
CURIAL E GÜELFA - Anònim

MARC TEÒRIC:

-En relació al llibre:

-Curial e Güelfa és una obra anònima. Es considerada una de les més

importants al segle XV de la literatura catalana, encara que no va ser

descoberta fins al segle XIX.

L’obra tracta d’un jove anomenat Curial, una persona de baixa condició

no pertanyent a la noblesa, que en una situació de pobresa extrema és

ajudat per Güelfa, una dona noble d’estatus superior al de Curial.

Però  llavors  Curial  s’enamora  de  Laquesis.  una  dama  d’estament

superior al de Güelfa, la qual trenca amb Curial al assabentar-se de la

relació amb Laquesis.

Anys després Curial viatja a Terra Santa i Grècia però naufraga a Tunis,

on es convertirà en esclau i passarà a dir-se Joan per amagar la seva

identitat real. 

Amb el temps, la filla de l’amo que el té esclavitzat, s’enamora d’ell i es

disposa a alliberar-lo, encara que Curial no estima a la filla. Un cop en

llibertat passa a ser capità de l’exèrcit cristià.

La història acaba amb Curial casant-se amb Güelfa.

-Estil de l’obra:

La llengua és una barreja de formes cultes i populars.  S'hi  troba una

mescla de neologismes (paraula de nova incorporació a una llengua) i

arcaismes (mots que han caigut en desús), fins al punt que en algunes

ocasions l'autor parla de forma culta i  popular a la vegada.



La posada en escena està bastant “sensualitzada” sobretot en el  cas

dels personatges femenins, també destaca un ús freqüent de proverbis,

(exposició d’una idea en forma de sentència) modismes populars, i les

interrogacions a fi  d'aproximar-se  al  lector,  són alguns dels  elements

lingüístics i d'estil que caracteritzen  la novel·la

-L’autor de l’obra:

L’autor fins fa 1 any era totalment desconegut, però al febrer del 2017

alguns  filòlegs  com Antonio  Rubio,  Antonio  Tomàs i  Júlia  Butiña  van

concloure  que  va  ser  una obra  escrita  per  Iñigo  de Ávalos,  (1414 a

Toledo-1484 a Nàpols),  un escriptor valencià, el qual es creu que va

escriure l’obra a Itàlia quan es va mudar a 1443. Tot i que l’autor es sap

amb seguretat, el llibre està escrit de forma anònima.


