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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

Aquest projecte examina la literatura artúrica medieval catalanooccitana, anglesa i escocesa. Un estudi comparatiu a 
partir de les fonts franceses originals palesa les seves diferents adaptacions i traduccions als models 
culturals autòctons, mostrant les característiques comunes i les diferenciadores dins del marc literari 
europeu. 
 
 S’argumentà que els contexts històrics i intel•lectuals influïren en la composició d’aquestes obres de 
manera que la llegenda artúrica respon a les inquietuds polítiques i socials contemporànies. Les 
tensions interterritorials i internacionals exitents a la Corona d'Aragó condicionaren la composició de 
les obres com és el cas de La faula de Guillem de Torroella, que pot ser interpretada en clau dels 
enfrontaments entre Pere III i Jaume III de Mallorca i el paper que hi podria haver jugat una intervenció 
francesa en favor dels illencs. Per la seva banda, el Roman de Fergus utilitza la figura artúrica per 
enaltir la reialesa normanda escocesa i excloure els habitants d'origen celta de les esferes de poder. 
 
Des del punt de vista de la traducció i els estudis vernaculars, s’examinà com la Matèria de Bretanya 
contribuí a l’establiment i promoció d’una cultura nacional escrita en llengua pròpia davant de la cultura 
llatina hegemònica. Les prestigoses fonts franceses de les quals es deriven els texts catalans, 



Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 

 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 

 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  



Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 

 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 

5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 

Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 

 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 

 

 
 

Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 
 manera clara i directa.  

 
 



Memòria del Treball 

 

1. Introducció 

La tradicions literàries artúriques medievals no es podrien comprendre sense la 

influència i mediació del corpus de la Matèria de Bretanya francesa, sobretot les obres 

de Chrétien de Troyes i els cicles de la vulgata i postvulgata artúrica. Tanmateix, com 

afirmen Vicent Martines a Els cavallers literaris sobre les composicions 

catalanooccitanes i Sergi Mainer a “Reiventing Arthur” sobre els texts escocesos, 

aquests no són una traducció mimètica dels originals, sinó que adapten les narracions 

franceses a la seva pròpia cultura literària i a les circumstàncies socials i polítiques 

que les envolten. La mateixa afirmació es pot aplicar a les obres angleses. És per això 

que un estudi comparatiu d’aquestes tradicions fou mútuament esclaridor pel que fa a, 

per una banda, l’adaptació de la Matèria de Bretanya a Europa, i per una altra, la 

producció de les tradicions literàries pròpies de cada nació i la seva contribució a la 

creació d’una identitat tant cultural com política. 

 

Antecedents: 

Tot i que s’ha portat a terme una certa quantitat de recerca sobre Jaufre, la resta de 

llibres de cavalleria artúrics catalanooccitans no ha rebut gaire atenció per part del 

món acadèmic. Només al voltant de vint articles se’ls han dedicats. Els texts anglesos 

són els que s’han examinat més a fons per la crítica internacional. Pel que fa als texts 

escocesos, només durant els deu últims anys s’han dut a terme estudis 

continuadament, sent la contribució més important el llibre The Scots and Medieval 

Arthurian Legend (2005), el qual inclou l’únic estudi comparatiu entre qualsevol 

d’aquestes tradicions, “Reinventing Arthur: Representations of the Matter of Britain 

in Medieval Scotland and Catalonia”, escrit per Sergi Mainer, un dels membres 

d’aquest projecte. Del mateix autor, aquest any s’ha publicat un altre llibre que tracta 

sobre els llibres de cavalleries i històries novel·lades medievals escoceses, incloent-hi 

les narracions artúriques, The Scottish Romance Tradition: Nation, Chivalry and 

Nationhood, c. 1375-c. 1550 (Rodopi, 2010).  

L’article “Reinventing Arthur: Representations of the Matter of Britain in 

Medieval Scotland and Catalonia” fa una comparació general entre els llibres de 

cavalleries artúrics catalans i escocesos, tot centrant-se en les particularitats 



d’ambdues tradicions. L’article conclou que, malgrat la distància cultural i política 

entres ambdues nacions, la recepció paral·lela de la Matèria de Bretanya francesa és 

mútuament esclaridora. Igualment se suggereixen possibles línies futures de recerca, 

que aquest projecte volia recollir. 

 

Objectius inicials: 

Per tal de comprendre l’evolució del mite artúric a les tres nacions durant l’Edat 

Mitjana, fou necessari d’abordar tres àrees primordials: en primer lloc la 

contextualització dels texts dins les circumstàncies històriques i culturals; en segon 

lloc, es tractà la representació de cavalleria i la  cortesia, incloent-hi la representació 

de la fin’amor (amor cortès), el paper dels personatges femenins i els conflictes 

bèl·lics; finalment, s’examinà el trasplantament (“transplantation”, entès com 

traducció i adaptació) de les obres franceses de la Matèria de Bretanya als contexts 

literaris català, anglès i escocès. 

(1) Contextualització històrica i cultural  

La contextualització històrica i cultural dels texts ens permeté d’establir les 

circumstàncies de producció de les obres. En el cas d’Escòcia, la tria de la Matèria de 

Bretanya i del gènere del llibre de cavalleries s’adiu amb l’afirmació de Fredric 

Jameson’s a The Political Unconscious que “the aesthetic act is itself ideological,” en 

tant que la selecció d’aquest gènere crea solucions imaginàries o formals a les 

tensions socials, històriques i nacionals que el país patia tal com Sergi Mainer 

demostra al seu llibre The Scottish Romance Tradition c. 1350 – c. 1550. Igualment, 

la Morte Darthur recrea la relacions socials i la tecnologia militar de l’Anglaterra 

contemporània. Quant a Catalunya, fou necessari d’investigar si es podien trobar 

convergències similars entre la literatura artúrica i la seva situació social i política. Un 

dels resultats d’aquest projecte, l’article “Guillem de Torroella’s Faula: The Majorcan 

Transformation of the Matter of Britain” argumenta que la Faula reinterpreta el 

conflicte entre Pere III i Jaume III de Mallorca en clau artúrica. Si bé Anton Espadaler 

(1986, 144) i Albert Hauf i Valls (1990, 21) també suggereixen que el poema fa 

referència a aquest episodi, el nostre article proposa que l’al·legoria artúrica al·ludeix 

a la possible intervenció francesa en favor de Jaume III, donant un caire internacional 

al conflicte. És per aquest motiu que s’emfatitzen les connexions franceses tant 

literàries com polítiques al llarg de l’obra. 

 



(2) Cortesia i cavalleria  

La representació de la cortesia i la fin’amor són dos dels aspectes més 

característics dels texts artúrics francesos. Les respostes catalanooccitana, anglesa i 

escocesa són ambivalents. Si bé Jaufre, escrit en el moment de màxim esplendor dels 

trobadors, elabora tots els motius relacionats amb la tradició cortesa (encara que a 

vegades de manera irònica), els altres relats no desenvolupen la conceptualització 

psicològica de l’amor per part dels amants. Aquesta característica calia examinar-la 

amb profunditat, donada la prevalença de la poesia lírica amorosa i l’elaboració del 

temes amorosos a Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc. Els texts escocesos i el “popular 

romances” anglesos tampoc no desenvolupen la fin’amor fins i tot quan és un element 

central dels originals traduïts. S’examinaren les raons per aquesta representació de 

l’amor. 

La creació literària del codi cavalleresc als texts artúrics catalanoccitans, escocesos 

i anglesos va des d’interpretacions purament morals fins a d’altres d’espirituals. 

Significativament les dues obres relacionades amb la vulgata artúrica, la Questa i la 

Faula, funcionen a un nivell al·legòric superior, elevant la cavalleria al reialme d’allò 

sagrat. Les obres escoceses i els “popular romances” se centren en els aspectes 

masculins del món cavalleresc, on els valors èpics com l’honor i el coratge al camp de 

batalla es prioritzen. Aquests aspectes s’han tractat dins dels tres articles resultants del 

projecte. 

(3) Traducció, adaptació i vernacularitat 

Un estudi de la translatio (no només entesa com a traducció sinó també com a 

transferència cultural) de la Matèria de Bretanya ens permeté d’establir tant la 

recepció i l’adaptació cultural com la redefinició ideològica. L’anàlisi de les diferents 

tècniques de traducció i figures retòriques emprades en comparació amb les fonts 

franceses dilucidaren el caràcter distintiu de les tradicions nacionals artúriques. 

També investigarem com la traducció literària i la redacció de texts artúrics propis 

contribueixen a l’emergència d’una cultura vernacular en aquests països. Com Fiona 

Somerset i Nicholas Watson remarquen a la seva edició d’articles The Vulgar Tongue, 

els estudis vernaculars a l’Edat Mitja haurien d’esdevenir fonamentals per 

comprendre la creació de tradicions literàries nacionals. Aquests aspectes s’han 

tractat, sobretot, en els articles “Guillem de Torroella’s Faula: The Majorcan 

Transformation of the Matter of Britain” i en que ara mateix s’està completant 



“Mossèn Gras’s Tragèdia de Lançalot: The Sentimental Metamorphosis of La Mort 

Artu”. 

 

2. Metodologia 

Després de recopilar les fonts i literatura secundària, es procedí amb l’estudi dels 

texts. La metodologia tingué un caire interdisciplinar:  

(1) Literatura i història: els texts s’analitzaren des d’una òptica històrica. Es 

tingueren en compte tant estudis actuals sobre l’Edat Mitjana i el Renaixement com 

les cròniques contemporànies. En aquest sentit, per exemple, la Crònica de Pere III el 

Cerimoniós serví de contrapunt històric a la Faula, la qual pot entendre’s com un relat 

que qüestiona la redacció oficial de la història. 

Conceptualitzacions del terme “nació”: A l'Edat Mitjana, prevalgué la definició de 

Ciceró de natio: una comunitat de persones unides entre si per naixement i llaços de 

sang. Mentre que acadèmics com ara Benedict Anderson i E.J. Hobsbawm sostenen 

que el nacionalisme i les nacions són el resultat dels canvis que es produïren després 

de les revolucions francesa i industrial, aquest projecte s’alinea amb la 

conceptualització de Anthony D. Smith. Aquest últim afirma l'existència de les 

nacions abans de la Revolució Industrial, a causa de factors com el desenvolupament 

de mites i records d'un origen comú i la història, un patrimoni cultural comú, on 

l'idioma i la religió juguen un paper central, la delimitació de les fronteres, i la 

unificació dels sistemes jurídics, econòmics i socials. La literatura cavalleresca 

contribuí decisivament a l'articulació de la unificació dels discursos nacionals.  

“Genre studies”: els llibres i novel·les de cavalleries han d’analitzar-se com un 

gènere transnacional i transcultural, que transmutà al llarg de l’Edat Mitjana  per tal 

de respondre a diferents fenòmens polítics i culturals. Per tant, a més de la seva vàlua 

literària, la seva rellevància és nacional i universal.  La Matèria de Bretanya a l'Edat 

Mitjana a Escòcia, Catalunya i Anglaterra pot entendre’s com una opció política 

genèrica de reconstruir i proposar una resposta idealitzada a les inestabilitats 

sociopolítiques contemporànies. 

Els estudis de traducció i la vernacularitat: són fonamentals per establir com la 

traducció literària contribuí a l’emergència de la cultura vernacular. Per tant, la 

traducció literària durant aquest període ha d’entendre’s com quelcom més que un 

conjunt de pràctiques estilístiques. Com Rita Copeland afirma en Rhetoric, 



Hermeneutics and Translation in the Middle Ages, la traducció no constitueix un 

camp independent, sinó que es conceptualitza dins de diferents marcs discursius. Al 

centre d'aquests marcs és el concepte de translatio: la transferència de coneixement o 

un text en una altra cultura, i també la transferència del poder imperial des de la 

Grècia clàssica i Roma a Europa. La retòrica, la producció i la interpretació textuals, 

la transformació cultural, i la pròpia presentació de l’autor tenen un paper fonamental 

en el procés de translatio. Això genera una tensió entre la transferència (de significat) 

i el trasplantament (dels ideals culturals), que el traductor ha de negociar. L’article 

“Mossèn Gras’s Tragèdia de Lançalot: The Sentimental Metamorphosis of La Mort 

Artu” tracta aquests temes amb profunditat. Tot i que el text primordial que es tracta 

és la Tragèdia de Lançalot, també es fan referències comparatives a l’adaptació de la 

figura de Lançalot a la literatura escocesa, Lancelot of the Laik, i a la literatura 

anglesa, Morte Darthur de Sir Thomas Malory. 

 

3. Resultats 

S’havien pressupostat 10.014 euros per a la contractació del “research assistant”. 

Donats els talls pressupostaris, el “research assistant” només pogué contractar-se per 

al 60% del temps previst. Tot i així, s’han complert els objectius inicials i el nombre 

d’articles escrits si bé l’abast quant al nombre de texts utilitzats és menor per tal de 

poder cobrir les mateixes expectatives amb una dedicació necessàriament més 

limitada.  

També cal remarcar que els dos primers articles en principi n’eren només un de 

comparatiu, però la primera revista on s’envià suggerí d’escriure’n dos en comptes 

d’un. Els contingut de tots dos es revisà per tal d’assolir els objectius marcats, la qual 

cosa ha enrederit la seva publicació: 

 “Guillem de Torroella’s Faula: The Majorcan Transformation of the Matter of 

Britain” [proposat a Arthuriana] 

 

“Comedy and Ethnic Exclusion in Le Roman de Fergus” [proposat a Studies in 

Scottish Literature] 

 

“Mossèn Gras’s Tragèdia de Lançalot: The Sentimental Metamorphosis of La Mort 

Artu” [en procés de finalització. Es proposarà a Neophilologus] 



 

El retall de la subvenció també ha condicionat el nombre de congressos al qual hem 

assistit. Del tres congressos que estimàvem que hi aniríem, al final s’han reduït a dos. 

Al primer, s’exposà el que havia de ser l’estudi comparatiu del primer article (ara dos) 

al congrés de l’Anglo-Catalan Society a Edimburg (Novembre 2009). La ponència 

tingué una gran acollida entre els assistents. Al segon, és el congrés que tindrà lloc a 

Barcelona al desembre d’aquest any on s’exposarà el contingut del tercer article del 

projecte dins de les conclusions generals de la recerca. 

 

4. Conclusions 

El resultats d’aquest projecte ajudaran a entendre l’abast europeu de la llegenda 

artúrica. A causa de l’ambient internacional d’intercanvi de idees i manlleus culturals 

durant l’Edat Mitjana i el Renaixement, és necessari d’estudiar la Matèria de Bretanya 

dins d’un context continental de reciprocitat, el qual no només revela els trets comuns 

de les diferents tradicions europees, sinó també les seves particularitats exclusives — 

motivades per l’ambient cultural i les circumstàncies històriques del determinat 

moment en què les obres es compongueren. 

Aquest projecte també ha palesat la necessitat de portar a terme estudis 

interculturals catalanobritànics a l’Edat Mitjana. Esperem que la nostra recerca 

potenciï altres estudis comparatius entre la cultura catalana medieval i les cultures 

anglesa i escocesa del mateix període. Si bé aquest projecte és en gran part literari, 

confiem amb que en un futur altres grups d’investigadors ideïn diferents propostes de 

recerca als camps la història, la filosofia o l’art. 

Des del punt de vista dels estudis sobre la vernacularitat en l’Edat Mitjana hem 

ofert una nova perspectiva, tot integrant les obres artúriques dins del mateix marc 

discursiu que els altres texts generalment utilitzats per debatre aquestes idees, 

principalment les traduccions d’obres llatines. A més, confiem d’haver aportat noves 

idees sobre la creació, evolució i reciprocitat de les tradicions vernaculars europees. 

Aquest projecte també s’entén en un marc més ampli, que va més enllà de la seva 

finalització al setembre del 2010. L’equip investigador veu com una continuació 

lògica de l’estudi la futura redacció d’un llibre sobre la tradició catalanoocitana  

artúrica, un llibre al nostre entendre necessari, però ara mateix inexistent. A més 

d’examinar els llibres i novel·les de cavalleria i prosseguir amb la nostra òptica 



comparativa europea, que considerem fonamental i enriquidora, inclourem les 

referències artúriques a la poesia dels trobadors, les cròniques i altres composicions 

literàries, com ara la famosa escena a Tirant lo Blanc, on Artús i el seu món només 

semblen tenir cabuda dins d’una obra de teatre, és a dir esdevenen la ficció dins la 

ficció del Tirant.  

Per completar aquest llibre, aquest any pensem de sol·licitar el finançament de 

l’ARHC (Arts and Humanities Research Council) i les “Intra-European Fellowships” 

de Marie Curie. A més, aquest nou projecte es podria englobar dins de les futures 

propostes del recentment obert “Centre of Medieval and Renaissance Studies” de la 

Universitat d’Edimburg. En els interessos acadèmics del seus membres coincideixen 

la literatura cortesa i heroica i la historiografia. Finalment, el desenvolupament 

d’aquest projecte més enllà de la beca Batista i Roca ens obre la porta a la possibilitat 

de futures col·laboracions dins de l’àrea dels estudis medievals entre la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la Universitat Edimburg.  

 

5. Impacte Previst 

Dins dels estudies medievals i de literatura comparada, la publicació dels tres 

articles en revistes d’impacte, farà que la nostra recerca arribi a un gran nombre de 

personal acadèmic treballant en aquests camps. En publicar-se en llengua anglesa, 

pensem que servirà per promocionar aspectes de la cultura catalana a una audiència 

força estesa. 

La presentació de dues ponències, una al Regne Unit i una altra a Catalunya, ens ha 

permet de divulgar les nostres troballes en els quals hem treballat directament a 

membres del món acadèmic especialistes amb els estudis catalans. 

 

Publicacions: 

 

“Guillem de Torroella’s Faula: The Majorcan Transformation of the Matter of 

Britain” [proposat a Arthuriana] 

 

“Comedy and Ethnic Exclusion in Le Roman de Fergus” [proposat a Studies in 

Scottish Literature] 

 



“Mossèn Gras’s Tragèdia de Lançalot: The Sentimental Metamorphosis of La Mort 

Artu” [en procés de finalització. Es proposarà a Neophilologus] 

 

Congressos: 

 

November 2009, LV Anglo-Catalan Society Conference, University of Edinburgh: 

“The Geographical Transplantation of the Matter of Britain: Guillem de Torroella’s 

Faula and Gillaume le Clerc’s Roman de Fergus” 

 

Desembre 2010, LVI Anglo-Catalan Society Conference, Universitat Oberta de 

Barcelona: “La Tragèdia de Lançalot de Mossèn Gras: la metamorfosi sentimental de 

l’heroi” 
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