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ELS FRAGMENTS CATALANS
DEL TRISTANY DE LEONIS
LOURDES SORIANO ROBLES

cavalleresques i amoroses del Tristan en Prose francés van
•/gaudir d'una important difusió durant I'Edad Mitjana a la peninsula Ibèrica
mitjançant traduccions en diferents llengiies peninsulars. Dels testimonis que
ens han arribat son particularment intéressants tres pel fet de compartir un possible original comú. Es tracta dels fragments catalans d'Andorra i Cervera,
l'aragonès Cuento de Tristan deLeonis i les edicions castellanes del segle xvi.
Un dels débats més importants arran d'aquest fet es centra en la seva possible relació amb la famflia dels testimonis tristanians italians. La prioritat d'aquests sobre els hispànics va tenir en George Tyler Northup (1912,193-14) un
fervent defensor en contra de les opinions d'Adolfo Bonilla y San Martin (1912)
i Jole Scudieri Ruggieri (1966). Bonilla y San Martín (1912: xliv-lxi) va donar dues hipótesis diferents: o bé que 1) el traductor va utilitzar una versió més
breu del Tristan en Prose francés i afí a la redacció de la versió I de la classificació de Loseth (1890) o bé 2) un testimoni francés, avui dia perdut, on estava ja combinat el text francés amb la Compilation de Rustichello de Pisa.
Davant d'aquesta opinió i contràriament a la de Northup, Scudieri Ruggieri
(1966) teoritzava sobre la procedéncia hispánica deis textos italians. Una
tercera solució, més neutral potser i propera a la de Bonilla y San Martín, era
la proposada per William J. Entwistle (1925) amb la qual suggeria una font
francesa anómala per explicar el parentesc del grup hispano-italià. A tot això
s'ha d'afegir els estudis més recents de Edward D. Kennedy (1970 i 1972) i
Thomas C. Rumble (1964) els quals, estudiant certs episodis del Tristram de
Malory, han trobat certs paraMelismes entre aquesta obra, les edicions castellanes i la redacció aragonesa d'una banda, i els testimonis italians de l'altra.
Rumble i Kennedy van més enllà i observen l'existéncia de més dades comunes amb Malory que no pas amb els manuscrits francesos estudiats per
Eugène Vinaver (1925).

L

ES AVENTURES

*Transcric tots els textos tal i com els trobem a les edicions utilitzades.
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Northup, malgrat que proporciona un conjunt d'evidències impressionants
en suport de la seva teoria, com diu Harvey L. Sharrer (1979: 39)' les basa en
un coneixement incomplet de la gènesi del roman francés, ja que utilitza exclusivament l'anàlisi de Loseth (1890) dels manuscrits de Paris i de la British
Library; més encara, Northup en la seva reafírmació de la teoria a la Introducció
de la seva edició del Cuento (1928), ignora completament l'existència del fragment català de Cervera, donat a conèixer per A. Duran i Sanpere l'any 1917.
De fet, si I'hagués conegut, s'hagués adonat que omple la llacuna del text
aragonés al seu començament i que correspon ais capítols 2 i 3 de l'imprès castellà del Tristan de 1501, edició que ell mateix utilitza per al seu estudi. Les
conclusions a les que arriba, potser haguessin estât unes altres.
Tampoc coneixia Northup un segon fragment català, amb trets lingüístics diferents al text de Cervera, retrobat jjer R. Aramon i Serra l'any 1969 a I'Arxiu d'Andorra.
Aquest fragment, com apuntava Sharrer (1979),^ comparteix un nombre de lectures
amb el Cuento i l'edició castellana, afegint d'aquesta manera possibles evidències
corroboratives a la teoria proposada per Pere Bohigas (1929), d'un intermediari
català per al Tristan castellà. Recentment aquesta teoria ha estât reafirmada per les
tesis doctoráis de Patricia Michon (1991) i M- Luzdivina Cuesta (1993).
A la Hum de tot el debat exposât, intentarem replantejar l'estudi d'aquest
origen comú i la seva possible filiació amb els Tristanys italians i/o francesos. Per a dur a terme aquesta tasca partirem de la confrontació deis fragments catalans amb els testimonis castellans, francesos i italians que tenim
a l'abast. Les conclusions a les quals arribem, encara que no ens donen la
resposta definitiva de la filiació deis textos hispànics, permetran una solució quan disposem de més edicions deis fragments i manuscrits conservais.
De cada un dels textos catalans, la crítica ha escollit només una d'aquelles parts
del fragment que poseeixen més elements comuns amb la resta de testimonis; aixi,
del fragment d'Andorra la crítica s'ha fixât principaknent en la carta que Isolda envia a Tristany en conéixer la noticia del seu matrimoni amb l'altra Isolda, la de les
Blanques Mans. També s'han assanyalat d'altres semblances, però que podem con1 «While Northup does provide a set of impressive evidence in support of his theory, he bases it
on a limited knowledge of the genesis of the French romance, using almost exclusively the analyses
by Loseth of the Paris and British Library manuscripts. Moreover, in his restatement of the theory in
the Introduction to his edition of the Cuento, he completely ignores the existence of a late fourteenth-century Catalan Tristan fragment which Duràn i Sanpere edited in 1917», Sharrer, 1979: 39.
2. Sharrer (1979: 39-40) assenyala en el seu article la necessitat d'un estudi complet d'aquest fragment en relació als testimonis francesos, castellans i italians, però «my own preliminary
findings reveal it to share a number of readings in common with both the Cuento and the 1501
Castilian imprint, thus adding possible corroborative evidence to Bohigas' theory of a Catalan intermediary for the Castilian Tristan».
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siderar-les de carácter estilístic i no textual, com és l'actitud que mostra Tristany davant algunes situacions. En el cas del manuscrit de Cervera, s'ha près per a l'estudi
comparatiu l'intent d'enverinament de Tristany en mans de la seva madrastra.
Encara però n'hi ha d'altres fets dins de la narració comuns a tots els textos que podem considerar com a trets més puntuáis i que delaten una filiació
major o menor amb la resta de testimonis castellans, italians, francesos i fins i
tot amb la redacció anglesa de Malory. Passaré dones a analitzar algunes d'aquestes variants, ja que les considero significatives per establir el grau de parentesc que uneixen els diferents testimonis abans relacionats.
Comencem pel text d'Andorra. L'estudi de laja esmentada carta enviada per Isolda
a Tristany, on li retrau que la oblidi tan aviat casant-se amb Isolda de les Blanques
Mans, ha servit a la crítica per posar-la en relació amb la resta de testimonis i comprovar el grau de correspondéncia entre la redacció aragonesa i la catalana, encara
que, com ha observât Luzdivina Cuesta (1994:137-145), si agafem un fragment més
gran i també ho comparem amb aquelles parts de l'edició castellana que no hagjn patit la intervenció de l'editor Juan de Burgos, veiem que s'assembla al d'Andorra, la
qual cosa evidencia una procedéncia comuna. Però, i si els posem en relació amb
els italians? Podem sostenir, com volia el Sr. Northup, un origen italià? Si estudiem
la carta dins del seu context narratiu, veiem que hi ha una gran diferéncia entre tots
els testimonis: mentre que ais textos casteUans i a l'aragonès el lector coneix el text
de la carta quan Isolda l'escriu, en els testimonis italians haurem d'esperar fins que
Brangina (Brangel ais testimonis casteUans) arribi a Irlanda i U doni la carta en mà a
Tristany per saber-ne el contingut A difeiènda d'això, elsfrancesosi la. Morte D'Arduade Malory interpolen un altre episodi a la narració absent de les redaccions itaUanes
i castellanes: Isolda, desesperada escriu a la reina Ginebra demanant-h conseil; será
només després de Uegir la seva resposta quan decidirá escriure a Tristany. Aquest fet
és fonamental per tal d'extreure una de les primeres conclusions quant a lafiHaciódel
text català: aquells que conserven aquest intercanvi epistolar entre ambdues reines
pertanyen a la coneguda com a versió n o cíclica;' elfragmentd'Andorra, en ometre
aquest episodi, correspondrà a la versió i.''
Encara que breu, aquest testimoni d'Andorra ofereix més dades significatives que ens mostren la seva proximitat i unitat amb la resta de textos hispà3. La diferència fonamental entre la V.I i la V.II és que aquesta és més extensa i incorpora abundant material provinent de les versions cicliques de les noveMes arturiques, particularment de la
MoriAm i d'una versió quasi completa de la Queste del Saint Graal. Vegi's l'estudi d'E. Baumgartner
(1975: 29-62).
4. D'aquesta versió provenen també eis manuscrits italians. A propòsit del Tristano Riccardiano,
per exemple, Daniela Delcorno Branca (1980: 223) diu: «...le sue notevolissime coincidenze (proprio su elementi ignoti al Tristan) con le traduzioni spagnole del romanzo sembrano indicare
l'esistenza di una redazione della prima parte, di cui gli originali francesi sono andati perduti...».
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nics davant un progressiu allunyament, per una costat, dels testimonis italians
(la Tavola Ritonda i el Tristano Riccardiano) i de l'altra del testimoni anglès i
dels francesos.
Assenyalarem ara una sèrie de lligons narratives classifícades en dos tipus,
d'acord amb el seu carácter: unes ens donen variants temporals i altres d'espaials.
Veiem uns exemples de les primeres:
1) Després d'arribar al port de Londres, Tristan i Gedis (Kahedin per als
textos francesos i Quedin per al castellà) s'endinsen en el desert i troben un
ermità que els explica la desaparició del reí Artús en aquell paratge i com
els cavaliers de la Taula Rodona el van buscant. Tristany demana a l'ermità
quant de temps fa que el rei ha desaparegut i la resposta, tant al fragment
català com a la redacció castellana i aragonesa, és precisa: fa cinc mesos.
Tristany català (1969: 336): «De aquesta aventura fo molt alegre Tristany, e demenà cant de temps havia que'l rey Artús era perdut. E l'armità dix:
—Sènyer: bé à cinc mesos.»
Tristan castellà (1912: 189): «E Tristan fue muy alegre por estas nueuas que le
dixo el buen honre hermitaño, que auia cinco meses que era perdido.»
Cuento de Tristan aragonés (1985: 156): «El e<r>mjtaño dixo q<ue> auja bje<n>
ginco meses pasados q<ue> nj<n>guno no<n> podja saber nuevas d<e>l...».

Els textos italians, en canvi, no ens donen una referéncia temporal tan puntual; ni tan sois s'especifica un temps concret.
Tavola Ritonda (1997: 250): «Sire cavaliere, egli èe veramente ora dodici
giorni che qui vennoro due cavalieri erranti, i quali mi dissono che di certo lo re Artus era perduto in questo diserto, e ched e'non si ritrovava nè morto nè vivo; e tutti gli cavalieri arranti sono messi in avventura per ritrovarlo: e per tale, se voi cercate, ci troverrete assai avventure in ciascheduno
lato.»
Tristano Riccardiano (1991: 291-292): «Cavalien, ora sappiate che egli è .iiij.
giorni passati che a mee sì vennero due cavalieri, li quali cavalieri sì raccontaronmi lor «ovelle e dissermi sì come lo ree Anturi iera perduto in questo diserto, e non si potea ritrovare in nessuna maniera. Onde tutti li cavalieri erranti sì sono entrati in questo diserto e si vanno ciercando per lo ree Arturi, ma
eglino nolo possono trovare.»

Els manuscrits francesos, d'acord amb l'anàlisi de Loseth (1890), donen
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una data d'un mes o quatre mesos.^ L'edició de Curtis del ms. 404 de Carpentras,
rúnica que conserva aquest fragment, ens diu que fa tres mesos de la desaparició del rei Artus.'
Per la seva banda, Malory omet aquest passatge.
2) Veiem-ne un altre exemple: Tristany, Gedis i Brangina parteixen cap a
Cornualla i després de tres dies de temps favorable una tempestat els porta fins
al port de Londres. Aquesta mateixa especificació temporal també la trobem
dins la redacció castellana i, curiosament, dins de la Tavola Ritonda-, en el
Tristano Riccardiano i en el Cuento els dies augmenten a cinc. Ais manuscrits francesos, així com a la redacció de Malory, no en tenim cap referéncia
temporal de quant de temps passen a alta mar.
Passem ara a analitzar uns exemples del tipus que hem anomenat espaials. Les aventures al bosc de Damantes marquen una de les diferències
principals entre les diferents versions del Tristan en Prose, reafirmant la
nostra hipótesi de filiació amb la versió i: mentre que uns manuscrits segueixen narrant les aventures del cavalier Brunor le Noir, altres s'ocupen
dels incidents de Tristany i Gedis a Damantes. Tant els manuscrits hispànics com els italians segueixen aquesta segona redacció, però no així el
text de Malory (1971: 274-294), el qual segueix amb les aventures de
Lamerok per continuar amb les de Brunor, el Cavalier amb la Cota Mal
Tallada. Veiem, però, com la denominació de desert de Damantes no apareix en les redaccions peninsulars mentre que sí ho fa ais testimonis italians i francesos. En el nostre cas, la denominació topogràfica és ben diferent. Veiem aquesta variant:
1) En el seu viatge cap a Cornualla, quan tots arriben a terra ferma després de la tempesta, Tristany demana al notxer en quin Hoc hi són. Aquest li
respon que:
Tristany català (1969: 335): «eren a la Gasta Forest, al regisme de Longres».

Al text castellà la resposta és la mateixa:
5. Mss. 756, 334,335, 99,104 i 103 especifiquen «quatre mois»; els mss. 97,100 i 102 donen
«un mois». Vegi's Loseth (1890: 56-57).
6. «Les deux compagnons s'enfoncent dans la forêt, et passent la nuit chez un ermite; celui-ci
leur raconte que le roi Axtus est entré dans cette forêt il y a trois mois, et en peut trouver le chemin
pour en sortir, à la grande détresse des gens de Longres qui le craignent mort». Renée L. Curtis
(1985:ni, li).
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Tristan castellà (1912: 187): «E, quando la nao fue amarrada, Tristan dixo al
mestre de la nao en que tierra eran llegados, e dixo que en el reyno de Londres,
en la Gasta floresta».'

En els textos italians, com igualment passarà amb els francesos, la terra a
la quai arriben es anomenada desert de Damantes.®
El Tristano Riccardiano ens diu (1991: 289): «Ma sse alcuno mi domanderae
àe nome questo diserto, io diroe ch'egli avea nome lo diserto de Nerlantes».
La Tavola Ritonda, per la seva banda aclareix que (1997: 247): «Allora Tristano
domandò il mastro della nave, là dov'egli erano arrivati; e lo nocciere disse, come la fortuna gli avea condotti nelle province dello re Artus. «E quello diserto
che voi vedete davanti, tanto grande e terribile, si è giardino della Tavola Ritonda;
ed èe appellato lo diserto d'Audemantes, lo quale tanto tanto èe mentovato di
nuove e alte avventure»».

Els testimonis francesos ens diuen, en paraules de Loseth (1890: 57), que
«une tempête Ies porte en Grande-Bretagne, près de la forêt enchantée de
Damantes, située sur la frontière de Logres et de Norgales».
A Malory (1971), en canvi, el nom difereix tant de les versions franceses i
italianes, com de les hispàniques a excepció de la redacció aragonesa. En totes
dues el nom del desert és el mateix: «la foresta perillosa».
Cuento aragonés (1985:154-155): «q<ua>ndo el sevjo arribado al pue<r>to de
mando al m<aestr>o d<e>la nao enq<ue> t<ie>rra (a) era<n> arribados el
m<aestr>o le dixo co<m>mo el era en <e>l pue<r>to d<e>la gasta furresta
q<u>ando t<ristan> entendjo q<ue> esta era la floresta pelygrosa en<e>l rregno de Londr<e>s...».
Tristam de Lyones (Bk. ix: iv. «Tristram's Madness and Exile», p. 294): «So
whan they were in the see a contraryous wynde blew them unto the costis of
North Walis, ny the Foreyste Perelus.»

Aquesta variant seria un exemple a afegir a la teoria de Kennedy i Rumble
sobre l'original francés compartii per les redaccions hispàniques i Malory.

7. Segons una nota de Bonilla y San Martín (1912: 187) aquesta és: «La selva encantada de
«Damantes», según la novela en prosa. Es llamada «floresta de Armantes» en el Baladro del sabio Merlin y en la Demanda del sacto Grial.» Remet a la seva edició d'ambdues obres.
8. Loseth (1890: 57) dona totes les variants que troba per a aquest nom: «334 et 1.a., sauf

756 (Danatres), 99, 94 (Darmentes) 104 (Darnentes). Tessan: d'Arnantes». Altres variants que
es troben a l'edició de Curtis (1985: iii, 255) no ens interessen per al nostre propòsit.

418

www.ahlm.es

El segon exemple que volem donar del mateix tipus de variant temporal
és el següent:
2) Després que l'ermità els hi explica la desaparició del rei Artus, Tristany
li demana quin será el millor camí per anar a cercar aquesta aventura. La resposta d'aquell és diferent en cada un deis textos:
Tristany d'Andorra (1969: 336): «E com vench el matí [...] feren-se dir a l'armità cal camí seria millor per teñir. Eli los dix:
—Cant serets en aquella avellade, vosaltres trobarets una sende streta, qui té a
la mà sinistra sobre la costa. Tenits aquella.»
Tristan castellà (1912: 189): «...a la mañana [...] preguntaron al hermitaño qual
camino era mejor. E el les dixo: «quando fuerdes en aquella montaña alta, hallareys vna senda que va a la mano sinistra; tomad aquella»».
Cuento aragonés (1985:157): «[E] cuando el dia fue claro t<ristan> se leua<n>to
& llamo a godjs & ot<r>o'si al h<er>mjtaño por q<ue> les mostrase el camjno E el h<er>mjtaño fue con <e>llos vna gra<n>d piega por les mostrar el camjno p<ar>a q<ue> podjesen salyr d<e>la floresta».

Notem la semblanza, ja indicada al principi, entre el text català i el castellà,
ben diferent de la redacció aragonesa.
Els textos italians parlen d'una font a la qual han d'arribar tots dos cavaliers
si volen trobar aventures; en els nostres textos, però, 1'arribada a la font será
casual. És Tristany qui pregunta a l'ermità:
Tavola Ritonda (1997: 251): ««Servigiale di Dio, in qual parte di questo diserto troverremo noi più tosto avventura di cavalleria?» E lo romito dice a loro:«Tenete a mano sinistra dello diserto, e voi arriverete Ila Fontana Avventurosa,
là dove usano più e più cavalieri che in altra parte».»
Tristano Riccardiano (1991: 292): ««Ditemi, romito, se dDio vi salvi, in quale
parte potre'io trovare più tosto aventura in questo diserto che inn altra parte?»
Ed egli sì rispuose e disse: «Cavalieri, voi sì cavalcherete alo matino di fuori da
questo monte e llascierete lo grande camino e pprenderete uno istretto sentiere,
e pper quello sentiere sì cavalcherete tanto che voi sì perverrete ad una fontana.
E quando voi sarete ala fontana, e voi sì starete ivi dinfino che voi troverete aventura, e dicovi che voi sì vi dimorrete molto poco che voi sì troverete piue aventure che voi non vorrete»».

Hom podria advertir la similitud d'especificació del carni que havien de
prendre (un estret sender), que mostren el text riccardià i el català. Però no-
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tern que mentre que al nostre text Tristany pregunta a l'ermità just abans de partir, al text italià el servidor de Déu li dona les instruccions la nit abans de marxar. Un altre cop, una divergència temporal respecte als textos italians.
A través d'aqüestes variants narratives hem vist com els textos hispànics,
en contra de la teoria de Northup, s'allunyen dels textos italians. Però encara
que aqüestes variants no ens siguin del tot fiables per poder suggerir una font
francesa anòmala perduda, crec que si hi pot reforçar aquesta teoria la preséncia de gal-licismes dins del text andorrà.
Quan Tristany confesa el seu veritable amor per Isolda a Gedis li diu:
Tristany català (1969: 331): «Yo, per amor que pogés metre en oblit aquesta dona, plaguè-m Ç0 que-m digués, e prengui per muller vostra sor.»

L'altemança entre aquest mot sor i girmana (variant dialectal del català occidental i rossellonès de la paraula germana) és freqüent al text català. Moments
abans d'aquesta cita trobem que Tristany diu a Gedis a propòsit d' Isolda de les
Blanxes Mans:
(1969: 331): «E vós pensàs-vos que yo o digués de vostra girmana, e digués que
le-m dariets».

No és l'iinic gal-licisme que trobem; altres exemples són els segiients:
Tristany d'Andorra (1969: 332): «E com madona Isolde de les Blanxes Mans la
viu, començà a sospirar, e dix entre si matexa queja ella no-y fos vengude:
—per ÇO com ella és vengude per mon dampnatge, que ella me tolla lo meu senyor Tristany.»
(1969: 332): «—Senyor: ver és que yo é stat gran temps en est país, per què lo
meu regna se va perdent, per ço com no és q uil destrenge, e per ço yo-y voldria
tornar.»

En el primer cas, la veu tollar la trobem dins el Diccionari Etimologie de
Joan Coromines (1991: viii, 533) com a sinònim de toldre, «treure, llevar»;
d'etimologia llatina, es conservà amb la mateixa forma en langue d'oïl durant
els segles xi fins al xrv, segons recull el Glossaire d'Alphonse Bos (1974: 446).
Destrenge, per la seva banda, només la trobem dins del Dictionnaire OccitanFrançais (1966: 295) amb el significai de «treure de dificultats».
Passem ara a l'altre fragment català. Quan Duran i Sanpere va editar el text
de Cervera ja va comparar-lo amb els corresponents passatges del Tristan
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castellà i francés, tot i que per a aquest darrer testimoni va utilitzar l'edició Janot
de 1533.' La comparació amb el text aragonés queda descartada perqué comença justament uns passatges més enllà d'on acaba el fragment català. Duràn
i Sanpere no el confrontà, malgrat queja existien edicions, amb els manuscrits
italians.
Moites de les diferències entre els testimonis castellà, català i francés ja les
assenyalà Duràn i Sanpere en el seu estudi; tot i així, la manca de confrontació
amb els manuscrits italians fa necessària una nova comparació deis textos.
Partirem, això sí, de les diferències i similituds que trobà Duràn i Sanpere.
Primerament veu que «els noms propis del text català són més atansats als
noms de la prosa francesa que els de les dues redaccions castellanes». Recordem,
però, queja Luzdivina Cuesta (1994: 246-253) havia indicai que aquesta argumentació no és sòlida perqué:
Hay que considerar que en los mismos manuscritos franceses del Tristan en prose los nombres propios aparecen grafíados con notable variabilidad [...] Hay que
tener en cuenta también que los nombres propios y topónimos [...] se verán influidos por la traducción que hubieran recibido en otras obras artúricas, convertida en tradicional para ese personaje o lugar.

El segon punt que tracta Duràn i Sanpere és quan Merli i Governali van a
cercar l'infant Tristany i, en arribar a la font del Ileó, Merli pregunta a Governali
si sap llegir. Per a en Duràn i Sanpere «la resposta és contradictoria entre ambdues versions». Aturem-nos en aquest passatge. Al text català llegim:
Tristany (1917:291): «E com \ fore« a la font de\ leo Merli dix a Governai | si sabie
legir e eli dix que no, e Merli dix: ] «sapies que esta letra diu que asi en esta font...»»

Mentre que el castellà ens diu:
Tristan (1501), (1912: 9): «E quando llegaron a la fuente del león, Merlin llamo a Gorualan, e le pregunto si sabia leer. E Gorualan le respondio que si. «Pues
aqui en estas letras dize, que aqui mato el rey Mares a Fernán su hermano...».»

No s'explica dones, que si li ha dit que sí en sap de llegir, acte seguit comenci Merlin les seves paraules amb «Pues aqui en estas letras dize...» com
veiem que ho fa el text català. El cas deis testimonis italians ens ajuden a

9. Duran i Sanpere cau en el mateix parany que Pensado Tomé quan, en editar el text gallecportuguès, en comptes d'utilitzar l'estudi de Loseth deis manuscrits francesos de Paris, publicat
l'any 1890, utilitzà aquesta mateixa edició.
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aclarir aquesta idea; en la Tavola Ritonda la resposta de Governai és afirmativa, com al text castellà, però afegeix:
Tavola Ritonda (1997: 106): «Certo, io l'ho lette, non per tanto che io sappia
chi saranno i tre podi cavalieri novelli».

Governai ho llegeix, però no sap qui són els cavaliers als quals s'aMudeix.
No seria acceptable també aquesta resposta al text castellà per part de Governai
després de la seva afírmació? Hem de pensar llavors que, si el castellà procedeix
dels italians, el traductor s'ha deixat unes línies per traslladar? Per altra banda,
la correspondència quasi literal entre el fragment català i el castellà, ens fa pensar que aquest «si» és un error de copista en transcriure el text.
El Tristano Riccardiano (1991: 61) coincideix amb el text castellà en la resposta de Governai; però a diferencia d'aquest text, la fontana a la qué arriben
s'anomena la «fontana del petrone».
Als textos francesos analitzats per Loseth, aixi com a l'edició de Renée L. Curtis
del manuscrit 404 de Carpentras (1963: i, 128) i la de F. C. Johnson (1942: 4) del
Tristan li Bret del manuscrit que es troba a Edinburgh, la font s'anomena «Fontaine
Brahaigne» mentre que als nostres textos, com haviem vist, es diu la «font del leó».
Finalment Duran i Sanpere es fixa en l'intent d'enverinament de Tristany
per la seva madrastra. Per a ell (1917: 310): «El text castellà muda l'ordre d'aquests emmetzinaments, i hem de suposar que aixi mateix devia passar en la
versió catalana, per més que en el nostre curt fragment no es troba complet
aquest passatge; el fet de contenir la relació del segon emmetzinament, de la
prosa francesa, i 1'exacta correspondencia en aquesta part amb la versió castellana, no ens deixen Hoc a dubte».
Més important és tenir en compte el motiu que origina els intents d'enverinament de Tristany. Veiem el text català:
Tristany de Cervera (1917: 297-299): «[E] puys estech lo rey Meliadux en los
regne sens muyler to a .ii. ans; e a cap de .ii. anys ell près per mulyer una altra
dona d'alt logar e aqwesta dona estech axi ah lo rey lonchs temps que no poch
aver infant negu. E com viu que no podie aver infant pensas ab si matóxa que
sill rey pasave d'està vida que Tristany remanrie rey. E ella exirie del regne, perqwe tracta ab si matexa que hocis l'infant Tristany en tall guisa que les gens no«
parlase«.»

Al text castellà la situació és la mateixa: la reina no en pot tenir fills.
Tristan (1501) (1912: 11): «E asi estando el rey en su reynado hasta dos
años biudo, a cabo destos dos años tomo por muger a vna dueña de alto
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linaje, e estouo con ella vn tiempo que no pudo hauer hijos en ella. E penso la reyna que, si el rey muriese, que Tristan seria rey e señor del reyno,
e que ella saldria del reyno, pues quel rey no podia en ella hauer hijos; e
penso de catar manera como matase a Tristan, en guisa que las gentes no lo
supiessen...».

La versió que donen els textos italians és ben diferent: té un fill el qual vol
que sigui el futur rei del regne de Leonis.
Tavola Ritonda (1997:108): «E dimorando per lungo tempo, lo re Meliadus, per
volontà che avea d'aver più figliuoli, sì prese un'altra dama, la quale era appellata la reina Agia, figliuola dello re Bramo, il quale era fratello del buon duca
Bramante. E la reina Agia essendo bella corte, e veggendo il fanciullo Tristano
tanto bello, leggiafro e avvenente, e tanto bene intagliato fi sue membra, sie
l'odiava molto molto. [...] E dimorando corto tempo, ella sìe ingravidòe; e quando fue tempo di partorire, sì fece uno bello figliuolo...».
Tristano Riccardiano (1991: 63): «Ma dimorando per uno tempo, si che .T. potea avere . iii. anni, e allora lo re Meliadus sì prese un'altra moglie, la quale iera gentile donna. [...] E quando la reina si sentio gravida, fue molto allegra. [...]
E la reina portoe tanto tenpo lo sio ventre pieno, che venne lo rempo del parturire; e poi parturette uno figliuolo maschio. Molto en menava grande allegrezza la reina delo suo figliuolo...».

Disposició que també segueixen els testimonis francesos estudiats, així com
la redacció anglesa de Malory (1971: Bk. viil, 230-231).
Encara que les versions hispàniques intercanvii'n els dos intents d'enverinament, en les versions catalana i castellana, l'únic intent narrat acaba quan
el rei Mares dóna a beure el veri al seu ca. En cap deis testimonis italians i francesos vistos apareix el gos.
Després d'haver examinat tots aquests exemples, la teoria d'una font francesa anòmala sembla la més coherent. No tan sóls les variants temporals i espaials i les característiques lingüístiques ens ajuden a fonamentar aquesta teoria, sinó també les referéncies del nostre text en altres obres catalanes com el
Curial e Güelfa (1931: ii, 7). Coneguda és l'aMusió a la traducció catalana d'un
original francés:
En aquest libre se fa mencio de cavaliers errants, jatsia que és mal dit «errants»,
car deu hom dir «caminants». «Erre» és vocable francés, e vol dir «camí», e
«errar», vol dir «caminar». Empero yo vuli seguir la manera d»aquells cathalans qui trasladaren los libres de Tristany e de Langalot, e tornaren-los de lengua francesa en lengua cathalana...
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Demostrada la cura que l'anònim autor d'aquesta novella tenia en la redacció de la seva obra i en la citació de les fonts utilitzades, haurem de donar
validesa a la seva afirmació.'"
D'altra banda, els inventaris conservats dels segles xiv i xv ens donen una
idea de la circulació de Tristanys francesos per les nostres terres. Només dels
pocs estudis que coneixem sobre fons notaríais, tots de principis d'aquest segle fets per eminents historiadors i literats, trobem documentais 22 Tristanys
francesos. I d'italians? No en tenim cap.
Concluint, creiem que els nostres fragments catalans provenen d'un text
francés anomal avui dia desaparegut i afegint-me a la opinió expressada per
Luzdivina Cuesta (1993: 253-254), «[que] será una versión del Tristan en Prose
bastante similar a las conocidas actualmente, aunque con rasgos un poco más
arcaicos, que se habría conservado en la zona de influencia provenzal en los
tiempos de las primeras versiones, mientras que en el norte de Francia seguían
surgiendo manuscritos cada vez más elaborados y ampliados.»
Per ara la mancança de qualsevol testimoni francés de la VI. ens porta a presuposar, malgrat tot, un original avui dia perdut, que, com assenyalà Daniela
Delcorno Branca (1980: 233): «incontrò un singolare favore in Italia e in
Spagna».
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