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1 Plantejament de la qüestió
Al llarg de l'época baix-medieval, i encara després, la historiografia i la
literatura catalanes s'han complagut a desenvolupar i difondre una de les
seves llegendes més belles: la de l'alliberament d'una emperadriu d'Alemanya falsament acusada d'adulteri, grácies a la cavalleresca intervenció, en
combat judicial, del bon comte de Barcelona.
Els orígens i l'evolució d'aquesta llegenda, d'abast europeu, han estat
estudiats per investigadors eminents com Ferdinand Wolf (1835), Svend
Grundtvig (1853), Gustav Lüdtke (1881), Gaston Paris (1900), Joseph
Calmette (1902), Hermann Steinberger (1912) i, entre nosaltres, Jordi Rubió
(1932) i Miquel Coll i Alentorn (1949), peró, segons que ha subratllat aquest
últim investigador (1949: 32), «resten encara molts de punts a aclarir en
relació amb la seva formació i la seva evolució». L'objectiu d'aquestes línies
és analitzar-ne dos aspectes inédits quant a les seves manifestacions catalanes
del segle XV, tots dos d'interés indubtable per a la história de les relacions
culturals germano-catalanes. Un primer aspecte fa referéncia a la versió de la
llegenda que dóna el Curial e Güelfa, nove •la anónima datable a mitjan segle
XV. El segon se centra en la identificació que fa una inédita Crónica universal
de circa 1427 entre el comte de Barcelona alliberador de l'emperadriu i el
forjador de la independéncia nacional de Catalunya.
Després de la primera edició del Curial, realitzada el 1901 a cura d'Antoni Rubió i Lluch, tots els historiadors de la literatura i de la cultura catalanes
que han comentat la recreació literária que s'hi fa de la nostra llegenda han
suggerit la possibilitat que l'anónim autor s'hagués inspirat en la versió que
Bernat Desclot inclogué en la seva Crónica. En alguns casos, la hipótesi
esdevé convenciment absolut. Així, per a Coll (1949: 179-180), «la crónica de
Desclot donava el model per a importants episodis [«el combat judicial que
fan Curial i Jacob de Cleves a favor de la duquessa d'Ostalrich»] de la nostra
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gran novella quatrecentista Curial e Güelfa». Tanmateix, aquesta versió dista
molt de ser una mera adaptació de la reportada pel cronista Desclot, ja que
presenta trets básics absolutament absents no sols en la seva Crónica, sinó
també en la historiografia i en la literatura catalana de tots els temps.
Jerónimo Zurita ja interpretó, encertadament, que els aspectes singulars
que presenta la nostra llegenda en terres catalanes s'han de relacionar amb la
reivindicació deis drets deis comtes de Barcelona sobre Provenca. Aquest
territori havia esdevingut el 1032 un deis feus de l'anomenat Sacre Imperi
Romano-Germánic, i durant la major part del segle XII va ser posseit pels
comtes barcelonins, peró els Anjou francesos aconseguiren installar-s'hi el
1246. Poc temps després, Caries d'Anjou, comte de Provenca, amb el suport
del Papat, ocupó Nápols i Sicília. L'enfrontament amb Pere el Gran per la
possessió del Migjorn italiá es féu inevitable, ja que el nostre rei estava casat
amb ConstanÇa, darrera representant deis Hohenstaufen sicilians. El rei Pere
només reeixí a emparar-se de Sicilia (1282). La seva reivindicació d'aquest
regne reemplacava, en certa manera, la de Provenca. Es així com cobra sentit
la inserció, en la Crónica del rei Pere, de la llegenda de l'emperadriu d'Alemanya. Al segle XV, la lluita entre Alfons el Magnánim i Renat d'Anjou pel
domini de Nápols actualitzá el conflicte entre Pere el Gran i Caries d'Anjou,
que l'autor del Curial e Güelfa recrea amb una més que probable intencionalitat política. El component antifrancés, característic de la nostra historiografia
medieval, i la simpatia envers l'Imperi germánic són, doncs, forra evidents en
la génesi, el desenvolupament i la vitalitat de la nostra llegenda.
La francofóbia tradicional, ja ben manifesta en la llegenda de Guifré el
Pilós, es transforma en germanofília entusiasta en la versió de la llegenda de
l'emperadriu d'Alemanya que dóna l'esmentada Crónica universal (reproduida
a l'apéndix). En aquesta versió es fa alemany el comte barceloní alliberador
de l'emperadriu i es presenta l'Imperi germánic com a garant de les llibertats
de Catalunya, tot encetant així una reinterpretació deis orígens i de la
identitat nacional deis catalans que qüestiona obertament el protagonisme
franc en la constitució deis primitius comtats catalans.
2 La formació de la llegenda
És cosa ben sabuda que la llegenda de l'emperadriu d'Alemanya falsament
acusada d'adulteri té com a base histórica les lluites pel poder en la cort de
l'emperador carolingi Lluís el Piadós (814-840), protagonitzades per la seva
segona esposa, Judit (c. 800-843), filla del comte Welf de Baviera, i per Bernat
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de Septimánia, cambrer de l'emperador, comte de Barcelona (826-832 i 835844), de Narbona (828-844) i de Tolosa (835-844).
L'emperadriu Judit volia assegurar-se un regne per al seu fill, el futur
emperador Caries el Calb, en perjudici dels interessos deis tres fills del primer
matrimoni de Lluís el Piadós. A fi de neutralitzar el seu ascendent davant
l'emperador, els seus adversaris, encaNalats pel primer ministre Wala,
l'acusaren d'adulteri amb Bernat de Septimánia i provocaren una revolta
palatina. Com ha estat remarcat fa poc (Bührer-Thierry 1993), el procediment
era aleshores un recurs no gens inusual per a debilitar la influencia del grup
de pressió que girava entorn de les sobiranes. Doncs bé, fracassada la susdita
revolta, Judit i Bernat foren reconeguts innocents en la dieta d'Aachen, el
febrer del 831, i en la de Diedenhofen, en la tardor del mateix any, respectivament, en no presentar-se cap acusador que volgués defensar-los en batalla
judicial.
Tanmateix, les ferides obertes pel conflicte no cicatritzaren fácilment i
van generar una literatura en defensa de les posicions de cada bándol. El 852,
Pascasi Radbert, deixeble de Wala, reivindicava la memória del seu mestre en
un pamflet llatí, l'Epitaphium Arsenii. No ens consta documentalment
l'existéncia d'una literatura apologética del bándol de Bernat, peró en tenim
indicis prou fiables a través d'una referencia d'un poema anglés tardomedieval
sobre el tema (Coll 1949: 32). L'execució de Bernat com a presumpte instigador de la rebellió del rei Pipí d'Aquitánia i la seva condició de fill del
llegendari comte de Tolosa sant Guillem degueren contribuir a idealitzar la
seva história. Un romano avui desconegut, probablement en llengua occitana
i hipoteticament titulat Lo comte de Tolosa, n'assegurá la popularitat en els
antics dominis carolingis, especialment en els governats pel nostre comte.
Aquest romano seria la base de les tres grans famílies de poemes i
cróniques amb qué s'ha manifestat la llegenda del comte Bernat i l'emperadriu Judit als segles medievals i encara als moderns: la catalana, la francoanglesa i la centroeuropea, que, segons ja féu veure Gaston Paris (1900: 7),
corresponen básicament a «trois phases successives de l'évolution du theme».
Hom podria afegir-hi encara una familia provenÇal, que només coneixem a
través de manifestacions molt tardanes.
2.1 La familia catalana
En una época no anterior a 1162, en qué mor Ramon Berenguer IV, el
suposat protagonista de la versió catalana de la llegenda, ni posterior a 1258,
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en qué Jaume I renuncia, pel tractat de Corbeil, als seus drets sobre les terres
occitanes, i, molt probablement, cap a les darreries del segle XII, hagué
d'adaptar-se a la llengua vulgar i al context históric de Catalunya el romano
occitá de la llegenda que després serviria de font per a la Crónica de Desclot.
La preséncia en la prosificació feta pel nostre cronista d'algun mot aparentment occitá com emperadrits, al costat de la forma catalana emperadriu, ha
estat adduida com un reflex d'aquesta probable dependencia lingüística.
Segons Coll (1949: 34-35), l'anónim traductor no solament convertí el
romano del comte de Tolosa en la história d'un «bon comte» de Barcelona,
sinó que, influit per algunes notícies de la versió primitiva de les Gesta
comitum (redactada entre 1162 i 1184), coneixedor de les gestions de Ramon
Berenguer IV de Barcelona (1131-1162) per casar Riquilda, neboda de l'emperador alemany Frederic Barba-roja, amb el seu nebot Ramon Berenguer III de
ProvenÇa, i assabentat de l'elogi fúnebre al nostre Ramon Berenguer IV fet
per l'esmentat emperador, atribuí implícitament al susdit comte barceloní
l'alliberament de l'emperadriu i la donació en feu de Provenca, en premi per
la seva generosa gesta. Més encara, segons aquest mateix historiador (1949: 3640), hi hauria raons prou sólides, acceptades per Riquer (1964: 119), per a
considerar el poeta trobadoresc Ramon Vidal de Besalú com a autor de la
hipotética versió catalana del romano occitá. Després d'observar alguns
parallelismes lingüístics entre el text de Desclot i les composicions de Ramon
Vidal de Besalú, la clau per a la identificació ens la donaria el fet de
presentar-nos com a joglar la persona a través de la qual el comte de Barcelona s'assabenta de l'acusació imputada a l'emperadriu. Coll explica l'abséncia
de petges de versificació en el text de Desclot perque creu que devia tractar-se
d'un poema narratiu en «noves rimades», és a dir, en versos apariats, de
carácter més aviat culte, susceptibles de ser prosificats sense deixar-hi mostres
evidents de les rimes utilitzades. El nostre cronista s'hauria limitat a prosificar-lo, potser amb lleus retocs, com podria ser el de la hipotética supressió,
probablement per escrúpols religiosos, del recurs a la confessió per a
assegurar-se de la innocéncia de l'emperadriu. Que la versió catalana devia
existir ho sembla confirmar el fet que el 1365 s'inventaries «un libre ab
cubertes verts intitolat Romano del comte de Barcelona e rey d'Aragó, en
catalá», del qual deriven probablement les versions de la prolífica literatura
cronística catalana i aragonesa dels segles XV i XVI (Flos mundi, Crónica
universal de les nobleses deis Reis, de Francesc, Record, de Gabriel Turell,
Suman d'Espanya, del fals Puigpardines, Cróniques d'Espanya, de Pere Miguel
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Carbonell, Crónica de Aragón, de Lucio Marineo Sículo, Crónica general de
España, de Pere Anton Beuter, etc.).
El romano occitá degué ser conegut en terres navarreses i castellanes prou
abans de mitjan segle XII, ja que la versió que en dóna la Crónica najerense,
aplicada a l'esposa i als fills de SanÇ el Major, suposa una considerable
transformació del tema original. Aquesta versió, que ara no ens interessa,
esdevé un lloc comí' de la historiografia castellana —cróniques de Roderic
Jiménez de Rada i d'Alfons X el Savi (segle XIII)—, de l'aragonesa —cróniques de San Juan de la Peña (segle XIV) i de fra Gauberto Fabricio de Vagad
(1499)— i de la navarresa —crónica del príncep Caries de Viana (c. 14531455)—. Tanmateix, cal assenyalar que la versió del Romance de cómo el conde
Don Ramón de Barcelona libró a la Emperadriz de Alemaña que la tenían para
quemar, que ja reprodueix l'edició saragossana de 1520 de la Silva de varios
romances, adopta la tradició catalana, com a resultat d'uns contactes més
intensos entre la cultura catalana i l'aragonesa.
La versió de Desclot, la més próxima cronológicament a l'original entre
les conegudes i, per tant, la que hom considera que hi deu ser més fidel,
encaNala la familia catalana. Encara que evoluciona probablement a partir de
les darreries del segle XIV, les seves manifestacions quatrecentistes presenten
uns trets singulars que no alteren essencialment els de la versió de Desclot
(que ací posem entre claudátors). Vegem-los tot seguit:
nom i condició social de la protagonista: una emperadriu d'Alemanya;
nombre i condició social dels acusadors: dos cortesans [dos membres del
consell de l'emperador];
móbil de l'acusació: no se'n parla [«per enveja» a causa de l'ascendent de
l'acusat];
nom de l'acusat: no se'n parla [un innominat cavaller «de gran paratge e
de gran proea»];
nom del defensor: el comte de Barcelona, generalment, un indeterminat
Ramon Berenguer;
relació sentimental entre l'acusada i el defensor: cap; de fet, no es
coneixien;
manera en qué el defensor s'assabenta de l'acusació: per atzar [grácies a
un joglar];
móbil del defensor: l'ideal cavalleresc de justícia;
i) lloc on es troba el defensor: Barcelona;
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acompanyant del defensor: un cavaller provenIal, Bertran de Rocabruna,
que desapareix abans del combat;
manera de presentar-se el defensor en la cort: disfressat de monjo [pera
obertament en Desclot] a fi de poder tenir accés a l'emperadriu i d'assegurar-se així, mitjanÇant confessió [pera obertament en Desclot], de la
seva innocéncia; el comte li manifesta secretament la seva identitat i, en
agraiment pel gest, l'emperadriu li regala un anell;
1) destí deis acusadors: l'un és mort pel defensor i l'altra demana perdó, que
obté;
m) recompensa de l'emperador: després d'haver-se'n anat el defensor, l'emperadriu revela a l'emperador la seva identitat i l'emperador li agraeix la
gesta amb regals i la donació en feu del comtat [en Desclot, marquesat]
de Proverna.
2.2 La familia franco-anglesa
De la família franco-anglesa només ens ha pervingut The Erl of Tolous and the
Emperes of A lmayn, versió anglesa del segle XIV procedent del lai francés
Comte de Toulouse, derivat al seu torn d'un lai bretó desconegut. Entre les
característiques de la versió anglesa podem observar les següents:
nom i condició social de la protagonista: una emperadriu d'Aleinanya;
nombre i condició social deis acusadors: dos cortesans;
móbil de l'acusació: venjanÇa per haver rebutjat les seves proposicions
amoroses;
nom de l'acusat: no se'n parla;
nom del defensor: Bernat, comte de Tolosa;
relació sentimental entre l'acusada i el defensor: la simpatia mútua; es
coneixien i ella li havia regalat un anell com a gest afectuós;
manera en qué el defensor s'assabenta de l'acusació: per atzar;
móbil del defensor: l'ideal cavalleresc de l'amor;
lloc on es troba el defensor: Tolosa;
acompanyant del defensor: no se'n parla;
k) manera de presentar-se el defensor en la cort: disfressat de monjo a fi de
no ser reconegut, perqué estava enemistat amb l'emperador, i per tal
d'assegurar-se, mitjanÇant confessió, de la innocéncia de l'acusada; el
defensor revela la seva identitat a l'emperadriu a través del monjo que li
ha prestat l'hábit;
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1) destí deis acusadors: l'un és venÇut i l'altre demana perdó, que no obté;
tots dos són condemnats a mort;
m) recompensa de l'emperador: després d'haver-se'n anat, el defensor torna
a la cort, l'emperadriu el reconeix grácies a l'anell que li havia regalat i ell
es reconcilia amb l'emperador, que li agraeix el seu gest cavalleresc amb
diversos presents; havent enviudat l'emperadriu, es casa amb el seu
defensor.
2.3 La familia centreeuropea
La família centreeuropea la integren Den Kydske Dronning, poema danés de
Jeppe Jenssen (1483), EMe schóne und liebliche History vom edlen und theuren
Ritter Galmien, narració alemanya de 1539, la Histoire de Palanus, Comte de
Lyon, narració francesa procedent de Lió (1539), i la nove•la XLIV de la
segona part del Novellino (1554) de Matteo Bandello, titulada Amore di don
Giovanni di Mendozza e della Duquessa de Savoia con varii e mirabili accidenti
che vi intervengono. Segons Lüdtke (1881), que desconeix el Curial, els quatre
textos procedirien de la tradició franco-anglesa, potser a través d'una font
intermedia llatina, que explicaria les coincidencies entre aquesta família i la
primera. Heus ací algunes de les seves característiques:
nom i condició social de la protagonista: no és emperadriu, sinó reina
d'Anglaterra o de Polónia, duquessa de Bretanya o de Savoia;
nombre i condició social deis acusadors: un cortesá;
móbil de l'acusació: venjanÇa per haver rebutjat les seves proposicions
amoroses;
nom de l'acusat: un comte de Lió, un rei de Bohemia, un cavaller bretó
o un senyor espanyol;
nom del defensor: la mateixa persona que l'acusat;
relació sentimental entre l'acusada i el defensor: un amor ideal; es
coneixien i ella li havia regalat un anell;
manera en qué el defensor s'assabenta de l'acusació: per comunicació de
l'acusada, que rep del defensor una resposta evasiva;
móbil del defensor: l'ideal amorós;
lloc on es troba el defensor: en la seva terra d'origen;
acompanyant del defensor: cap;
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k) manera de presentar-se el defensor en la cort: disfressat de monjo a fi de
tenir accés a l'acusada i d'assegurar-se, mitjansunt confessió, de la seva
innocéncia;
1) destí de l'acusador: és venlut i condemnat a mort;
m) recompensa del marit de l'acusada al defensor: després d'haver-se'n anat,
el defensor retorna a la cort i l'acusada el reconeix per Panel' que li havia
regalat; més endavant (1Ievat de la versió lionesa), en enviudar aquella, es
casa amb el defensor, que ja havia rebut diversos presents en agraiment
per la seva gesta.
2.4 La família provengal
Aquesta familia ens ha arribat a través de dues cróniques publicades al segle
XVII: L'histoire et chronique de Provence, de César de Nostradamus (1614:
119 - 120), basada en la del seu oncle Joan de Nostradamus, que al seu torn
procedia d'una crónica provenÇal deis segles XIV o XV (Lafont / Anatole
1970: 303), i La Royalle Couronne des Roys d'Arles par M. J. Bouis (1641: 255257). Coincideixen amb la família centreeuropea en trets básics com són que
només hi ha un acusador i que l'acusat i el defensor són la mateixa persona.
No s'hi diu res de la donació en feu de Provenca. En canvi, s'assemblen al
grup catalá, entre altres trets, pel fet que presenten l'acusada com a emperadriu d'Alemanya (i reina d'Arles, a La Royalle Couronne) i el defensor,
Ramon Berenguer, com a comte de Barcelona (i de Proven9a, a La Royalle
Couronne), i perqué el defensor es fa acompanyar d'un cavaller. Ara ve a
tomb recordar que, en un altre indret de la seva crónica, César de Nostradamus (1614: 207) converteix l'espós de Dolla de Proverwa, Ramon Berenguer
III, en Ramon Arnau Berenguer, que és exactament el mateix nom que el
pseudo-Puigpardines atribueix a l'alliberador de l'emperadriu d'Alemanya.
3 La versió del Curial e Güelfa
En el Curial e Güelfa se superposen i s'interfereixen el tema folklóric
universal de la dona falsament acusada d'adulteri —que evoca la história
bíblica de la casta Susanna— i la llegenda de l'emperadriu d'Alemanya, ara
convertida en duquessa d'Áustria, alliberada mitjanÇant combat judicial,
d'acord amb la tradició germánica. Vet ací, seguint l'esquema presentat més
amunt, la versió que dóna d'aquesta llegenda l'autor de la nostra novella,
entre claudátors, els trets de la história paral•ela de la Güelfa:
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nom i condició social de la protagonista: una duquessa d'Áustria [la
Güelfa, germana del marqués de Monferrat, viuda del duc de Mili];
nombre i condició social dels acusadors: dos cavallers [«dos cavallers
ancians que la Güelfa tenia en sa companyia»];
móbil de l'acusació: enveja i venjanÇa contra l'acusat perque li atribueixen
la pérdua de la privadesa del duc [enveja i venjanÇa contra l'acusada
perque li atribueixen la pérdua de la privadesa de la Güelfa];
nom de l'acusat: Jacob de Cleves [Curial];
nom del defensor: Jacob de Cleves [Curial];
relació sentimental entre l'acusada i el defensor: un amor pur; es coneixien [un amor pur; es coneixien, i ella li havia regalat un diamant];
manera en qué el defensor s'assabenta de l'acusació: per comunicació de
la duquessa, que rep del defensor una resposta evasiva [per comunicació
del marqués];
móbil del defensor: l'amor pur [l'amor pur];
lloc on es troba el defensor: Casale, de camí, en peregrinació, cap a
Santiago [Casale, on residien els marquesos de Montferrat];
acompanyant del defensor: Curial, que lluita contra un dels acusadors [no
se'n diu res];
k) manera de presentar-se el defensor en la cort: obertament, tot manifestant
a l'emperador la seva identitat [comunicant al marqués la seva decisió de
combatre els dos envejosos «a cors per cors, fins que yo d'aquest blasme
a ton juhí sie quiti»];
1) destí dels acusadors: l'un és vernut i l'altre demana perdó, que no obté;
tots dos, «encés lo foch, moriren a cruel e vergonyosa mort» [no se'n
parla];
m) recompensa de l'emperador: joies i vestits i un gran convit [i el principat
d'Aurenja (Orange), a l'alta Provenla, en casar-se Curial amb la Güelfa].
A pesar d'haver donat a conéixer (1876) l'existéncia del Curial e Güelfa,
Manuel Mili i Fontanals mai no s'interessá per la nostra llegenda. En el seu
estudi sobre la poesia heroico-popular castellana (1874), el filóleg principatí
(1959: 273 i 490-491) es limitá a reproduir molt succintament les dades de
Wolf sobre les manifestacions europees de la llegenda i la interpretació de
Zurita sobre els orígens histórics de la versió de Desclot. El primer erudit que
pos la versió del Curial en relació amb les seves diverses famílies europees
fou Gaston Paris (1900: 8-9). Ho féu en aquests termes:
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A ce groupe [el I] se rattache certainement une imitation faite en Catalogne au XV' siécle,
et qui se trouve dans le curieux roman de Curial y Güelfa (j'ai pu lire, gráce a mon ami A.
Morel-Fatio, les bonnes feuilles de l'édition presque achevée par M. Rubió y Lluch). La
duchesse d'Austriche, accusée d'adultere par deux chevaliers, sera bralée si, á un jour fixe,
elle ne trouve pas un champion qui, avec un compagnon, soutienne son droit. Elle fait
chercher partout Jacob de ClIves, celui qu'on accuse d'étre son complice et qui était parti
pour le pélerinage de Saint-Jacques; on le trouve á Casal, et Curial, jeune écuyer catalan [sic
per llombard] au service du marquis de Montferrat, s'offre á étre son second. Le combat a
lieu devant l'empereur; les deux accusateurs sont vaincus, et l'un d'eux, qui est le véritable
instigateur de la machination, avoue qu'il a calomnié la duchesse parte qu'il haissait Jacob
de Cleves (1. 1, c. 13 et suiv.). Les circonstances, on le voit, ont été modifiées au dessein;
mais le fait qu'il y a deux accusateurs, et que, si la femme calomniée n'est pas l'imperatrice,
la scéne se passe á la cour de l'empereur, ne permet pas de douter que l'auteur de Curial y
Güelfa ait eu pour modele un récit apparenté aux autres récits de n&re groupe catalan.

Malgrat el seu convenciment que el Curial s'havia d'adscriure al grup
catalá, Gaston Paris es veu obligat a reconéixer que «les circonstances» de la
história hi han estat «modifiées au dessein», sense indicar, peró, que aquestes
modificacions l'arrengleren més aviat amb la família centreeuropea.
Sí que ho advertí, en canvi, Hermann Steinberger (1912: 323-324), per a
qui la versió del Curial seria més fidel als fets histórics i s'apartaria, per tant,
de la família catalana, que els hauria alterats:
In unserer Geschichte aber tritt Jakob von Cleve für die Herzogin ein und beweist durch
seinen Sieg sowohl ihre wie auch reine Unschuld. Die Dinge liegen also hier wesentlich
anders als in der katalanisch-spanischen Gruppe; dagegen deckt sich unsere Geschichte
— wenigstens in ihrem Kern — vollstándig mit jener ursprünglichen Fassung der JudithBernhardsage, so wie ich sie oben angenommen habe.

Tanmateix, Steinberger es troba incómode amb les seves própies conclusions i, conscient com era de l'arrelament de la llegenda en la historiografia i la literatura medievals catalanes, tracta de justificar els obstarles que
dificultarien l'adscripció catalana no sols de la versió concreta del Curial, sinó
també del conjunt de la llegenda:
Dafl die angeklagte Fürstin nach einem Ritter ausschickt und in erster Lime nach jenem
sendet, der am meisten im Stande scheint, ihre Unschuld zu beweisen, ist eM Motiv, das
sich auch sonst noch üfters in der mittelalterlichen Literatur findet. (Vgl. z. B. gerade die
«bretonische» Gruppe unserer Sage). Vielleicht war es bereits in der Uberlieferung, die sich
über Judith und Bernhard gebildet hatte, vorhanden; lag es ja doch nahe anzunehmen,
die angeklagte Judith zu ihrer Rechtfertigung den mitangeklagten Bernhard herbeigerufen
habe!
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Meines Wissens wird in der Geschichte von keiner Herzogin von Osterreich
berichtet, dafi sie des Ehebruchs mit einem Grafen von Cleve beschuldigt worden sei. Nur
jener katalanische Abenteuerroman aus dem 15. Jahrhundert erzáhlt uns davon; dürfen wir
nun da nicht annehmen, dafl die ganze Geschichte katalanischen Ursprungs ist? In jenen
Gegenden hat aber auch die Sage vom Grafen von Barcelona und von der Kaiserin von
Deutschland ihre Wurzeln. Was die Namen Herzogin von Osterreich und Graf von Cleve
betrifft, so tun sie gar nichts zur Sache; man weifl ja, afl in der mittelalterlichen Dichtung
die Namen für die einzelnen Personen moglichst weither geholt wurden, von je weiter her
sie waren, desto romantischer sahen sie aus. In ihrem Kern geht unsere Geschichte
zweifellos auf jene Volksüberlieferung von Judith und Bernhard zurück, von der noch
weiter unten die Rede sein wird.

En la seva revisió de la llegenda a les terres catalanes, Jordi Rubió (1932:
s'adhereix a la tesi de Steinberger, i, per aixó, en parlar dels trets
característics de la família catalana, conclou: «El Curial correspon a un estat
diferent: allí l'amic de l'Emperadriu és el seu defensor, cosa que no ocorre en
cap altra de les versions catalanes, i res no es diu de la donació de l'emperador».
Efectivament, després de comparar el tractament dels punts básics de la
llegenda en les quatre famílies considerades, resulta ben problemátic de
continuar adscrivint el Curial al grup catalá. Els únics elements importants en
comú entre el Curial i la familia catalana, especialment en les seves versions
quatrecentistes, són la preséncia de dos acusadors i el fet de presentar-se el
comte amb un acompanyant. En canvi, són moltes les connexions amb la
familia centreeuropea: la protagonista no és una emperadriu, l'acusat i el
defensor són la mateixa persona, l'acusat i l'acusada es coneixien préviament,
el móbil de l'actuació del defensor no és el sentit de la justícia, sinó l'impuls
amorós, l'acusada fa cercar l'acusat perqué l'alliberi i aquest és localitzat no
en la seva terra d'origen, sinó anant de peregrinació a Santiago, el defensor
s'assabenta del perill de l'acusada perqué aquesta li tramet un herald per
comunicar-li-ho, etc. Algun detall important de la versió del Curial, com la
condemna a mort dels dos acusadors, fa pensar en una dependéncia de la
tradició franco-anglesa, si bé probablement indirecta. Les versions provernals
publicades al segle XVII deuen reflectir una tradició própia, potser deis segles
XIV o XV, que combina l'influx més modern de la tradició centreeuropea,
com revela la preséncia d'un sol acusador, amb la conservació d'elements més
antics i més próxims a la família catalana, com són la determinació de la
identitat deis dos protagonistes o el fet que el defensor s'assabenti per atzar
del perill de l'emperadriu i es faci acompanyar d'un cavaller. Encara que al
Curial es pot constatar algun tret hipotéticament atribuible a la tradició
267 i 278)
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proverwal, com és, per exemple, el fet que sigui un diamant (a La Royalle
Couronne) i no un anell el present que la Güelfa fa a Curial, són definitivament molt més nombrosos els punts en comú amb la tradició centreeuropea.
Aixó s'observa fins i tot en detalls tan insignificants com, si no és una mera
coincidéncia, el fet de presentar l'acusat anant de peregrinació cap a Santiago,
ja que també el trobem en la novella de Bandello.
Comptat i debatut, sembla que només podem partir de dues hipótesis per
a explicar-nos la singularitat del Curial dins el conjunt de les manifestacions
de la nostra llegenda: o bé la versió del Curial reflecteix una tradició autóctona absolutament ignorada per la cronística i la literatura catalana medievals,
o bé, sense descartar-hi contaminacions catalanes, provenÇals o francoangleses, s'ha d'agrupar més aviat amb la familia centreeuropea, amb totes les
conseqüéncies que se'n puguin derivar.
La primera hipótesi sembla poc plausible, car és inversemblant que
d'aquesta versió no en quedi cap constáncia documental ni als Paisos Catalans
ni a la resta de les terres hispániques. En canvi, la segona, a més d'ajustar-se
prou bé a la tradició centreuropea, s'adiu perfectament amb el marc geográfic
i la precisió toponímica amb qué l'autor anónim del Curial ens presenta
l'ámbit de procedéncia dels dos protagonistes principals de la novella. Més
encara, conté altres elements, no considerats fins ara, que difícilment poden
deixar de relacionar-se amb fonts literáries i fets histórics italians. Així, la
descripció de l'espasa que el duc d'Austria dóna a Curial («e encara li doná
una spasa, lo guarniment de la qual no 's fora apreciat laugerament», Curial,
I, 120) sembla treta de la que fa Boccaccio («Quindi gli fece una spada cignere
il cui guarnimento no si savia di leggieri apprezzato», Decameron, X, 9) en
descriure l'espasa que Saladí lliura a Messer Torello. I, pel que fa als esdeveniments histórics, no s'hauria de descartar, en el fet que l'autor del Curial
presentí la víctima de la infámia com a duquessa d'Austria, el ressó que degué
tenir en les terres septentrionals d'Itália la condemna a mort, el 1391,
d'Agnés Visconti, filla del senyor de Mili i esposa de Joan Francesc Gonzaga,
senyor de Mántua, acusada falsament d'adulteri. Agnés era germana de Verda,
duquessa d'Austria, i de Magdalena, duquessa de Baviera, i en la novella la
protagonista de la llegenda és duquessa d'Austria i filla deis ducs de Baviera,
mentre que la Güelfa era viuda del senyor de Mili. I potser val la pena
recordar ací que l'emperadriu Judit, personatge históric del qual arranca la
nostra llegenda, era filla de Welf de Baviera, i que el nom d'aquest comte és
el que doná origen al d'una de les dues faccions de la política italiana
medieval.
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4 La versió de la Crónica universal de circa 1427
Ja ha estat dit que la historiografia catalana medieval atribueix al comte franc
Guifré el Pilós la forja de la independéncia catalana, la qual hauria obtingut
deis reis de Franca, titulars deis comtats catalans, en reconeixement de la seva
victória sobre els moros. Aquesta llegenda apareix a les Gesta comitum (11621184) amb fortes connotacions antifranques, i així es manté, en termes més o
menys combatius, al llarg de la baixa edat mitjana. Ara bé, mai no s'hi deixen
de reconéixer els precedente francs de Catalunya.
Tanmateix, a principis del segle XV s'escriuen diverses cróniques (el Ms.
92-6-12 de la Biblioteca Universitária de Valéncia, de 1418; el Ms. 13 de la
Biblioteca Nacional de París, de circa 1431; i les Históries e conquestes deis reis
d'Aragó e comtes de Barcelona, de Pere Tomic, de 1438) que donen una nova
versió deis orígens nacionals de Catalunya: l'heroi de la independéncia hauria
estat un tal Otger Cataló, qui, acompanyat de nou barons, hauria alliberat
Catalunya del jou musulmá i li hauria donat el seu nom. Encara que les dues
primeres cróniques suara esmentades situen a Franca la procedéncia de
Cataló, la llegenda sembla concebuda amb la finalitat de desvincular la
reconquesta cristiana de Catalunya de l'acció dels reis francs, ja que l'alliberament de Catalunya s'hauria produit abans de la intervenció carolíngia. La
intencionalitat marcadament antifranca de la nova llegenda és ben explícita en
la crónica de Tomic, en atribuir a Otger Cataló un origen germánic (Coll
1993: 9-14). No és cap casualitat que els primers testimoniatges d'aquesta
nova llegenda apareguin precisament en uns moments d'intensa Iluita
d'influéncies entre la Corona d'Aragó i els Anjou pel control d'Itália.
La innovació de Tomic no és, peró, original. L'anónima Crónica universal de 1427 ja havia convertit en alemanys el cabdill i els barons que
l'acompanyaren en la conquesta de Catalunya, bé que situant llur acció no en
el segle VIII, sinó en el X, en un intent encara més explícit de desvincular la
reconquesta catalana de la iniciativa francesa.' L'aspecte més innovador
d'aquesta versió és que el nom del cabdill alliberador no seria Otger Cataló,
sinó «lo molt egregi baró en Ramon Berenguer», el qual «ab altres barons de
2

La Crónica, redactada íntegrament en llengua catalana, i reproduida en el Ms. 17.711 de la
Biblioteca Nacional de Madrid, reporta esdeveniments ocorreguts fins l'any 1427. La lletra
és de mitjan segle XV. La grafia i alguns trets lingüístics semblen confirmar la procedéncia
valenciana del copista o del compilador, impressió que ja va intuir Coll (1991: 355) per
indicis com el fet que els darrers esdeveniments consignats facin referéncia a noticies de
Valéncia i del seu regne.
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Alamanya vingueren a Roma al papa dient-li que Cathalunya era conquesta
per sarrains e possehida per aquells la major part, e que la conquesta era del
rey de FfranÇa, per qué el supplicaven que ell trametés a requerir lo rey de
Ffranla que la conquistás o renunciás a la conquesta». Vista la renúncia
francesa, Ramon Berenguer «se n'aná en Alamanya e vench ab gran gent en
gran noblea [...] e asetjá Barchinona [...] e pres aquella en l'any del Senyor
DCCCCLXXX anys. E fou fet comte de Barcelona. E féu en Catalunya XII
comdats [...1. E tots aquests foren subjugats a l'Imperi, co és a Othó. Aprés
foren franchs de l'Imperi». L'explicació de com s'aconseguí l'afranquiment
l'oferirá el compilador un poc més avant.
Hi ha en alguns aspectes d'aquesta versió una certa base histórica: Borrell
II (947-992), comte de Barcelona, aná a Roma (970-971), acompanyat d'Ató,
bisbe de Vic, i del monjo Gerbert, el futur papa Silvestre II, per tal d'obtenir
el suport pontifici a la seva política d'emancipació de la monarquia franca, i,
no havent aconseguit l'ajuda militar francesa contra les tropes d'Almansor
(985), es proclamó duc ibéric i marqués (988), tot expressant així la seva
voluntat d'independencia política.
Per al nostre propósit, el més significatiu d'aquesta versió és que atribueix
la independencia de Catalunya a la decisió de l'emperador alemany Enric I
—en realitat, hauria de ser Enric II (1002-1024), que era duc de Baviera des del
995— de concedir al comte de Barcelona tota mena de «llibertats e franqueses
e molts privilegis» i la redempció del «jou de l'Imperi» per la seva gesta en
favor de l'emperadriu falsament acusada d'adulteri. Encara que, en parlar de
la llegenda, el cronista no esmenta explícitament el nom de Ramon Berenguer, el context deixa entendre que és el mateix comte que conquistó
Barcelona.
Tot i que no s'está de reconeixer els drets inicials dels reis francs sobre
els comtats catalans, per al compilador d'aquesta Crónica els protagonistes de
l'alliberament de Catalunya són alemanys i la font de legitimitat de la seva
independéncia ja no és la monarquia carolíngia, sinó el Sacre Imperi RomanoGermánic. La germanofília indissimulada del nostre compilador s'observa en
aportacions que semblen personals, com són el fet de situar a Perpinyá el lloc
en qué el comte de Barcelona rep la visita de l'emperadriu d'Alemanya, dada
excepcional en la tradició catalana, i el de fer napolitá en Bertran de Rocabruna, el cavaller que acompanya el comte de Barcelona en el combat
judicial. La primera circumstáncia sembla un eco evident de l'estada que hi
féu el 1415 l'emperador Segimon (1410-1436), amb motiu de la conferéncia
que s'hi celebró per posar fi a l'actitud cismática de Benet XIII. La segona no
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sembla aliena a les aspiracions del Magnánim al regne de Nápols, en un
moment en qué la reina Joana II de Nápols (1414-1435) havia revocat (1423)
el seu nomenament com a hereu, en favor de Lluís III de ProvenÇa.
5 Conclusions
Després del tractat de Corbeil (1258), deixen de tenir sentit les reivindicacions
catalanes sobre ProvenÇa, peró al segle XV la historiografia catalana torna a
utilitzar profusament la llegenda de l'emperadriu d'Alemanya alliberada pel
comte de Barcelona com a eina d'afirmació nacional. La rivalitat amb FranÇa
pel control de la influéncia a Italia duu els nostres cronistes a accentuar llur
germanofília, que té el seu millor exponent en la Crónica universal de circa
1427, encara inédita. Aquesta actitud germanófila i, dones, filogibellina, és
especialment intensa entre els cercles catalano-aragonesos d'Italia.
La versió de la nostra llegenda que dóna el Curial e Güelfa respon
majoritáriament als trets de la tradició textual centreeuropea, ubicada en
terres que formaven o havien format pan del Sacre Imperi Romano-Germánic, i reflecteix no sols la preséncia, sinó també, probablement, els interessos
de la Corona catalano-aragonesa a Italia. Nápols ve a representar, al segle XV,
el que Provenca i, més tard, Sicília havien significat per als nostres comtesreis. De fet, ProvenÇa i Nápols havien compartit un sol monarca entre 1265
i 1382 i, després d'aquesta darrera data, els comtes de Provenca no deixen de
considerar-se reis de Nápols. Els contemporanis del Magnánim tenien
nombroses raons per a associar els noms de Provenca i Nápols. Per aixó no
és, probablement, una mera casualitat que, en la Crónica universal de circa
1427, el companyó del comte de Barcelona sigui precisament un «cavaller
napoletá», o que el guardó concedit a Curial sigui concretament el principat
proverwal d'Aurenja (a la novella, Orange).
Vistes així les coses, ens sembla ben plausible sostenir que el Curial e
Güelfa degué ser redactat a Italia per algú que no solament coneixia molt bé
les terres i les lletres italianes, sinó que també devia estar en contacte molt
estret amb els diversos corrents culturals europeus que hi confitan: l'occitá,
el catalá, el francés, el germánic i el castellá. La versió que la nostra novella
dóna de la llegenda de l'emperadriu d'Alemanya així ho pareix testimoniejar.
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Apendix
La llegenda de la independéncia de Catalunya

segons la Crónica universal de circa 1427
En l'any de nostre senyor DCCCCLXII fo conquistada Cathalunya la segona
vegada per en Ramon Berenguer
En aquest temps de Othó, lo molt egregi baró en Ramon Berenguer ab altres
barons de Alamanya vingueren a Roma al papa dient-li que Cathalunya era
conquesta per sarrains e possehida per aquells la major part, e que la conquesta era del rey de Ffranca, per qué el supplicaven que ell trametés a requerir lo
rey de FfranÇa que la conquistás o renunciás a la conquesta, lo qual de
continent tramés sos misatgers al rey de Ffrarna, lo qual respós que no podia
a present e que li plahia renunciar; e féu-ho de continent.
E, tornats los misatgés ab la resposta, lo dit noble baró en Ramon
Berenguer se n'aná en Alamanya e vench ab gran gent en gran noblea, e fou
en lo XVIII any de l'emperador Othó, e asetjá Barchinona, qui era de
sarrains del temps deis gots etná que's perdé Spanya, e pres aquella en l'any
de nostre Senyor DCCCCLXXX anys. E fou fet compte de Barlalona. E féu
en Cathalunya XII comdats e XII vescondats e XII varvesors, XII cases de
nobles hómens e mil CC cases de cavallers. E tots aquest[s] foren subjugats a
l'Imperi, co és a Othó. Aprés foren franchs de l'Imperi. [...]
Com Anrich, qui fou duch de Bavera, fou lo primer emperador fet per elecció
Enrich lo primer fo emperador XIII anys. Aquest era duch de Bavera, e fou
lo primer emperador fet per elecció deis alamanys. En aquest temps la luna se
convertí en sanch. Aquest hagué moltes batalles en Germánia, en Boémia e
en Ytália, e hac si maravellosament e bé.
Esdevench-se en lo primer any del seu imperi que la inperadriu, ca
muller, fou acusada de adulteri per dos cavallers molt forts e grans hómens,
la qual dix que no havia culpa. E l'emperador h féu asignació que dins hun
any hagués trobar cavaller que la deffenés, si no que, passat lo terme, la
cremaria. La qual tramés misatgers per totes les parts del món a cercar qui la
volgués defendre e no trobá negú. E venint hu dels misatgers al comte de
Barchinona, e dix-li com dos cavallers falsament havien acusada la emperadriu
de Alamanya e que l'emperador li havia donat terme de hun any que hagués
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trobar cavaller qui la deffenés del crim ha aquella imposat, al qual ja no havia
a passar sinó hun mes. Per co pregava ha ell, axí com aquell qui havia fama
del millor cavaller del món, que la volgués defendre. E lo compte li respós
que ell era occupat de altres affers e que al present no u podia fer, e que se'n
tornas, que Déu li hajudaria.
E, tantost que.l misatger se'n fou partit, lo comte pres en Bertran de
Rochabruna, cavaller napoletá molt fort, en ca companyia, e més-se al camí
per anar en Alamanya secretament ab hábit desfrnat. E, com fonch en
Alamanya, vench a la emperadriu vestit ab hábit de frare preycador, e dix-li
que ell era vengut per combatre per ella, axí que li digués veritat si havia
culpa. La qual respós que no havia culpa en cárrech de la sua ánima. E lavors
lo compte li dix que estigués ab bon cor. E aquella li demaná qui era. E,
rebut sagrament d'aquella que no '1 descobriria a negú tro fossen passats tres
dies del camp, dix-li que ell era lo comte de Barcelona, de la qual cosa aquella
fou sobirament alegra e dix a l'emperador com ella havia trobat cavaller qui
la deffendria, e ja no havia tro al terme sinó quatre dies.
E quant vench lo dia del camp, lo comte se levó per lo matí e demaná a.n
Bertran de Roquabruna, lo qual se'n fonch anat que no.l trobaren. E lavors
lo comte se armó e aná-sse'n al camp, hon trobá ja lo emperador e la emperadriu ab sos cadafals e la lenya apparellada e los dos cavallers al camp. E lo
comte dix a l'emperador la falta que son companyó li havia feta, e axí que ell
se combatria abduy los cavallers, hu aprés altre. E lo emperador dix que rahó
era. E lavors lo pus fort cavaller d'aquells fou arreat e vench devers lo comte.
E lo comte lo ferí de la lanÇa per los pits, que la y traveseó per lo cors e
abaté'l mort a terra. E, com fo al cap del cors, esperá l'altre cavaller, lo qual
li dix que no.s volia combatre, e confessá la sua malvestat, que per enveja li
havien abdosos imposat aquell crim. E lavors lo comte lo tramés a l'emperador, e lo emperador lo tramés a la emperadriu, e aquella, per reveréncia de
Déu e per la grácia que li havia Déu feta, perdonó-li ab que jamés no li fos
davant.
E, fet nó, l'emperador e l'emperadriu, per sobres de goig que hagueren,
vengueren-se'n a lur posada, e stigueren ab gran solas, que no.ls membrá del
cavaller que havia vengut lo camp. E, com se volgueren dinar, lo emperador
demaná lo cavaller, e digueren-li que de continent que hac vengut lo camp
se'n aná cuytadament, de la qual cosa lo emperador fou molt despagat, e
tramés-li detrás e no.l trobaren. E dix a la emperadriu qui era lo cavaller, la
qual li dix que no lo y podia dir tro que aguessen passats tres dies. E, com
foren passats, aquella li dix que lo cavaller que la havia deffesa era lo comte
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de Barchinona, de qué lo emperador hac gran plaer. E lavors dix a la emperadriu que anás en Cathalunya e portás ab si lo compte de Barchinona e que
no tornas menys d'aquell. E de continent aquella se més en lo camí molt
honradament acompanyada.
E, com lo comte ho sabé, vench-se'n a Perpinyá, e aquí la rebé molt
altament, e vengueren-se'n en BarÇalona. E una letgua, co [és] de Barchinona
fins a Mun[t]cada, lo comte féu entalamar lo camí d'alt e de bax, a cada
costat del camí, de molt richs e bells draps, e, de loch en loch, riques tendel
per aleujar la gent, les taules paradas, que la una toca ya a l'altra, de Barchinona fins a Mu[nt]cada, en les quals havi[a] de precioses viandes e de
singulars vins, e habundantment de moltes maneres de viandes per festejar
l'emperadriu en son degut loch e los altres nobles companyes que ab si
portava. E aprés dinar entraren en la ciutat de Barchinona, hon fo rebuda
molt altament e feren-li molt gran festa.
E, acabada la festa, ella li dix la causa per qué venia. E aprés alguns dies
ell se més al camí ab la emperadriu e anaren en Alamanya. E, com foren
aquí, lo emperador li féu molt gran festa e li féu moltes grácies de la honor
que li havia feta en deffendre l'emperadriu. E lavós doná-li lo comdat de
ProhenÇa e remés Cathalunya del jou de l'Imperi e doná'Is libertats e franqueses e molts privilegis. E aprés de moltes grans festes torna-sse'n en
Cathalunya.

