
D'ANGLATERRA A CONSTANTINOBLE:
UN RECORREGUT PELS PERSONATGES

I,EMENINS DEL TIRANT LO BLANC

Un deis elements que ha servit per a configurar la modernitat del
Tirant lo Blanc ha estat el tractament deis personatges fet per l'autor)
A diferéncia deis models masculins i femenins de la literatura coetánia
i posterior, els personatges de Martorell són éssers dotats de veu própia,
que evolucionen i que gaudeixen d'una psicologia que ens permet de
conéixer-los a través del seu comportament i els diferente estats d'ánim
que els esdeveniments els procuren. La clau principal d'aquest progrés
és el fet, discutible, com tota afirmació que no provinga de fonts
escrites, que l'autor concep la trama general del Tirant de bon principi,
peró crea i fa actuar els personatges segons les necessitats de la narració.

L'interés pels personatges femenins martorellians s'ha vist darrera-
ment ampliat amb les aportacions d'alguns estudiosos que els han fet
objecte de les seues investigacions. 2 El nostre interés s'inicia pel fet

Quan parlem de l'autor, ara i durant tot l'escrit, ens referim a Joanot
Martorell, deixant de banda les polémiques sobre la doble autoria o sobre
aquelles parís de l'obra que es poden atribuir a Martí Joan de Galba. Ho fem
així perqué creiem que, des de la perspectiva d'enfocament del nostre estudi,
l'originalitat del text, la trama, la creació i evolució deis personatges, l'enginy
i la ironia, i moltes altres circumstáncies, es deuen al talent de Martorell, en
siga o no responsable de la redacció absoluta.

Esmentem, si més no, dues referéncies: JOSEP-LLUÍS ORTS, La dona en
la narrativa catalana medieval, Memória de Llicenciatura inédita (Universitat
d'Alacant, 1990), págs. 187-208 i JosÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÉNEC, Set dones per
a Tirant (Barcelona, Columna, 1991).



132	 M. FONT I PRADES

que són nombroses i diverses, és a dir, que estan plenes de matisos
per aixó mateix, reflecteixen diferents conceptes de la vida i de l'amor,
fins a tal punt que arribaran a modificar el curs de la narració. Tanma-
teix, no ho faran totes les dames, i no será sempre ni des de bon
comengament que es donaran aquestes circumstáncies.

El nostre objectiu será, per tant, destriar del conjunt femení aque-
lles dames que poden aportar alguna Ilum a les consideracions anteriors.
No ens limitaren, doncs, a les protagonistes evidents, sinó que, tot i
tractar-les individualment, considerarem el component femení en la
seua evolució de conjunt dins la perspectiva global de l'obra. A més a
més, l'análisi es fará des de la visió d'un lector actual i, d'alguna
manera, reflectirá aquells elements de lectura que permeteren a Dáma-
so Alonso de qualificar-la de «novel•la moderna» 3 i a Mario Vargas
Llosa de «novel•la total».4

I. ELS PERSONATGES FEMENINS: INVENTARI I CATALOGACIÓ

Al llarg dels quatre-cents vuitanta-set capítols del Tirant s'esmenten
prop de setanta noms femenins. Una primera divisió ens fa separar
aquelles dones que només són citades de les que intervenen com a
personatges. D'entre les primeres, podem establir que es tracta de
personatges mitológics, com Diana, Venus o Minerva; literaris, com
Ginebra, Isolda o Helena; o bé de santes i dones bíbliques, com santa
Maria Magdalena, Eva o Judit. Totes elles, moltes de les quals gaudiran
ensems de trets mitológics i literaris, com Fedra o Penélope, palesen el
grau de coneixement de l'autor, del qual ell mateix ens havia ja adver-
tit al «Próleg», en recordar-nos que «moltes gestes e innumerables
históries són estades compilades per tal que per oblivió no fossen

DÁMASO ALONSO, Tirant lo Blanc, novela moderna, «Revista Valen-
ciana de Filologia», vol. I-núm. 3 (juliol-setembre, 1951), págs. 179-215.

MARIO VARGAS LLOSA, Lletra de batalla per Tirant lo Blanc (Barcelo-
na, Edicions 62, 1969).
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delides de les penses humanes». 5 N'hi haurá dues, peró, la fada Mor-
gana i la Sibil•a, que esdevindran personatges de la novel•a, encara
que sense relació en la trama, posades per l'autor, segurament, a fi de
bastir una obra que comptara amb tots els ingredients de la literatura a
l'ús. Hi podríem afegir, a més a més, la donzella de l'illa del Lango,
filla d'Hipocrás, que forma part de les llegendes de dames encantades,
tot i convertir-se en esposa d'Espércius, cavaller natural de Tremicén,
i ser citada la seua descendéncia al final de la novel•a.

Tot plegat, comptem ja amb uns trenta noms de dames que no
interessen als nostres propósits. El seu model fará d'espill on
s'emmirallen totes les altres dames, i serviran, a elles i a nosaltres, de
referencia. Si óbservem ara la nómina del que són própiament perso-
natges femenins veurem que, d'entrada, s'ha de fer una distinció, per-
qué no totes gaudeixen del mateix tractament per part de l'autor: de
les aproximadament quaranta dames la funció de les quals ens queda
per resoldre, la majoria no arriben al paper de personatges secundaris.
Moltes vegades es limiten a ser presents en algun moment important, a
trametre un missatge o a servir de diferents maneres les seues senyores.
Fet i fet, la relació d'elements femenins que ens interessa d'examinar
és i es localitza en els escenaris geográfics següents:

Tirant a Anglaterra

La comtessa de Varoic.
La filla del rei de Franla.

Tirant a Sicília i a Rodes

La dama de Rodes.
Ricomana.

5. L'edició amb qué hem treballat és la següent: JOANOT MARTORELL,
MARTÍ JOAN DE GALBA, Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Matorell, a cura
de MARTÍ DE RIQUER (Barcelona, Arie1,1969).
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Tirant a l'Imperi grec

L'emperadriu de Constantinoble.
Carmesina.
Estefania.
La Viuda Reposada.
Plaerdemavida.
Eliseu.

Tirant al nord d'África

9. Plaerdemavida.
11. Maragdina

Segona estada de Tirant a l'Imperi grec

L'emperadriu de Constantinoble.
Carmesina.
Estefania.
La Viuda Reposada.
Plaerdemavida.
Eliseu.

11. Maragdina.'

La numeració que acompanya cada dama ens permet d'observar
que 1 i 2 no es tornaran a repetir perqué pertanyen als noranta-set
primers capítols, bona part deis qual foren redactats a partir del Guillem
de Varoic. Pel que fa als personatges de la segona part, no tornarem a
saber res més de la dama de Rodes, dona que, d'altra banda, només

6. Per fer aquesta relació hem aprofitat, a excepció de l'últim, els tftols
de les guies de lectura que Martí de Riquer proposa en l'edició esmentada.
Sobre la darrera part, ens ha semblat oportú no establir diferéncies entre
l'alliberament de l'Imperi i el que va succeir després de la mort de Tirant.
Així dones, ens hem guiat per les localitzacions geográfiques més importants:
Anglaterra, Sicilia i Rodes, Constantinoble, nord d'Africa i, novament,
Constantinoble.



D'ANGLATERRA A CONSTANTINOBLE
	 135

ens interessa per motius intrínseca. Ricomana desapareixerá també una
vegada convertida en reina de Sicilia i aconseguida la felicitat conjugal.
A partir d'ací, apareixeran els personatges més importants, més com-
plexos i més prolífics. La majoria no marxará de Constantinoble, peró
Plaerdemavida esdevindrá el nexe que unirá, juntament amb Tirant,
els esdeveniments de les parts tercera, quarta i cinquena. Vegem ara
com apareix en escena i com evoluciona cada personatge.

II. LA COMTESSA DE VAROIC

El personatge femení més important d'aquesta primera part se'ns
presenta al capítol II, quan Guillem de Varoic, el seu espós, hi busca
el consentiment per tal de passar a la vida de contemplació sense
deixar desocupats els afers terrenals. La «virtuosa e discreta» comtes-
sa es comportará en un primer moment com una heroina de tragédia:
invocará la mort, recorrerá al xantatge afectiu, sotmetrá el seu destí al
bon juí de les dames d'honor. Finalment, peró, hi consentirá, al•ludint
a la poca fermesa dels bornes (cap. III).

Podem dir que, en tot moment, el llenguatge desmesurat i grandi-
loqüent está d'acord amb el punt de vista de l'autor, que esmentava en
presentar-la «la feminil condició...». Amb tot, reprén el comportament
de dama noble quan es queda sola, arriba a demostrar dots d'estrateg
quan aconsella al Rei que es quede a la ciutat de Varoic (cap. V) i es
mostra molt virtuosa en les consideracions sobre l'ermitá (cap. XI).
Peró, com la majoria de dames enamorades d'aquesta novel•la, perd el
paper en confessar al Rei ermitá: «E des que de mi es partí no sé qué
són bons dies ni menys bones nits: entre les unes coses e altres, tots
los dies me són passió» (cap. XIX).

En tots els capítols, la Comtessa es debatrá entre el deure d'esposa
i de mare, i els desitjos d'amant. Ella iniciará el repertori de desmais i
estranyes malalties que patiran totes les altres protagonistes. Si en un
moment determinat sembla que podrá compartir amb el Comte la vida
ermitana (cap. XXVII), l'atzar fará que haja d'acomplir la voluntat del
Rei i abandonar el seu nou estat. La retrobararem, resignada, a la cort
reial i ella mateixa ens dirá: «Jo só viuda de marit viu per mos pecats e
per ma desaventura...» (cap. LVII) Tot plegat, doncs, i malgrat els in-
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tents, la comtessa de Varoic és un personatge al servei deis interessos
del Comte i del rei d'Anglaterra. Hi ha un cert grau de determinisme
en el seu destí: encara que sobreactua, plora, es plany i es desespera,
mai no abandona completament el seu paper, i tampoc podem dir que
els seus actes siguen imprevisibles. En aquest sentit, estem davant
d'un personatge pla, d'una cena importancia dins d'aquesta primera
part, la sort de la qual, peró, no será motiu de greus capteniments per
part deis lectors.

III. LA FILLA DEL REI DE FRANCA

Si la dama anterior era un personatge pla, com a mínim tenia veu
própia, cosa que no passa amb aquesta segona. Després d'aparéixer
durant cinquanta-sis capítols (del XXIX al LXXXV), només sabem
d'ella a través de la veu del narrador. Martorell ens la presenta mit-
jangant la tercera qualitat que ha d'ornar tota dama o donzella: la seua
bellesa. I ho fa exaltant la blancor de la pell que contrasta amb la rojor
del vi en baixar per la seua gola. Les intervencions de la reina
d'Anglaterra, aquesta sí absolutament discreta i virtuosa com escau al
seu rang i a la seua posició, es limiten al parlament amb el déu Amor
en les festes del seu casament, a prendre parta a favor del Conestable,
fill de la comtessa de Varoic, i a ser en tot moment al costat del Rei en
els actes públics i ocasions que el protocol ho requereix. Les darreres
intervencions van lligades, d'una banda, al que l'autor considerava
«feminil condició»; d'una altra, a la prudéncia própia d'una senyora
de sang reial. La primera és l'anécdota del lleó, al final del cap.
LXVIII. La segona, l'afer de la lligacama (cap. LXXXV) amb el qual
queda instituit l'orde de la Garrotera. La prudéncia i virtut abans
esmentades es palesen en el seu mutisme: «jamés la Reina li dix res»,
sinó a través de les paraules d'un criat del Rei.

No és, dones, un personatge que deixe empremta. La seua aparició
és l'excusa per a contar les primeres gestes de Tirant, característica
que defineix també els personatges que vénen a continuació.
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DAMES NOBLES A ANGLATERRA

El seu paper respecta els trets fonamentals deis dos personatges
anteriors: falta de protagonisme i de signes psicológica, escassa o
nul•la evolució. Són, sobretot aquestes, l'ornament i contrapunt de les
accions deis personatges masculina. En un primer grup s'hauria
d'incloure Guiumar, filia del comte de Flandes; Cassandra, filla del
duc de Provenga; i la Bella sens par, filla del duc d'Anjou, complement
deis jocs cortesos i cavallerescos d'aquesta primera part. Pel que fa a
la bella Agnés, falla del duc de Berri, presenta certes particularitats: és
la protagonista de i'escena del fermall del cap. LX, premonitori de la
peculiar fixació que Tirant mostrará més avant sobre certes parts de
l'anatomia femenina. Emperó, les grans torbacions i desassossecs tar-
daran encara a arribar. Tirant és a hores d'ara un home preocupat per
consolidar el seu estament de cavaller i cap de les dames d'Anglaterra
li trasbalsará el cor, tot i que s'hi comportará sempre de manera galant.

En aquest sentit, cal citar Madresilva, perqué anticipa un món en
qué els homes no es mouen ja per la virtut, discreció i bellesa de les
dames, sinó que aquells secrets desitjos que Diafebus resumeix a la
perfecció quan diu «mas l'apetit e voluntat deis homes són repartits en
moltes maneres» (cap. LXXXV) hi jugaran un paper important. D'ara
endavant trobarem dones virtuoses i honrades, unes més que altres,
peró no cavallers i senyors tan incommovibles com aquests. La seua
voluntat será capgirada per dames que prendran la iniciativa a l'hora
d'alterar el curs de la narració.

LA DAMA DE RODES

Una dama apareix i desapareix en un capítol (el XCVIII) i no
aconsegueix paraula própia, sinó que la seua história és posada per
l'autor en boca d'uns cavallers que relaten al duc de Bretanya la
situació de l'illa de Rodes. Tanmateix, ens interessa perqué demostra
una evolució respecte dels personatges anteriors, car confirma l'au-
tonomia i voluntat que, a poc a poc, van assolint els personatges.
S'adverteix, en els moments en qué parla la dama, una certa distáncia
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entre el que pensa i el que fa. No hi ha una veritat resplendent en les
paraules que adrela als seus dos amants. A més, tots dos es veuran
sotmesos a la voluntat de la dona i, per amor o per desig, la convertiran
en una personalitat de transició que obre camí al primer carácter feme-
ní d'una certa autonomia.

RICOMANA

Ella és la primera que, a banda de les virtuts amb qué la dota
l'autor, es permet de contar a Tirant, al cap. C, les seues propietats.
«Mas no penseu sia dona que crega de Ilauger...» Ii diu i, disposada a
saber per si mateixa les qualitats del seu enamorat, ordirá tot un seguit
de proves de les quals, i grácies a Tirant, Felip n'eixirá triomfador.
Tanmateix, és un fals protagonisme, perqué Tirant i el rei de Sicilia
han establert ja un pacte de conveniéncia per casar-los. En la darrera
prova, la dels dos llits parats del cap. CX, Ricomana es deixa convéncer
per l'evidéncia deis sentits i Felip, per iniciativa de Tirant, «li féu tal
obra que jamés l'oblidá» (cap. CXI).

Sembla, doncs, que les paraules del filósof de Calábria, que presa-
giava un futur desgraciat, no encerten del tot I'auguri. Una vegada
convertida en reina de Sicilia, Ricomana desapareixerá de la narració.
No sabrem mai res de les seues «congoixes», peró les escenes finals
ens fan pronosticar-li tot el contrari. Aquest personatge és dotat per
l'autor d'aquella qualitat que anomena saviesa: és una dona crítica que
no es vol deixar dur pels sentits, més aviat reclama, parafrasejant V.
A. Estellés, «jo volia un amor educat...». I será Tirant, aquest mateix
que d'ara endavant trobarem mig paralitzat en els moments dels combats
amorosos, l'artífex de la seua felicitat.

L'EMPERADRIU DE CONSTANTINOBLE

Les primeres aparicions d'aquesta senyora no fan presagiar la con-
siderable importáncia i consisténcia que anirá prenent a mesura que es
vaja desenvolupant l'acció. La coneixem endolada i afligida per la
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mort del fill (cap. CXVII), i durant molt de temps les intervencions
són esporádiques i, a vegades, inoportunes, ja que, freqüentment, es
presenta enmig deis parlaments cortesos entre Tirant i Carmesina.
Ella, com l'Emperador, ignora els jocs amorosos que es descabdellen
al palau i no és estrany que rarament fi contesten amb sinceritat les
seues preguntes. Fins ací, semblaria que el personatge és un element
contrapuntual co•ocat per Martorell a imatge de les acompanyants
femenines de la primera part. Peró, de mica en mica, l'Emperadriu
comenta a manifestar-se com un ésser de carn i ossos, i en tenim
evidéncies quan ella mateixa glossa la seua joventut (cap. CLXVII), o
quan estableix les qualitats del futur marit de sa filla (cap. CLXXX).
A mesura que la dona s'expressa ens adonem que es considera una
persona en disposició d'amar i de ser amada. Recordem, si més no, el
retret que adrega a l'Emperador al cap. CCXX: «I vós, en beneit, ¿per
a qué voleu altra muller, per dar-li esplanissades e no estocades?»

El temperament de l'Emperadriu desapareixerá durant uns
quants capítols, on només trobarem intervencions puntuals i dins
del mateix to d'inoportunitat anterior. Peró, a partir del cap.
CCXLVIII, comentaran els amors amb Hipólit i, com si es trac-
tara d'un elixir de joventut, deixará el paper secundari per
esdevenir aquell personatge descrit com el més complex psi-
cológicament. Tanmateix notem en els seus actes una absoluta
premeditació: pensem, només, en els llargs parlaments entre els
dos amants, on l'Emperadriu vol assegurar-se de les intencions
d'Hipólit, o en la descripció que es fa al cap. CCLX de tota la
preparació de la cambra nupcial. I després, malgrat que Hipólit
resta a Constantinoble per una broma de l'oratge, silenci absolut
fins al final de la novel•la. Martorell resol el buit quan, per
interessos narratius, necessita reintroduir els personatges. Així, el
seguiment d'aquests amors el soluciona succintament tot dient que
«sempre havien perseverat en aquelles» (cap. CDLXXIX). El ca-
sament de la Reina i el galant, i la mort de l'Emperadriu només
tres anys després, són producte de la mateixa precipitació narrativa
que fa a l'autor resoldre en breus capítols el que tant li havia
costat de crear.



140	 M. FONT I PRADES

CARMESINA

L'amor de Tirant per Carmesina es forja en la mateixa cambra
endolada on coneixem l'Emperadriu. Ella tardará un poc més a
manifestar-se i acompanyará les seues intervencions, quasi fins al
final, d'una certa ambivaléncia que es debat entre el desig i la
virtut. El seu dubte anirá acompanyat dels consells d'Estefania, la
Viuda Reposada i Plaerdemavida, i ocupará 'largues págines de la
seua intervenció en els parlaments amb aquestes dones i amb el
mateix Tirant, que haurá de patir tant la volubilitat d'aquesta da-
meta de catorze anys, com la seua própia indecisió combativo-
amorosa. Tot i que la prova física de l'amor entre tots dos no es
consuma fins a la segona estada de Tirant a l'Imperi grec,
Carmesina va madurant al llarg de les págines: es lliura al con-
cubitus sine actu,7 participa de manera activa en una batalla, lliura
a Tirant joies i diners que l'ajuden a aconseguir un major prestigi
militar, i es tanca al monestir de Santa Clara, d'on no eixirá fins
que Tirant no retorne del nord d'Africa.

Tants patiments, tantes págines gaudint, rient i plorant amb ells,
ens feien vaticinar un desenllal felil. Peró l'autor ens preparava (ens
havia ja avisat: hi ha més d'una referéncia a la mort dels amants) un
final trágic. Al capdavall, Tirant vol ser emperador (ho diu a Carmesi-
na amb paraules disfressades d'amor al cap. CLXI) i Martorell es
venja procurant-los uns amors desgraciats i un final dramátic.

ESTEFANIA

És el tercer personatge femení que coneixem a la cambra endolada.
Si de bon principi pensem que és una donzella al servei de Carmesina
i que el seu paper será irrellevant, ben prompte dóna mostres dels seus
encertats consells i raonaments, i es manifesta com una persona dispo-

7. MARTÍ DE RIQUER, Aproximació al Tirant lo Blanc (Barcelona, Qua-
derns Crema, 1990), págs. 223-240.
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sada a servir la Princesa més enllá de les obligacions, fent-se ressó de
les confidéncies, i és missatgera de les cuites amoroses entre Tirant i
Carmesina. S'ha dit d'ella que és el personatge menys ambigu, la qual
cosa es manifesta, sobretot, en el tipus d'amor al qual aspira (cap.
CXXVII) i en la rápida resolució dels amors amb Diafebus. A partir
de l'escena de l'albará (caps. CXLVI i CCXLVII) i de les noces
sordes (cap. CLXIII), el paper d'Estefania canvia i el seu lloc passará
a acupar-lo Plaerdemavida que, des de fa ja uns quants capítols, apa-
reix amb intervencions cada vegada més oportunes. Mai no deixará
l'amistat de la Princesa, com no siga pels mals consells de la Viuda
Reposada, peró, malgrat els patiments per la sort de Diafebus, desmais
inclosos, aconseguirá restar viva al final de la novel•la, convertits tots
dos en el duc i la duquessa de Macedónia.

Sembla que Martorell premia així una actitud diferent a la de la
protagonista, i que el sentit d'amor viciós de qué ens parlava Estefania
no deixa de ser un amor vertader. El seu consell es basa més en les
bones raons que no pas en els actes i, a poc a poc, va perdent impor-
táncia, com si l'autor haguera trobat en Plaerdemavida un carácter més
agressiu i afectuós per mantenir l'atenció del lector.

X. LA VIUDA REPOSADA

Amb aquest quart personatge ens adonem de la importáncia que la
cambra endolada té en la mise en scéne de la cort de Constantinoble:
cap de les quatre dones que hi apareixen és del tot el que sembla. Tal i
com passa en la realitat, Martorell ha volgut presentar uns personatges
desproveits de trets psicológics. Hi ha una Emperadriu i una Infanta
que ploren la mort d'un fill i d'un germá, i dues dames de confianga
que les acompanyen, peró no será sinó a través de les seues actuacions
que coneixerem les veritables qualitats de cadascuna. La Viuda és
primer la dida de Carmesina, una segona mare, amorosíssima, discreta
com cap altra per la condició de viduitat. El mot de «Reposada» és
una broma del destí (i de l'autor) perqué darrere s'amaga una ánima
torturada per les més baixes passions que, progressivament, s'aniran
desvetllant, primer amb algun indici, després amb evidéncies que duu
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el seu amor en secret i, finalment, amb totes les fal•lácies que empra
per separar els dos amants, la primera de les quals són els mots dits a
Tirant perqué malfie de Carmesina, car totes les seues paraules són
«ficcions de poesia» (cap. CLXI). No anava desencaminada la Viuda
si recordem els distints conceptes d'amor entre Estefania i Carmesina,
peró, en qualsevol cas, ella pretén de provocar la desunió deis amants i
revelar el seu amor a Tirant, la qual cosa no mereix més que rebuig
per part del cavaller.

La sort de la senyora estava ja fixada: Martorell la crea a sem-
blano dels malvats i traidors cavallers, reis i senyors amb qui Tirant
combat en les batalles. És el dimoni doméstic, les pretensions de la
qual, per la seua desmesura, sabem que no arribaran a tenir un bon
final. Mor impulsada més pel temor que pel penediment. L'error ha
estat enamorar-se de l'excels Tirant, la glória del qual és esdevenir
emperador, i no conformar-se, com l'Emperadriu, amb un altre tipus
d'amant més assequible.

XI. PLAERDEMAVIDA

Hem apuntat adés que el seu paper semblava reservat a Estefania
peró, a mesura que els amors de Tirant i Carmesina s'anaven compli-
cant, i a mesura també que Estefania passava de consellera a enamora-
da, l'autor introdueix aquest personatge al capítol CXIX, quan ja en fa
quinze que som a Constantinoble.

A banda de les primeres referéncies al seu amor per Hipólit, que a
poc a poc s'aniran esvaint, tot el goig, totes les cuites i afanys d'aquesta
donzella estan abocats a la consecució deis amors entre la seua senyora
i Tirant. El punt de vista i els consells que se'n deriven apunten
sempre a l'acció i, per aconseguir-ho, no dubtará a col•locar els amants
en les situacions més agosarades i divertides, fruit sobretot de la seua
intel•ligéncia. Quan retorne de la Barbaria, convertida en reina de Fes i
de Bogia, i casada amb el senyor d'Agramunt, reprendrá les velles arts
que, ara sí, donaran la victória a Tirant. Havia estat creada per a aixó
una vegada aconseguit l'objectiu, desapareix. Els regnes i el marit són,
potser, una concessió al públic que voldria trobar un bon final per a
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una donzella que ens cau simpática, ja que la seua preséncia ha alleugerit
les inacabables qüestions d'amor entre els dos protagonistes. Hi ha
posat un punt de picant i ens ha fet somriure més d'una vegada.

ELISEU

D'aquesta donzella ens interessen els punts de paral•lelisme i
d'antagonisme que presenta amb l'anterior. Si Plaerdemavida serveix
Carmesina, Eliseu serveix l'Emperadriu: totes dues són testimonia deis
amors de les seues senyores. I ací s'acaben els trets comuns. Mentre
que sense la primera Tirant i la Princesa no haurien arribat a estimar-
se, Eliseu es mostra absolutament incommovible a les passions deis
altres. Ella ajuda la seua senyora per obediéncia. Així, avisa
l'Emperadriu de l'arribada dels metges i de l'Emperador quan la dama
és amb Hipólit i, encara que després se sent guanyada per la bellesa i
simpatia del galant, mai no arribará a tenir el protagonisme de la
donzella anterior. No obstant aixó, l'escriptor la premia casant-la amb
el marqués de Lulana.

MARAGDINA

Tot i no aparéixer fins a l'episodi del nord d'África, el com-
portament d'aquesta dama podia haver fet canviar el curs de la novel•la:
esposada amb el fill del Cabdillo, els esdeveniments provoquen que
s'enamore de Tirant al cap. CCCVII. Quan és raptada pel rei Escaria-
no demostra rebuig i aprofita el seu alliberament per tornar a requerir
els amors de Tirant, peró aquest, que en no estar enamorat dóna mos-
tres d'un gran enteniment, aconsegueix que Maragdina es convertesca
al cristianisme i, no obstant aixó, ella el tempta per tercera vegada
quan es veu senyora de tot el regne de Tremicén. No sois no reeixirá
en els seus propósits, sinó que acabará casada amb aquell rei que
1 ' hav ia raptada.

A l'episodi del nord d'África, separats per la tempesta Tirant i
Plaerdemavida, calia buscar un element femení que poguera mantenir
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l'atenció del públic de la mateixa manera que a la cort de Constan-
tinoble. La dama no té la forga ni la preséncia deis personatges an-
teriors, peró permet de mantenir el clímax en presentar-se com a
antagonista de Carmesina. Fins i tot, l'autor es permet un téte a téte
en les escenes finals (cap. CDLXIII), on les dues dames demostren
virtuositat i discreció, dedicant-se l'una a l'altra grans compliments i
paraules amables, en qué no manquen elogis a la bellesa que
comparteixen.

XIV. CONCLUSIONS

La novel•la de Joanot Martorell té un protagonista indiscutible,
Tirant, personatge que es mourá per tots els escenaris geográfics
sense exclusió. Peró des de la cort de Constantinoble al nord
d'África, l'acompanyará Plaerdemavida, de present, i Carmesina, de
pensament, i, en moltes ocasions, desapareixerá d'escena per deixar
pas a una dona que, durant unes págines o uns capítols, duró el fil de
la narració segons els seus interessos, obeint a uns propósits erótico-
amorosos, on cada vegada parlaran més els personatges i menys
l'autor.

Amb tot, els personatges femenins no són, de bon principi, tan
complexos i reals com al final. Ja hem comentat la distinció que cal
fer entre els noranta-set primers capítols i la resta. Durant l'estada de
Tirant a Anglaterra no hi ha cap dona que ens arribe a commoure, ni
tan sois la sobreactuació de la comtessa de Varoic. Cap d'aquestes
dones no té prou entitat com per arribar a trencar el curs d'una
narració en qué els protagonistes indubtables són els homes i Ilurs
actuacions i desitjos. Peró, des de Rodes, apareix una dama que, per
amor, canvia els esdeveniments i, a partir d'ara, les dones parlaran,
contradient sovint el que pensen, i faran estar els cavallers pendents
dels seus interessos: unes aconseguiran el que es proposen, com
l'Emperadriu, Estefania i, fins a cert punt, Plaerdemavida; d'altres,
com Carmesina, seran un pou de contradiccions i moriran víctimes de
la própia indecisió.

Cadascuna representará una manera d'entendre l'amor, d'acord
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amb la seua condició, temperament i edat. I, totes juntes, estaran al
servei d'un escriptor que concebé una obra on el rerefons literari,
bastit amb tots els elements que li havia procurat el seu segle, es
barrejará amb la realitat que vivia per tal de reflectir-hi un món que
estava condemnat a desaparéixer.
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