
"BLANDEN DE CORNUALLA":
CAP A LA NOVEL .LA CAVALLERESCA

«jus lo front port vostra bella semblanca»

El Roman de Blandín de Cornualla és un seguit de 2.394 ver-
sos narratius de tema cavalleresc que segueixen la forma de les no-
ves rimades. D'autor anónim, aquesta obra de la fi del segle
o del comenÇament del my está escrita en un occitá amb nombro-
ses soluciona catalanes, fonétiques i morfológiques.

Aquestes indicacions lleus ens permeten iniciar unes reflexions
generals sobre i'estil d'aquesta forma, tant pel que fa a la mateixa
forma com pel que fa al seu contingut. Ens proposem, en definiti-
va, assenyalar alguns deis trets que matisen l'etiquetatge amb qué
aquesta obra ha estat classificada del 1873 enÇá 1 i que ens la fan
veure com un dels esguards d'una estética nova que, anys a venir,
es plasmará, més ben definida, en les novelles cavalleresques. Cal-
drá, dones, situar el Blandín en el context genéric díns el qual

1. Segons PAUL MEYER, Le Roman de Blandín de Cornouialles i Guiot
Ardit de Miramar, «Romania», II (1873), págs. 170-202. Aquesta edició,
que volia ser «crítica» peró no oblidava que era una «édition princeps», va
ser la primera de les escasses dedicacions deis entesos a aquesta obra. La
«Introduction» de Meyer ha determinat el camí deis estudis posteriors, al-
menys en tot alió referent a l'autoria, l'origen del copista, data del text i
consideració sobre la válua del text... Només ARSENI PACHECO, El «Blandín
de Cornualla», dins Studies in Catalan/Estudis sobre el Catalá. Volume in
Memory o! Josephine de Boer (Barcelona 1977), págs. 139-160, ha intentat
revisar els pronunciaments, no massa favorables, sobre el Blandín.
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sembla que s'insereix i, d'altra banda, caldrá que el localitzem en
l'horitzó de la narrativa catalana d'aleshores.

El pas de les cancons de gesta i deis romans de matéria clássi-
ca als laisse courtois 2 i —sobretot— als textos de Chrétien de
Troyes ens indica una concepció ja distinta i, en certa mesura, dis-
tant del fet literari mateix. 3 Pierre Gallais ens diu que Chrétien de
Troyes és «le pére du roman moderne» 4 i que el seu Érec et Énide

Cf. quant al lais narratiu, els exemples i anotacions que trobarem a
Nueve lais Bretones i «La Sombra» de Jean Recart, traducció i introducció
d'ISABEL DE RIQUER (Madrid, Siruela, 1987). LLUÍS CABRÉ, El conreu del lai
líric en la literatura catalana medieval, «Llengua i Literatura», 2 (1987),
págs. 67-132, ens facilita les coordenades de la trajectória d'aquest génere
en concret, del seu altre vessant, a més d'incloure unes referéncies bibliográ-
fiques riques i sucoses que ajuden poderosament a aqueixa completa visió
de conjunt. No oblidem el póstum ERNEST HOEPFFNER, The Breton lais, R. S.
Loomis (ed.), Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative His-
tory (Oxford, Clarendon Press, 1959), págs. 112-121; les notes generals que
trobarem, entorn de l'estil deis laisse, a PAUL ZUMTHOR, Langue, texte, enigme
(París, Seuil, 1975), pág. 239; les dades de MARTÍ DE RIQUER, História de la
literatura catalana, II (Barcelona, Ariel, 1980 2 ), págs. 40-42 i d'ERICH AUER-
BACH, Mimesis. La representación de la realidad en la literatura (Méxic, Fondo
de Cultura Económica), págs. 108-187, i també de J. CH. PAYEN, Le Moyen
Age, I. Des Origines á 1300 (París 1940), págs. 80-82.

Cf. JEAN FRAPPIER, Le roman breton: des origines a Chrétien de
Troyes (París, SDU, 1950); PIERRE GALLAIS, De la naissance du roman.
pro pos d'un article récent, «cahiers de Civilisation Médiévale», 53, XIV
(1971), págs. 69-75. Més aprofundits seran PETER DRONKE, Ronheid: les pre-
miéres traces du roman courtois, «Cahiers de Civilisation Médiévale», 2,
XII (1969), págs. 365-382, i JEAN FRAPPIER, Vues sur les conceptions cour-
toises dans les littératures d'oc et 	 au XII' siécle, «Cahiers de Civilisa-
tion Médiévale», II (1959), págs. 365-382. Peró no podem deixar de banda
el de Troyes: JEAN FRAPPIER, Chrétien de Troyes, dins R. S. Loomrs (ed.),
op. cit., págs. 157-191 i L. T. TOPSFIELD, Chrétien de Troyes: A Study o}
the Arthurian Romances (Oxford, Oxford University Press, 1959) ens
criden l'atenció sobre l'influx de la seua obra en la configuració formal i
ideológica del roman de tema artúric. En aquest mateix sentit, cf. també
HUGUES MICHA, Structure et regard romanesque dans l'oeuvre de Chrétien
de Troyes, «Cahiers de Civilisation Médiévale», 52, XIII (1970), págs. 323-
332. Peró la narració canvia, a la fi del segle mil: FERNANDO CARMONA, La
transformación de la narrativa a finales de la Edad Media (Múrcia, Ed. Lí-
mites, 1984), págs. 97-132... I, a la fi, potser una passejada desentabuixado-
ra: MARIE-LOUISE OLLIER, Utopie et Toman arthurien, «Cahiers de Civili-
sation Médiévale», XXVII (1984), págs. 223-232.

4. P. GALLAIS, op. cit., págs. 74-75.
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és el primer roman modern, és a dir, la primera «novella» moderna.
Els pares d'aquesta obra no són els anomenats romans antiques,
sinó l'«imagination créatrice —ou structurante, combinatrice-
d'un romancier écrivaint á un moment donné, dans una société don-
née». En els escrits de Chrétien de Troyes hi ha, més enllá d'un
món ideal, la possibilitat d'atenir-se a un món real, profundament
veritable, lógic... un món on «la Joie est possible». Es tracta d'un
món i d'uns textos on —com conclou Gallais-5 «la technique vien-
ne á rentrer dans l'obédience de la conscience [de la connaissancd».
Pot ser que, en aqueixes obres, ja hi hagués el relat.

El «relat» és, segons Tzuetan Todorov,6 l'«encadenamiento cro-
nológico y a veces casual de unidades discontinuas». Ens ho acla-
rirá millor Bremond ' en dir-nos que el «telat» és un «discours in-
terprétant une succession d'événements d'intérét humain dans l'u-
nité d'une méme action». Es tracta d'alló que Paul Zumthor 8 ex-
plica com una «succession qui s'oppose á la contiguité de la des-
cription, ainsi qu'á l'" effusion lyrique", quoique l'une et l'autre
soient fréquemment assumées par la narration, et integrées á sa
temporalité propre, á titre de "circonstances"».

Els escrits de Maria de Franca i, especialment, els de Chrétien
de Troyes, a l'igual que el comú de la Matéria artúrica i de la ins-
piració bretona, proposen una entesa entre l'autor i el lector que
no és tan estreta ni tan determinada com la que gairebé imposa-
ven (i imposen) l'épica, els cants narratius, els contes... En el
roman caldrá seguir, més aviat obedientment, la máxima aristoté-
lica: «Cal preferir l'impossible que és versemblant al possible que
és increible». 9 El lector no ha de ser tan crédul ni tan ingenu.
W. H. Auden 10 ens ho explica magníficament: «Mientras un poeta

Ibid., pág. 75.
La doble lógica del relato, dins S. SANZ & J. BARBACHANO (eds.),

Teoría de la novela (Madrid, Editorial Temas, 1976), pág. 389.
La logique des possibles narratives, «Communications», 8 (1966), págs.

62-63.
Essais de Poétique Médiévale (París, Seuil, 1972).
Poética, dins A. GONZÁLEZ (ed.), Poéticas. Aristóteles, Horacio, Boe-

cio y Boileau (Madrid, Editora Nacional, 1981), pág. 111.
Dichtung und Wahrheit (un poema no escrito), «Poesía», 29 (1988),

pág. 53.
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hable de las hazañas de otros, su poema puede ser malo pero no
puede ser falso, aunque las hazañas no sean históricas».

Arseni Pacheco " va trobar un tret important per a la con-
cepció de la novella tal com sembla que hom la concebia aleshores:
«el fet que la realitat és sovint tergiversada com drap de tintorer».
La realitat, la realitat «literaria», exigirá uns preus més alts, peró."
I, en el principi, ens trobarem el roman... A casa nostra, les no-
ves rimades seran les formes textuals d'abastar la realitat, de lite-
raturitzar-la, seran les formes d'expressió d'alló que, més enllá deis
Pirineus, cap al Nord, hom escrivia dins el motlle dels decasillá-
bics francesos.

El Blandín, segons el seu títol, és un roman. En el Blandín hi
ha un manlleu de trets i de coses ben conegudes per tots que hom
barreja amb d'altres procedents d'allá on les pors deis homes i les
lleis de la natura no aprofiten per a res. Hi ha, també, elements
fantástics o, simplement, no reals: un gos que guia els protagonis-
tes, Blandín de Cornualla i Guillot Ardit de Miramar (vv. 39-42);

lleons que bramen al servei de gegants dolents (vv. 311-315); un
astor blanc, clau per a desencantar Brianda, la donzella amb qui es
casará Blandín (vv. 1395-1400); un ocell que parla i que indica
el camí que cal seguir (vv. 548-551); gegants que empresonen don-
zelles i amb els quals s'han d'enfrontar els nostres protagonistes
(vv. 99-106); una serp gegant, un drac que dorm i un sarraí ne-
gre i encantat... Un seguit d'eiements procedents de l'imaginari
bretó, en la seua majoria, i quasi tradicionals de la matéria artú-
rica. Peró aquests elements, amb d'altres com ara les particions de
camins i les separacions de Blandín i Guillot Ardit, no es compor-

Notes per a l'estudi de la narrativa catalana en vers deis segles XIV
i XV, dins Actes del Segon Collogui Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes (Montserrat, Abadia, 1982), pág. 152.

Cf., primer, ERNST ROBERT CURTIUS, Literatura europea y Edad Me-
dia latina (Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1981), págs. 212-241, i
FERNANDO CARMONA, Op. cit., págs. 45-49 i 122-132. Aqueix preu potser és
el de la versemblanga, el d'un cert gust per l'exactitud en unes obres que
volen ser creíbles. Hom avano cap a la prosa, feu fins aleshores de la his-
toriografia, que no era un exemple de veritat... En aquest punt, cf. LOLA
BADIA, Verdad y literatura en las crónicas medievales catalanas: Ramon Mun-
taner, «Dispositio», 27, X (1985), págs. 29-44.
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ten eficientment com a tals en aquesta obra; no hi exerceixen cap
hegemonia efectiva. Al nostre autor anánim l'interessava més una
semiosi que, sense barallar-se del tot amb la suggestió del clima
i el to fantástics, no allunyás el lector de la realitat, de la fun-
cionalitat si més no. Aqueixos trets no són prou per a neutralitzar
la primacia de l'«element real» en el Blandín. Si aixó no fos així,
l'objecte del Blandín restaria adulterat, trdit o, només, no s'ajusta-
ria a les coordenades genériques del roman i, sobretot, tampoc no
s'ajustaria gens a les coordenades (cotextuals) concretes d'acord
amb les quals es desenvolupa l'objectiu d'aquesta obra i que tro-
bem explicitat en els vv. 2.393-2.394, els darrers: «E pregás Dieu
que aissí vos prenna. E que vos don (a tut e a tutte) la bona stren-
na». Sense oblidar-nos deis vv. 2.389-2.392: «Aras ve vos che vos
ay dich/Cum Blandin e Guihot Ardit/Atroberon bonas molhers,/
Car feron com(a) bons cavaliers».

Aquests versos esdevenen la síntesi i l'explicació d'una certa
voluntat de prodesse, que deu haver guiat el plantejament del
Blandín i que deu haver-ho fet més enllá del valor pedagógic que
Victória Cirlot 13 reconeix en tot roman. Aquests versos ens diuen
per qué l'autor s'ha decidit a llevar importáncia als elements me-
ravellosos, a fer escasses les referéncies a tot alió que no fos el
combat i la góbia de la recerca del triomf, a no descriure'ns les ar-
mes deis seus protagonistes ni fer-nos algunes traces de les seues
faccions i aspecte —encara que ho hagués fet d'acord amb la «tra-
dició»—, a minvar la quantitat i la qualitat de l'amor cavalleresc,
a referir-se només l'imprescindible al decurs temporal i, molt menys
encara, a l'espacial i escenográfic...

En el Blandín el realisme és en els combats, en els mudes de
sentiment i en la manera d'expressar-ho. Hi ha una atenció espe-
cial —peyó sempre breu— als trets sanguinolents del combat, so-
bretot quant a Guillot Ardit. Peró no hi ha cap descripció més
enllá de la simple constatació deis colps feridors i de les seues
conseqüéncies que faca referéncia a l'esforg que impliquen... i no

13. Prólogo a ANÓNIMO, El Cementerio Peligroso (Madrid, Siruela, 1984),
pág. XXIV.
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oblidem que el combat, el combat esforÇat, tal vegada será l'essén-
cia de la cavalleria postulant o, si de cas, la seua expressió més es-
pectacular i entretinguda.

En el Blandín no hi ha lluites extraordináries, ni tresors, ni al-
lucinacions, ni cementiris perillosos, ni castells, ni cap allegoria de
les virtuts del bon servidor de Déu o, almenys, de l'Orde de la
Cavalleria. Hi ha alguns trets fantástics que no aconsegueixen em-
portar-se la história de Blandín i de Guillot Ardit lluny de la rea-
litat o de la quasi estricta versemblanca. Arseni Pacheco 14 ja pin-
zellava aquest punt en dir-nos que en el Blandín «el teló de fons de
l'acció és un món fantástic i meravellós, peró l'estructura de la
forma i el tractament literari deis elements narratius fan oblidar-
ho i, sense adonar-se'n, el lector accepta com a versemblant i lógic
el relat fabulós». Tal vegada, pera, hi ha aqueixa acceptació per-
qué més aviat, en el Blandín, el relat no és «fabulós».

El món del Blandín no és tan diferent deis que trobarem en
d'altres narracions en vers més o menys coetánies. Per exemple,
Frayre de Joi i Sore de Plaser, que també intenta presentar lógi-
cament i versemblant una acció de caires fantástics. El món del
Frayre és, pera, una recreació estética conscient i explícita d'un
altre de fantástic que, a més, pertany a una altra tradició creativo-
literaria. I en acá difereix del Blandín.

L'autor del Frayre té allá que potser és la mala consciéncia
cultista d'iniciar el text amb una justificació de per qué l'escriu
seguint la forma de la «faula» i de per qué, a més, ho fa en fran-
cés.' El Frayre és, dones, l'adopció i immediata adaptació corteses
d'un tema i d'una narració populars. En aquesta adaptació ningú
no intentará apropar al món referencial (a la realitat) els seus ele-
ments originarís, populars pera «de faula» i, per tant, allunyats.
És per acá que l'autor té molt de compte a l'hora de l'escriptura:
vol fer versemblant el conte base a un públic lector, és a dir, l'ha
de fer adequat i agradós als gustos literaris de l'ambient al qual

Blandín de Cornualla i altres narracions en vers deis regles XIV i
XV (Barcelona, Edicions 62/«La Caixa», 1983), pág. 13.

Cf. Blandín de Cornualla i altres narracions, págs. 80-98, vv. 1-17.
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devia pertányer aqueixa dama «ab cors gen» que li'l va enco-
manar.

El Blandín, per la seua banda, sempre ancora els elements fan-
tástics en el «món empíric deis seus lectors»." Gosem dir que el
Blandín, fins i tot, ancora aqueixos elements en el món empíric deis
seus protagonistes, el qual devia diferir ben poc del món referen-
cial deis seus lectors models. Un món, aquest, que ben fácilment
deu ser —com deia Pacheco— " «el món cavalleresc i cortesá que
els autors i lectors acceptaven com a model ideal de l'existéncia
i conductes humanes». Ara bé, creem fermament que, tot aixó no
obstant, el món possible del Blandín perdrá una gran part de tot
el que deu tenir l'ideal, d'inabastable i d'irreal. El Blandín es pro-
posa demostrar la tangibilitat, la possibilitat i fins i tot la facilitat
de conquesta del seu propi món, el dels cavallers. El del Blandín
no és un món ideal, almenys en les seues manifestacions externes
i perqué, tal com ens el presenta l'autor anónim, ens trobem da-
vant un curiós exemple de coincidéncia quasi completa entre el
món referencia) i el possible, entre la veritat i la literatura. Aquest
món, el del Blandín, com tot alió real, és aprehensible...

En el Blandín hi ha un món a conquerir; hi ha una aventura
a cercar. Heus ací la causa per qué Blandín de Cornualla i Guillot
Ardit de Miramar abandonaran «leur hostals» (v. 23); perqué en el
seu viatge peripatétic hi haurá massa son, pocs castells i massa
aventura.

Podem afirmar que, més enllá de la «intenció realista» que
hom 18 reconeix en el Blandín, la realitat també es troba en la re-
ferencialitat que mou l'autor i des de la qual intenta enllestir lite-
ráriament una situació i un fi. Peró hem de tenir molt en compte
que Roland Barthes," en matisar «realitat» i «realisme», afirma
que «l'obra més "realista" no será la que "pinte" la realitat, sinó
la que, tot valent-se del món com a contingut [...], explotará tan

Ibid., pág. 13.
Ibid., pág. 14.
Ibid., pág. 13.
El grau zero de l'escriptura i nous assaigs crítics (Barcelona, Edi-

cions 62, 1973), pág. 13.
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profundament com li será possible la irreal realitat del llenguat-
ge». A més, Bouerneuf i Ouellet 20 sentencien, greus i seriosos, que
«el realismo, pues, es imposible o, mejor, no es lo que se creía que
era». Heus ací la válua del roman davant del conte, de l'épica, deis
cants narratius, etc.: un grau més elevat de recreació, una relació
distinta/nova amb el lector, una complicitat formal, argumentati-
va, temática i narrativa més greus i, alhora, més lliure, menys tra-
vada. Hi deu haver uns altres posats a l'hora de l'escriptura deri-
vats de les pulsions de la realitat, que permeten (o imposen), en
la fi del segle xiir i en el comenÇament del my , la representació
no gens afectada de la ficció.

D'altra banda, també ens interessa La Faula de Guillem de
Torroella. Ja Riquer 21 ens va indicar que aquesta obra era «de
fet, una visió fantástica». Pere Bohigas i Jaume Vidal Alcover
hi insisteixen: «L'acció de La Faula de Guillem de Torroella trans-
corre en un món fantasmal». L'autor mallorquí tractava de fer un
alliconament dins una tradició/visió fantástica de la mateixa tra-
dició i, alhora, de la mateixa realitat. Aqueixa tradició, a més,
comptava amb Artús, la seua espasa i la fada Morgana, tan abelli-
dors de cara al públic, i que li permetien jugar amb l'avantatge
d'un cert criteri d'autoritat. Peró aquest no será l'Artús cap d'he-
rois. Será un guerrer del Nord que, ferit, s'ha refugiat a la Me-
diterránia...23

Artús i l'espasa són, només, unes excuses perqué l'acció de La

Faula semble fantástica i, a més, perqué puga esdevenir-se. En
aquesta obra ningú no s'allunyará de la realitat. Guillem, en viatjar
a l'illa llegendária i ser en preséncia d'Artús, retorna de seguida
a la realitat: hi ha l'espasa del rei que l'ofereix, la realitat, que
l'enfalca tot just en el moment i lloc tal vegada més fantástics.

La modernitat de La Faula respecte al Blandín está en la crí-

La novela (Madrid, Taurus, 1974), pág. 139.
História, II, pág. 75.
Editors de GUILLEM DE TORROELLA, La Faula (Tarragona, Tarraco,

1984).
Cf. ROGER SHERMAN LOOMIS, The Legend of Arthur's Survival, dins

R. S. Loomts (ed.), op. cit., págs. 64-71.
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tica que hom fa del món real (des de l'irreal) amb l'esperanca que
millore, que es modifique. La magia no actuará directament: envia-
rá ( ?) un portaveu. Guillem, que també pertany a aqueixa realitat.
Penó La Faula acaba i no sabrem si Guillem s'hi mullará... Al cap
i a la fi, podrem parlar de la «modernitat» o de l'especificitat que
tant La Faula com el Blandín —sense barrejar-se— mostren res-
pecte a les obres que integraven elements artúrics, bretons, llegen-
daris o que s'integraven plenament en aqueixes tradicions.

El Blandín lliga diverses situacions o «casos» típics deis llibres
de cavalleria d'una manera que coincideix amb el plantejament del
Libro del Cauallero Zifar. Aquesta obra castellana, també datable
cap als volts del 1300, és, segons Maria Rosa Lida de Malkiel,'
«un no logrado maridaje de narración didáctica y de novela cava-
lleresca». En el Zifar hi ha una visió forra incompleta i interessa-
da de l'ideal cavalleresc. Potser com en el Blandín (sobretot en els
episodis protagonitzats per Guillot Ardit), el cavaller no s'enfron-
tará amb cap enemic veritablement superior a ell i no servirá cap
dama. Com Blandín i Guillot Ardit, Zifar i el seu fill només cer-
quen aventures perqué volen enriquir-se. També hi ha ben po-
queta fantasia. L'autor del Zifar també es va interessar més per fo-
calitzar l'acció i el seu desenvolupament. A la fi també hi haurá el
premi, l'«strenna» que es formula com a moralitat. Ja ens ho diu
així la senyora Lida de Malkiel: 25 «El premio del virtuoso tal y
como se formula en la solemne moraleja final, es el bienestar en este
mundo y en el otro [...] la "buena fama" es reputación por bue-
nas obras».

El v. 2.388 del Blandín, «E Dieus lor donet pron de ben», ens
apropa molt al deix d'aquesta obra cavalleresca i, en definitiva, a
una concepció diferent de l'exercici cavalleresc. Hom hi canvia, en
les acaballes del mi' i en els primers tombs del xiv, l'idealisme i
l'heroisme cavallerescs pel cálcul del guany. Aquest canvi coinci-

La idea de la fama en la Edad Media castellana (Méxic, Fondo de
Cultura Económica, 1983), pág. 259. Sobre el Zifar, cf. també M. S TEFANO

TÁNGER, El «Cauallero Zifar». Novela didáctico-moral (Bogotá, Instituto Caro
y Cuervo, 1972).

Op cit., pásg. 259.
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deix amb uns altres de sócio-económics que, iniciats durant el se-
gle xii, havien de permetre l'abandonament de les tenebres ab-
solutes (si mai no n'hi va haver) i reformular l'ordre feudal. Es
tracta d'un seguit de fenómens que adobaran l'arrelament de l'am-
bient burgés, de l'ambient ciutadá, d'alló que obrirá el camí del
Renaixement." Roturacions més extenses, millors conreus, aug-
ment de les transaccions comercials, noves rutes, embranzida deis
orden mendicants, fi del conflicte de les Investidures, les croades...
tot plegat va propiciar un canvi qualitatiu en les idees que hom
abocava a la literatura.

Arseni Pacheco n va afirmar que el Blandín «és un curiós exem-
ple de roman medieval». Més aviat creem que comenta a deixar
de ser-ho, de roman i de medieval. En el Blandín hi ha realitat en
la proporció suficient per a no quedar arrenglerat en les mainades
deis romans «clássics» o deis llibres de cavalleria i per a veure-hi
els esguards primers que ens aproparan a alló que hom anomena
«novella cavalleresca»." Aquesta mena d'obres es caracteritzen pel
seu taranná centrífug en oposició a la fugida-cap-a-dins que repre-
senten els llibres de cavalleria. En les novelles cavalleresques no
importa tant l'endins de les passions com les peripécies additives
que les iilustren; hi interessa tant l'element real que s'hi redueix
sensiblement la preséncia de tot alió extranatural.

En el Blandín el llenguatge és senzill. No hi fa gran cosa el
mot, sonoritat nua, sinó alió a qué el mot remet. Es tracta de l'in-

Cf. GEORGES DUBY, Les Trois Ordres au l'imaginaire du féodalisme
(París, Gallimard, 1978), pág. 365; JUDITH L. KELLOG, Economic and social
Tensions Reflected in Me Romances of Chrétien de Troyes, «Romance Philo-
logy», XXXIX, 1 (agost 1985), págs. 117, 119-120; Pium, ZUMTHOR, Essais,
págs. 474-475, i ARNOLD HAUSER, Historia social de la literatura (Madrid,
Guadarrama, 1976, pág. 212, especialment allá on afirma: «La consecuencia
inmediata de la aparición de una economía urbana y comercial es la tendencia
hacia la nivelación de las antiguas diferencias sociales. El dinero, empero,
introduce nuevos antagonismos (...) Los antagonismos de clase de aquí pro-
vinientes sobreponen, cruzan o exacerban las antiguas diferencias».

Blandín de Cornualla i altres narracions, pág. 212.
28. Cf. MARTÍ DE RIQUER, Histhria, II, pág. 18, Í ARMANDO DURÁN,

Estructura y técnicas de la novela caballeresca (Madrid, Gredos, 1979), págs.
66-70 i 73-119.
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terés de la designació, no de l'encís de la significació. En aquesta
obra l'autor empeny el lector cap a tot alió que narra i no a com
ho fa. Aquest autor només va voler narrar el desenvolupament d'un
tema, per aixó el llenguatge del Blandín és senzill en la factura
del vers, del ritme, de la rima i del metre i auster en les filigranes
de dicció.

En el Blandín les qualitats són humanes, com també ho és la
manera de narrar-nos-les. En aquesta obra la narració no esdevé
una inferéncia;' els elements fantástics, probables símbols i icons,
no hi són masca eficaÇos. El lector té accés més directe a la reali-
tat a partir de la qual i sobre la qtial hi ha el text. No hi trobará
el pas barrat per l'exquisidesa rígida dels elements meravellosos,
que tant es multiplicaven en els llibres de cavalleria. Des del co-
menÇament, sabem que es tracta de dos cavallers amics que mar-
xen a la recerca d'aventures; al final es casaran amb sengles «bo-
nes molhers». Enmig hi ha un relat sobre la companyonia entre
tots dos. És precisament aquesta zona la que fa plantejar-nos a
quina casta d'herois pertanyen Blandín i Guillot Ardit, quina és
l'actuació de l'autor i del lector i, en definitiva, quina mena de
text és el Blandín.

El Blandín no busca una pregunta a l'estil de les que podrem
fer a propósit del Grial, per exemple: «Qué és el Grial», «Qué
significa el Grial?» El Blandín no intenta moure el lector ni a la
identificació deis herois, ni a qualsevol pregunta d'aquesta mena.
Hí ha, peró, un altre tipus de preguntes: «eCom es fa de bon ca-
valler?», per exemple, ja ens la proposa i resol el text mateix en
els vv. 2.391-2.392 («Atroberon dos bonas molhers/Car feron
cum(a) bons cavaliers»). Aquests versos ens remeten a tot el que
s'ha narrat en els dos mil tres-cents vuitanta-nou versos anteriors
i ens fixen l'atenció en l'organització macrostructural gnoseológica
d'aquesta obra, la qual va una passa més enllá de la simple suc-
cessió de lluites i d'aventures. Tot hi és en relació de «transforma-
ció»." L'autor s'encarrega de transformar l'estat de Blandín i de

Cf. J. S. RESINA, La hermenéutica de la Ques del Santo Graal,
«Anthropos. Suplementos», 1 (octubre 1987), pág. 13.

Cf. TZUETAN TODOROV, La doble lógica, pág. 395.
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Guillot Ardit. A mesura que el seu víatge es perllonga, no pro-
gressaran tant en i'espai i en el temps i en l'ús de la cavalleria
com en el seu estat civil: es casaran. Aquest incident és més im-
portant que no sembla: se situa a la fi del text i a la fi de les
aventures deis nostres protagonistes, i sembla forra improbable
que puguen continuar la seua déria postulant i esforcada. Aquests
matrimonis, Blandín amb Brianda i Guillot Ardit amb Yrlanda,
signifiquen la transsubstanciació d'uns individus que passen, així,
de fadrins recercadors (cavallers ministeriales, al cap i a la fi) a
senyors. Aquest sedentarisme final, definitiu i satisfet, té el vist-i-
plau diví: «E Dieus lor donnet pron de ben» (v. 2.388). Aquesta
fi de la vida cavalleresca de Blandín i de Guillot Ardit evidencia
una concepció molt funcional de l'exercici cavalleresc... Recordem,
només, que els companys d'Érec el van censurar durament perqué,
en casar-se amb Énid, es va oblidar de les juntes i deis torneigs...
tant l'estimava!

El nostre autor anónim es va negar (o potser ja no podia) a
presentar-nos els seus protagonistes com a cavallers de llegenda.
Sols així ens podrem explicar que un deis dos, Guillot Ardit, no
resulti sempre vencedor; que, tot i no resultar tan expert com
semblava, hom li atorgui la dignitat de cavaller des del principi i
que estiga tan allunyat de la gallardia i d'aquella certa fredor que
hom reconeix en la cavalleria de veres; que l'autor gose referir-se
a Blandín, el seu protagonista veritable, en diminutiu... Tot aixó
acolora un cert deix irónic o, almenys, escéptic respecte del codi i
la retórica cavalleresques. Un deix, al capdavall, intensificat per la
comparacíó que s'hi estableix en tot moment entre la fortuna, tan
diversa, de Guillot Ardit, sempre en un pla inferior, empresonat
i sense guardó, i Blandín, més apropat al formalisme i al concep-
tisme de les regles de conducta aristocrátiques cavalleresques.

Hi ha, en el Blandín, un ethos que no coincideix amb cap deis
que seran habituals en la narrativa d'aleshores, catalana o de la
resta del continent, de tema amorós o, especialment, británic. El
Zifar i, també, Li Atrex Perilloux 31 s'aproparan a aquest mode de

31. Cf. les reflexions de VICTÓRIA CIRLOT, op. cit., pág. XIV.
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comprensió i d'expressió de la cavalleria... Tot plegat ens mena
a creure en l'especificitat del Blandín: planteja unes relacions au-
tor/lector, história/elements incorporats i fantasia/realitat de cai-
res distínts i —el bo del cas— nous, no coincidents amb les que
proposen romans o obres com La Faula, el Frayre, la Vesió, el Tris-
tany, la Quest, el Jaufré...

La novella cavalleresca significa la fallida del codi del cavaller.
En el Tirant, en el Curial i, fins i tot, en els primers cossos de
l'Spill —tot i que aquesta obra valenciana ja és tota una altra
cosa —tenim un rosari que palesa una concepció de la creació
literária ben distinta de la que inspirava els llibres de cavalleria;
una concepció, una estética que ja s'anuncia en el Blandín, el
Zifar, l'Átrex... El Tirant i el Curial són, en el xv catalá, un ro-
sari el primer misteri del qual ens el vol comentar a resoldre el
Blandín. En aquestes dues obres hi ha un feix d'allusions a la con-
dició-sense-noblesa d'uns protagonistes com són els seus, massa
determinats visceralment. Tirant, Curial i fins i tot en Grosser
—quan fa fortuna servint com a cavaller, és a dir, com a «soldat
de fortuna» a Franca— fan un llistat en el qual no seria massa des-
gavellat incloure —amb la precaució que caldrá— Blandín i Gui-
llot Ardit.

De l'apatia ultrada de Curial a la timidesa desconcertant de
Tirant, des de Guillot Ardit, tantes vegades derrotat, i Blandín
de Cornualla, victoriós i felkment casat, fins a en Grosser, vence-
dor amb les armes i derrotat en la recerca contínua de maridatges,
tenim una galeria d'herois ambigus.

En el Blandín hi ha un altre món possible, que aprofita els ele-
ments británics més llampants a fi de narrar una história que, en
el fons, no té massa a veure amb aquelles en les quals aqueixos
elements s'integraven origináriament. Hi ha unes altres preocupa-
cions i intencions en la seua escriptura i en la seua lectura. Hi ha
una transacció entre dos regles, uns canvis socials i económics...
Hi ha, finalment, el molí d'un altre génere literari, portador d'un
codi més aviat étic. Vet ací per qué el Blandín no s'installa en el
roman, ni en la tradició de la Matéria de Bretanya, tan cómoda-
ment com sembla. El Blandín bé pot ser un dels primers senyals
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d'un terreny literari que será reflex de símptomes canviants d'un
món que s'allunya d'un altre que hom pretenia medieval quan
no teocrátic. Al cap i a la fi, el Blandín se'ns mostra com una pe-
nyora d'un temps i d'un estadi d'un génere literari en els quals
ni la prosa ni els cavallers estaven ja per a romanÇos.

VICENT MARTÍNEZ


