacerdot a l'església. D'altra banda, el bordó, la petxina, el cabasset, la carbassa, el 
capell constituïen alguns deis trets distintius de la seva peculiar indumentària. Se'Is 
expedia al mateix temps una mena de val on constava el seu Hoc de procedència, 
s'especificaven els deures que adquiría o bé li permetia d'obtenir, al llarg del camí, els 
beneficis inherents a la seva condició. 

Són nombroses les pàgines que s'han escrit sobre les diferents rutes existents -P. 
Geyer i altres. Itineraria et alia geographica-, R. Oursel, Rutas de peregrinación-, les 
més freqüentades pels pelegrins, analitzant-ne de passada les causes i les raons d'aquestes 
preferències, així com les que es detenen en itineraris i/o indrets concrets o en punts 
que han esdevingut d'especial significació al llarg d'un déterminât camí, citarem alguns 
treballs quan arribem a l'apartat deis estudis més específics. Àdhuc, els historiadors 
han avaluat les repercussions beneficioses que va comportar aquest important flux humà 
a l'Europa medieval: fomentar el desenvolupament urbà, accelerar els intercanvis 
economics i socials, afavorir l'arribada i l'adaptació de nous patrons artístics, etc... 

Al costai de les monografies que analitzen el fenomen del pelegrinatge de manera 
genèrica, enfocant-lo des de les més variades perspectives i metodologies, trobem altres 
estudis que el circunscriuen a époques o dates cronològiques molt concretes o que 
resulten localistes, per dir-ho d'alguna m.anera, en la mesura que limiten el seu camp 
d'investigació a determinades àrees geogràfiques. N'oferim una selecció molt breu de 
títols només com a botó de mostra, escollits d'entre els que ens han semblât més rellevants 
dels últims anys tenint present el nostre objectiu a llarg termini. Novament, per raons 
d'espai i temps, ens veiem obligats a no anar més enllà del simple llistat: L. Musset, 
«Recherches sur les pèlerins et les pèlerinages en Normandie jusqu'à la première 
croisade»; B. Wasser, Nederlandse pelgrims naar het heilige land-, R. Stopani , Le 
grandi vie di pellegrinaggio del medioevo: le strade per Roma-, J. H. Wilkinson i W. F. 
Ryan (eds.), Jerusalen Pilgrimage (1099-1185)-, P. Harbison, Pilgrimage in Ireland: 
the monuments and the people-, G. Verhoeven, Devotie en negotie: Delft als 
bedevaartplaats in de late Middeleeuwen-, S. J. G. Brefeld, A guidebook for the 
Jerusalem pilgrimage in the late middle ages: a case for computer-aided textual 
criticism. 

Quant a la Peninsula Ibèrica, siguin als estudiosos propis o als foranis, el camí de 
Santiago ha estât, sens dubte, el que ha despertat major interés a jutjar per la copiosa 
bibliografía a qué ha donat peu. Al llibre ja clàssic de L. Vázquez de Parga, J. M. 
Lacarra i J. Uria, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela -malgrat els més de 
quaranta anys transcorreguts des de la seva publicació, segueix essent el més complet i 
encara d'obligada consulta, l'ultima ediciós'ha vist incrementada amb un extens àpendix 
bibliogràfic posât al dia-, a aquest llibre, dèiem, s'hi han sumat, al Harg de les últimes 
décades, quantiosos treballs de molt diverses pretensions i envergadura, bona mostra 
de la curiositat que segueix despertant el fenomen compostel.là. Vagin aquí alguns 
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títols significatius sense entrar en valoracions pormenoritzades: A. Dupront, Saint 
Jacques de Compostelle, J. L. Martín i altres, El camino de Santiago-, P. Caucci von 
Saucken, Santiago: la Europa del peregrinaje-, M. Dunn i L. Kay Davidson, The 
pilgrimage to Santiago de Compostela: a comprehensive annotated bibliography. M. 
González Vázquez, per la seva banda, investiga la presència del pelegrinatge femení a 
l'esmentada ruta. Dins de l'àmbit peninsular i en la línia del treball realitzat per Vázquez 
de Parga, Lacarra i Uria podem mencionar una altra obra col.lectiva dirigida per J. I. 
Ruiz de la Peña que estudia les pelegrinacions a San Salvador de Oviedo. Centrant-nos 
ja concretament en el cas català -per començar a encarrilar-nos cap a l'objectiu que ens 
hem proposât a mig i llarg termini—, no es troba massa cosa escrita en dates recents. Si 
volem aportar a aqüestes pàgines bibliografía específca, haurem de remetre'ns encara 
a l'article de Josep Gudiol, «De peregrins i peregrinatges religiosos catalans», en què, 
a més dels llocs comuns habituais, l'autor ens proporciona llistats de catalans de diferent 
procedència social que feren de pelegrins i dona compte de la conservació de testimonis 
escrits, redactats en català, sobre llurs viatges. 

Precisament, les narracions de pelegrins o els relats de viatgers que han estât publicats 
—anècdotes de viatge, més o menys detallades, referides o no pel mateix pelegrí— poden 
servir com a material informatiu complementari en el quai ara, però, no ens detindrem. 
Direm només de passada que, a part de contribuir de manera eficaç a la reconstrucció 
d'aspectes substanciáis del fenomen que tractem, només que sigui explicant les 
vicissituds per què passa el caminant al llarg del camí; quant a donar a conèixer les 
motivacions personals del pelegrí, ens proporcionen dades fonamentals sobre la seva 
psicologia i la seva vida interior; en ambdós casos podem treure informació d 'una gran 
vàlua per aprofundir en la línia d'investigació que tot just tenim encelada. 

Mentre l'estudi del fenomen del pelegrinatge des del punt de vista històrico-social, 
com hem pogut palesar, resulta molt ben documentât, quant a l 'aspecte literari, els 
estudis s 'han centrât, sobretot, en el terreny de les cançons de gesta, en certes 
manifestacions de la lírica popular i en les cançons i els relats dels pelegrins —l'obra 
avantdita de Vázquez de Parga, J. M. Lacarra i J. Uria, hi dedica tot un capítol, «Las 
peregrinaciones y la literatura», referent a la literatura medieval castellana—, tot 
reconeixent la capacitai dels propis textos literaris per completar i/o aportar més dades 
sobre el fenomen que analitzem. Hem constatai però que, tret del ressò que ha tingut el 
pelegrinatge en la literatura com a temàtica argumentai, la crítica no ha anat gaire més 
enllà. Si més no pel que fa a les lletres catalanes medievals, els elements del pelegrinatge 
no s'han estudiat en la seva incidència estrictament literària per tal d'arribar a establir 
certes estructures narratives o bé la tipologia del pelegrí, d 'aquí que hàgim decidit 
endinsar-nos per aquesta ruta. 

Per anar introduint-nos en el nivell interpretatiu -tenint present, però, que després 
comptarem amb els mateixos textos a l'hora de certificar els dos nivells abans esmentats-
ens convé partir ja de textos critics que treballen sobre títols literaris en què el 
pelegrinatge és element compositiu o que pretenen establir una genealogia i una retòrica 
dels documents on es tracta expressament la matèria del pelegrinatge. Aquest és el cas 
de l'assaig de J. Richard que, en donar desvetllades una sèrie d'estructures visibles 
potser en 1'estricta literatura de viatges, però que incorporades a textos literaris amb 
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un altre propòsit poden explicitar qualsevol tipus de modificació, resulta molt adient 
per als nostres interessos. Directament o guiats, segons la via per la qual es treballi, 
entrarem a F espai de la creació literària que documenta una certa mirada sobre el 
fenomen objecte d'estudi. 

D. Howard ens parla de l'impacte dels textos de pelegrinatge a Jerusalem, la 
caracterització descriptiva dels quais ofereix, sobre altres textos precisos com el de 
Mandeville i el de Chaucer; i no sois formalment, sinó també en el seu sentit i intenció 
potser, fins i tot, en la seva sublimació: el pelegrinatge no és només um. quête exterior, 
sinó un viatge interior que troba a Jerusalem - i en qualsevol punt d'arribada-l'essencial 
recercat, l'eternitat que com a tal no admet retorn i per això eis textos no s'interessen 
pel camí de tornada. Per aquí, atenint-se a aquest aprofitament, es pot arribar als textos 
que projecten al.legòricament el motiu original del pelegrinatge. S. Wenzel, en resseguir 
textos des de Sant Bernât, estableix l 'esquemadel viatge al.legòric d'intenció espiritual 
tot partint de la comprensió de la vida com a pelegrinatge. Admesa l'advertència d'aquest 
tipus de possibilitats desenvolupades o, fins i tot, híbrides, ens hem de plantejar també 
com a part del nostre corpus literari de recerca la presència de títols en principi perifèrics 
per a les nostres intencions però que podrien presentar remots indicis de pelegrinatge 
portats a altres plans significatius. Després n'indicarem alguna mostra. 

Ara bé, davant dels textos que puguin seguir aquest traçat sublimant están eis que 
constaten la modificació funcional sobre l'assumpte tractat, és a dir, 1'aprofitament 
d'acord amb 1'interés del propi diseurs man tenint, però, la versemblança. Per exemple, 
I. de Riquer adverteix com el pelegrinatge dels herois en els cantars de gesta sois certifica 
una práctica coetània, mentre el pelegrinatge fingit és un ardit d'incidènciaen el relat 
i se'ns descriu detingudament, amb la repetició, però, de tots eis llocs comuns d'aquell, 
mitjançant uns indicis ironies que deixaran palesa la intenció paròdica. Es tracta, dones, 
d'aprofitar el material révisât en la mida que ens fa comprendre eis diversos nivells de 
literaturització que el pelegrinatge, ja motiu literari, pot haver abastat. 

En les lletres catalanes la realitat i la translació, la constatació i 1'aprofitament del 
pelegrinatge -això si-està força documentât. A les Cròniques, panoràmica sobre l'univers 
medieval, no ens mancaran referències, menys encara quan el primer rei cronista, Jaume 
I, intenta -e l 1266 i el 1269- èsser pelegrí a Terra Santa, i Ramon Muntaner, com a 
militar, passà per alguns deis llocs per on es detenien els qui viatjaven cap aquell desti. 
El mateix Muntaner ha vist i collit al golf de «Rodristó» «plates de sang viva», relíquies 
de la matança dels innocents per Herodes, record que «... cullen los mariners, que 
s'emporten de l'un cap del món entro l'altre per reliquies» (cap. CCXVII). Es tractaria, 
dones, d'una informació directa del món del pelegrinatge que Ramon Llull, pelegrí ell 
mateix l'any 1265 a Rocamadour i Santiago, no podia deixar d'incloure com a fenomen 
religiós i social de l'època en la cosmovisió espiritual que és el seu Blanquerna (veure 
el llib. IV, cap. 88 on ens informa sobre eis pelegrinatges col.lectius). Tots aquests són, 
però, documents informants del pelegrinatge des d'una cronologia en la qual, encara 
queja es tinguin consignais abusos i excessos, el fenomen en qüestió mantenia la seva 
aurèola. Segle xiv endavant i en arribar al segle xv, el significai del pelegrinatge va 
dispersant-se i les seves possibilitats de funcionalització ampliant-se. Respecte al primer 
punt, tingui's en compte com al Viatge del Vescomte Ramon de Perellós al Purgatori 
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de Sant Patrici ubicai a Irlanda, el jo del relat, viatger-autobiògraf, sí ens informa 
sobre la tornada i amb una sèrie de parades per a eli ben significatives, turista arturià 
avant la lettre. Quant al segon punt, vegi's la importància del pelegrí centre-europeu 
que apareix al Curial e Guelfa (llib. I, cap. 14), «... el cavalier qui en romiatge a Sant 
Jacme de Galicia era anat», justificant aixi el seu pas pel nord d'Itàlia i facilitant la 
primera gran aventura de Curial, en informar sobre la historia de la «duquessa 
d'Ostalriche»; també com Joanot Martorell, a Tirant lo Blanc, aprofita l 'experiència 
pelegrina de Guillem de Varoic per consolidar no sols cavallerescament el personatge 
oracle que beneeix el seu heroi. 

Trobarem també a la literatura catalana medieval aquell punt d'inflexió en què el 
motiu del pelegrinatge sobrepassa la descripció —amb la intenció que sigui- d'aquesta 
experiència i és pòrtic d'accès a altres motius i, àdhuc, générés literaris. Pel que fa al 
primer punt, en el Libre del romiatge del Venturos Pelegrí es facilita d 'una manera 
prou versemblant la visió celestial per part del pelegrí a Roma, personatge que cal 
imaginar en el millor estât espiritual per a aquesta experiència. Quant al segon punt, i 
tenint en compte l'advertit abans, no podem desestimar el ressò d'aspectes, ritus i 
formalitats del pelegrinatge que pot haver sota façanes al.legòriques, a les proses 
sentimentals del quatre-cents com araLo despropriament d'amor de Romeu Llull, sigui 
dit sempre amb molta cura perqué, del Roman de la Rose a la Divina Comèdia, 
l'al.legoria té el seu propi canemàs. I, a més de tot això, están els pelegrins que caminen 
i els pelegrinatges esmentats per exempla, novel.letes, contes, per versos, on potser el 
pelegrí ho esdevindrà per amor, per sermons en què, tal vegada, el pelegrí será amonestat 
per ocultar les seves véritables intencions. Amb tot el buidat resultant d 'una extensa i 
pormenoritzada relectura, s'esperà comprovar i ampliar des de documentació catalana 
aquell doble nivell de consideració sobre el fenomen medieval del pelegrinatge que 
ens ofereix la història i crítica consultada. Encara que el nostre objectiu a llarg termini 
- ta l com ja queda apuntat al t í tol- radica en la figura del caminant i no en el camí, una 
revisió bibliogràfica com la que hem dut a terme ens era un punt de partida indefugible 
per posar-nos en disposició de seguir pelegrinant. 
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