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Res u m 
Presentem una edició amb una breu 
nota justificativa de La Comedia de un rey 
irritat contra sa filia per ser enamorada de 
un cabal/er, obra rosse llonesa de teatre 
profa, d'autor desconegut, adscrita a 
!'escoJa del barroc d'arrel popular, un 
xic tarda. Aquesta és una de les poques 
obres de teatre catala profa del XVIII , 
allunyada en el fons i en la forma deis 
sainets i entremesos de !'epoca, encara 
que una obligada prudencia sobre la seva 
redacció i autoría ens obliga a ser cauts. 

Paraules clau 
Teatre catala profa. Rosselló, segle XVIII. 
Obra anónima 

Abstract 
"We present an edition with a brief 
justijicative note of La Comedia de un rey 
irritat contra sa filia per ser enamorada 
de un caballer, a secular Roussillon play 
written by an unknown autho1: La Comedia, 
a baroque play with popular roots, is slig!Jtly 
late. This piece is a rore Catalan secular 
play of the XVIII century, very different in 
both form and content fi'om contemporary 
"sainets" and "entremesos"; nevertheless we 
hove to be careful regarding its writing and 
authorship. 

Keywords 
Catalan secular theater. Roussillon, XVIII 
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INTRODUCCIÓ 

La Comedia de un rey irritat contra so fi lia per ser enamorada de un caballer 

és una obra rossellonesa de teatre profa, del segle XVIII (31-5-1784 per la 

primera copia manuscri ta), d'autor desconegut, adscrita a l'escola del barroc 

d'arrel popular, un xic tarda. Escrita majoritariament en versos heptasíHabs, 

subdividida en tres jornades amb la classica subdivisió: plantejament, nus i 
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desenllac;, no fou estudiada per josep Sebastia Pons perque queia fora deis seus 

interessos de treball, encara que en va fer un breu comentari, a peu de pagina, a 

la seva tesi doctoral La littérature catalane au Roussi/lon a u XVJJ et a u XVJJ/e siec/es 

(París- Tolosa, 1929, pag. 307). Segons aquest poeta i erudit, en el text hi ha 

aHusions i influencies directes de la Tragedia Santa i de la narració cavalleresca 

de Partinobles. El nus de la historia tragica remetria aljugement d'Amour dejuan 

de Flores, una obreta sentimental tradlllda moltes vegades al frances. Sense 

entrar a analitzar-la a fons, l'adscriu al genere de teatre popular sorgit del 

noveHari sentimental castella. Aquesta comedia també és coneguda per La 
tragedia del cava/ler Affrimio, cava/ler noble, y Constantina princessa d 'Espagne, títol 

amb que, a comenc;ament del segle XIX (el 1827), Andreu Fonda, de Prada, la va 

tornar a copiar amb una lloa nova, i distribu"ida en quatre jornades. Juntament 

amb Lo judici de París, pastor és una de les poques obres de teatre profa del 

XVIII catala, allunyada en el fons i en la forma deis sainets i entremesos de 

l'epoca, encara que una obligada prudencia ens obliga a ser cauts. A hores d'ara 

no hem pogut determinar si es tracta d'una obra original, d'un arranjament o 

bé de la traducció d'una pec;a estrangera. rautor, un home culte, coneixedor 

de les sagrades escriptures, de temes de mitologia, afirma que escriu l'obra 

«en nostra propia idioma>> . En el text hi trobem la presencia de llatinismes, 

l'occitanisme: («may agesso>>v.1585), castellanismes i rossellonismes. 

Aquesta comedia ens ha arribat copiada en tres manuscrits, el primer de la 

Biblioteca Municipal de Tolosa de Llenguadoc (núm. 945, datat en 1784) i dues 

copies més tardanes conservades a les biblioteques particulars dejosep-Sebastia 

Pons (amb data de 10 d'octubre de 1838) i de la família Puiggarí de Perpinya 

(amb data de 24 d'agost de 1846). Aquesta transmissió manuscrita ens indica 

que la pec;a devia ten ir un cert predicament, encara que no tinguem constancia 

documental que mai fos representada. robra ens explica els amors contrariats 

d'un cavaller (Affranio) i una princesa (Constantina), l'acció de la qual passa 

entre Franc;a i Espanya. El rei pretén, per interessos de la cort, sense cap 

mena d'amor, casar la seva filia Constantina amb un pretendent de sang reial , 

el seu homonim de Sicília, un home d'aspecte físic desagradable. Aquesta 

imposició fa desgraciada la filia del rei, la qual esta enamorada del cavaller 

Affranio. D'aquest joc de contraris neixen els embolics i les aventures, la trama 

noveHesca per tal que la princesa, que fuig de la llar paterna, pugui mostrar 

sense impediments els designis i les inclinacions del seu cor, a la recerca de 

l'amor absolut. Constantina i la seva fidel serventa s'escapen del palau, fugen a 
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un bosc, més tard es refugien a un hostal de camí. Aquí Constantina passa de 

princesa a ser bandolera. Un peregrí que anava a Santjaume de Galícia , que fa 

de mitjancer, posa els enamorats en contacte. Ramiro , servidor d'Affranio sera 

un fidel coHaborador deis afanys del seu amo, encara que no creu massa en 

!'amor absolut. No cal dir que !'obra que explota diversos motius, com ara els 

treballs d'amor recompensats, el casament per fon;:a. l'enamorament a través 

de retrat (oral , en aquest cas), el conflicte amorós degut a !'origen, el conflicte 

entre pare i filia, la tiranía d'un pare, !'honor perdut del rei perno haver estat 

obe"it, t indra un final feli<;: . [amor triomfara per damunt de les convencions 

socials. Abans pero els amants són agafats i presos pels servidors del rei, i 

pateixen una injusta condemna a la presó. Constantina ha comes delicte en 

enfrontar-se als designis del seu pare. Els jutges que han de prendre una 

decisió sobre la seva condemna, no troben cap falta , causa per castigar-los, 

ja que !'amor que la parella es professa és noble , només que la passió els ha 

encegat. Tampoc no s'han casat ni han consumat !'amor. És llavors quan el reí 

els perdona i poden casar-se sense impediments. El canvi sobtat en !'actitud 

del reí resulta poc cre"ible. 

La Comedia de un rey irritat .... recorda a voltes alguns plantejaments de la 

tragicomedia delliterat i historiador menorquí joan Ramis i Ramis (Maó 17 46-

1819) Rosaura o el més constant amor (1783) que, influ'lda pel teatre castella 

del segle XVII , s'aparta deis ideals neoclassics. Ambdues obres tracten el 

tema de !'amor impossible, la fidelitat a un amor volgut per damunt de les 

raons d'estat, el conflicte entre raó i passió , contenen aspectes de la tragedia 

amb un final feli<;:. El tema de l'absolut deis sentiments que palesen les dues 

protagonistes, suggereix un clima preromantic. El criat d'Affranio, Ramiro, un 

mort de gana , un descregut, que incita al riure, que es complau a parlar 

sobre temes escatologics, que fa jocs de paraules, respon a la tipología del 

"graciós" del teatre barroc castella del segle XVII, pero recorda també un 

personatge amb una !larga tradició en el teatre catala de tradició medieval 

(en concret el pastor gandul/graciós deis pastorets de Nada!) . Vinblanc, el 

graciós de Rosaura , hi juga un paper semblant. Els metres de les dues obres 

són deutors de la tradició castellana (versos de set síHabes). Les dues peces 

escenifiquen pensaments , manten en uns dialegs acostats a la vida quotidiana, 

els personatges no són gens idealitzats. 

l.: obra , que té un total aproximat de 1900 versos , té aquesta distribució 

segons la lectura que donem del manuscritA: 
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- Lloa (w. 1-112) on s'explica l'argument de !'obra 

-Primera jornada (w. 1-514) 

- Segona jornada (w. 515-1166) 

-Tercera jornada (w. 1167-1787) 

En el manuscrit B apareix una !loa amb diferencies notables, que hem 

transcrit al final (w. 1-72); la primera jornada queda dividida en dues (w. 

1-297 i 298-514) i les altres dues presenten la mateixa distribució. El canvi 

de "Comedia" per "Tragedia" que fa el manuscrit B en el títol podria indicar 

una voluntat major d'adaptar !'obra als nous gustos del classicisme frances; 

!'obra, pero, no pot trair la base de model barroc. 

El metre deis versos és l'heptasíHab, amb una major descuran<;a en el 

manuscrit B, que sovint presenta línies de dos versos soldats. I.:estructura 

de rimes dominant és la quarteta, tant en rima de creuat com en rima 

d'encadenat. En determinats parlaments, més llargs, discursius i!o narratius, 

canvia la quarteta pel roman<;, amb rima assonant els versos parells i sense 
rima els senars. 

Hem transcrit el manuscritA com a base del text i hem anat introduint 

en nota les variacions més destacables del manuscrit B; quant a la !loa 

introductoria, el fet que hi hagués molta variació ens ha determinat a donar

la íntegra al final, com a annex. En la !loa del manuscrit B els versos estan 

clarament disposats en quartetes, numerades i tot. 

Hem assenyalat la separació de les quartetes i, en el cas del ve rs repartit 

entre dos personatges, hem despla<;at el segon fragment i hem fet el comput 

com a vers únic. 

Usem la cursiva per a les acotacions, normalitzem l'ús de u/v, i/j i 

expressem amb punt volat l'elisió avui no acceptada graficament. També 

introdu'lm l'accentuació normativa . 

El segon manuscrit, el B, presenta molt major nombre de solucions 

afrancesad es en el llenguatge (comprovable facilment, tan sois ambla consulta 

de les variacions que anem assenyalant en nota), fruit d'una influencia més 

acusada del frances i retlex, probablement, d'una penetració més intensa de 

la !lengua oficial en els catalans del nord en la quarantena d'anys aproximada 

que separa els dos manuscrits . 

El tercer manuscrit és una copia posterior del manuscritA, amb algunes 

llibertats , també , pero respectant molt més el llenguatge de A que no fa B i 
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