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1. SOBRE L’OBRA

Curial i Güelfa, un dels grans clàssics de la nostra literatura, és una obra de ca-
valleries i amors ambientada en el segle xiii i escrita en el segle xv per Enyego 
d’Àvalos.

En l’obra es narren les aventures de Curial, xiquet d’origen molt humil que bus-
ca una vida millor en la cort del marqués de Montferrat, on creix, ascendeix 
socialment i es converteix en un admirable i culte cavaller. Güelfa, la jove vídua 
senyora de Milà i germana del marqués, s’enamora del jove Curial i esdevé la 
seua mecenes i protectora, ajudada pel bon Melcior de Pandó. L’enveja de dos 
ancians cortesans i els infortunis fan que Curial visca moltes aventures lluny de 
Montferrat. Làquesis, la bella filla dels ducs de Baviera, li despertarà el desig i 
farà encendre la gelosia de Güelfa, que portarà el nostre cavaller a naufragar 
a les costes del nord d’Àfrica, on viurà set anys de captiveri. Allà, la tunisenca 
Càmar s’enamorarà perdudament de Joan-Curial i l’ajudarà a recuperar la seua 
llibertat. De nou a Montferrat, haurà de seguir lluitant per aconseguir el perdó 
i l’amor de Güelfa.

2. SOBRE L’AUTOR

Coneixem, per fi, l’autoria de l’obra, atribuïda a Enyego d’Àvalos gràcies a la pu-
blicació el 2017 de La cort napolitana d’Alfons el Magnànim: el context de ‘Curial 
e Güelfa’, d’Abel Soler, historiador i doctor en filologia.

D’Àvalos era toledà i arribà de xiquet amb la seua família a València, exiliats de 
Castella. Trobaren amistat i refugi en la cort del Magnànim i va ser en el Palau 
del Real del Cap i Casal on Íñigo es crià, adoptà la nostra llengua i es va fer dir 
Enyego, forma amb què els catalanoparlants adaptaren el nom basc Enneko. A 
partir de 1432, s’embarcà amb cavallers valencians i el rei Alfons cap a l’aventu-
ra italiana. 

Cavaller, cortesà del duc de Milà, amic d’humanistes i gran lletraferit, posseïa 
una formació, una biblioteca i un bagatge cultural extraordinaris. El gran ca-
marlenc del regne va patir el 1444 un intent d’assassinat per part de barons 
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napolitans, perquè se’l considerava un catelano massa poderós i privilegiat.

El protagonista de l’obra que se li atribuïx, Curial, adopta per amor les armes de 
Güelfa: un lleó rampant que travessa l’estendard (“desplegà el seu estandard, 
que era migpartit burell i negre, amb un lleó d’argent rampant al mig”, capítol 
2). És just el mateix que Enyego, conegut amb el nom italianitzat d’Inico, adop-
tà per amor a Antonella d’Aquino, hereva del comtat de Monteodorisio, amb 
qui es casà i fundà una de les cases nobiliàries més insignes del Nàpols modern.

Vos recomanem la lectura de l’entrevista que l’historiador Vicent Baydal va fer a 
Abel Soler a propòsit dels estudis sobre l’autoria de l’obra: https://valenciapla-
za.com/abel-soler-el-curial-es-lesclavo-perdut-del-segle-dor-valencia

3. ACTIVITATS

�  1. Busqueu en la sopa de lletres els noms de 13 personatges de l’obra:

Abadessa
BocadeFar
Càmar
Curial
Faraig
Fàtima
Festa
Güelfa
Làquesis
Joan
Marqués
MelciordePandó
Sanglier
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�  2. Busqueu un mapa d’Europa (medieval o actual), assenyaleu-hi tots 
els llocs que s’esmenten en l’obra i indiqueu-ne els països a què pertanyen. 
Podeu utilitzar el que vos proposem:

�  3. Feu una descripció esquemàtica del que aneu descobrint a mesura 
que llegiu sobre els personatges: com són en l’aspecte físic i en la manera 
de ser, amb qui tenen més relació d’amistat, amor o rivalitat…

Curial Güelfa Làquesis Càmar Fàtima Faraig Melcior  
de Pandó Abadessa Arta-

Festa

aspecte 
físic

manera 
de ser 

(qualitats, 
defectes…)

Relacions 
(amor, 

amistat, 
rivalitat…)
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�  4. Anoteu tots els escuts i estandards que es van esmentant: segons la 
descripció, feu-ne un dibuix, digueu quin personatge els porta i busqueu 
informació sobre simbologia heràldica medieval (animals, colors…). Inten-
teu relacionar els escuts/estandards amb els personatges d’acord amb el 
significat que creieu que tenen.

Busqueu per internet imatges relacionades amb l’escut del comtat de 
Monteodorisio i relacioneu-les amb algun element de l’obra.

�  5. Expliqueu breument en què consistia la relació feudal del vassallatge 
i després analitzeu si en la novel·la apareix alguna relació d’aquest tipus.

�  6. Esmenteu de manera breu i clara quines eren les diferències entre la 
novel·la cavalleresca i el llibre de cavalleries i, sobretot, digueu quina és la 
paraula clau que distingix els dos tipus d’obres.

�  7. Segons el que heu estudiat sobre la veu del narrador i dels personat-
ges, analitzeu la del narrador d’aquesta adaptació i busqueu un exemple 
de discurs directe i un de discurs indirecte. No oblideu posar les cometes 
quan vos referiu a passatges de l’obra ni indicar-ne la pàgina on es troben.
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Curial i Güelfa és una novel·la de mitjans del segle 
xv escrita per Enyego d’Àvalos. L’obra ens narra 
les aventures del jove cavaller Curial, d’origen 
humil, i la seua ascensió social a la cort del 
marqués de Montferrat. Güelfa, vídua i germana 
del marqués, s’enamora del donzell i, esdevenint 
la seua protectora, el sotmet a proves que haurà 
de superar per tal de demostrar-li la seua fidelitat.

La poca experiència del cavaller es veurà 
compensada per la seua valentia i habilitat en les 
armes, que el duran sempre a la victòria personal 
i a la defensa de les causes justes. No obstant això, 
la relació amb totes les dones que apareixen en la 
seua vida, que són les autèntiques protagonistes 
de la narració i qui mouen els fils de la seua 
existència, li suposaran les temptacions que, com 
a jovencell de bellesa extraordinària, haurà de 
véncer si vol guanyar el favor de Güelfa.
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