
Primera part

1 Als temps del setge i de la presa de Troia, la
ciutadella va ser destruïda i el foc la reduí a brases
i a cendra. L’home que ordia les trames de la traï-
ció va ser jutjat per la seva perfídia, la més sabuda
de totes. Va ser aleshores que el noble Enees i la
seva alta nissaga van conquerir moltes contrades
i van fer-se els amos de gairebé tota la riquesa de
les Illes Occidentals. A Roma el seguí aviat el
gran Ròmul, que construí una ciutat potent i or-
gullosa i li donà el seu propi nom; és així com en-
cara avui l’anomenem. Tició anà a la Toscana i hi
bastí cases, Llongobard va fer habitable la Llom-
bardia i Fèlix Brutus passà el canal de la Mànega
per fundar, exultant, Britània damunt de turons i
amples planes. 
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Vingueren guerres i sofriments però també
meravelles i, d’ençà d’aleshores, s’hi han anat
succeint penalitats i gaubança. 

2 Un cop aquest noble baró va haver fundat
Britània, s’hi van criar homes valents i amants de
la guerra, que van encendre molts conflictes en
els anys que seguiren. Des d’aquell temps recu-
lat, en aquesta contrada s’hi van veure sovint més
meravelles que en cap altre indret que jo cone-
gui. I de tots els reis que van viure a Britània he
sentit a dir que Artús va ser el més cortès; per
això us vull contar ara una aventura d’aquella
terra, que molta gent diu que és ben estranya, la
més meravellosa de les històries d’Artús. 

Si escolteu una estona aquest conte, veureu
com us l’exposo de paraula tal com el vaig sentir
a la vila, que és on han escrit amb lletres ben tra-
vades l’antiga aventura, que és forta i atrevida.

3 Aquest rei s’estava per Nadal a Camelot amb
molts senyors poderosos, homes triats, tots cor-
tesos i membres de la Taula Rodona, fent festa
amb serena alegria segons és costum. Molts ca-
vallers participaven en tornejos, els gentilhomes
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celebraven justes fins que era l’hora d’acostar-se
a la cort per a les cançons i les danses. Les festes
duraven quinze dies sense defallir, amb totes les
viandes i les diversions que hom pogués voler.
Era bonic de sentir la gresca i el bullici durant el
dia i, als vespres, els balls. Tot era benestar a les
sales i a les cambres, on els cavallers i les dames
satisfeien els seus desitjos. Els cavallers més dis-
tingits d’ençà dels temps de Crist i les dames més
nobles que mai hagin viscut es trobaven junts
amb tots els plaers del món a l’abast i al costat del
rei més gentil dels que tenen cort. Tota aquesta
bona gent que es reunia a la sala es trobava a la
flor de l’edat. 

Era la companyia més feliç sota la capa del
cel, i el rei, l’home més magnífic; es fa difícil creu-
re que s’hagués aplegat mai en un castell una
colla tan afortunada.

4 Quan l’any nou era tan recent que no havia
deixat enrere cap ahir, els convidats esperaven
ser doblement regalats dalt de l’estrada. Els cants
ja havien arribat a la fi a la capella, quan el rei va
entrar a la sala amb els seus cavallers. Aleshores
es van sentir veus ben fortes de clergues i de laics
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que proclamaven el Nadal i l’anaven invocant
mentre els gentilhomes oferien els dons de cap
d’any, anunciant ben fort el repartiment de les es-
trenes. Les dames reien contentes, encara que hi
sortissin perdent, i qui guanyava no es disgustava
gens, us ho podeu ben creure. Aquests jocs es fe-
ien abans de l’àpat; tot seguit es rentaven les mans
i s’anaven asseient ordenadament, els barons dis-
tingits més enlairats, segons el grau de noblesa.
La reina Ginebra, molt joiosa, estava situada al
centre, dalt de la rica estrada, tota engalanada de
seda de la millor mena, sota un dosser de tapissos
de Tolosa i de Tàrsia, ben brodats, que lluïen pe-
dres precioses incrustades, de les més costoses
que s’hagin pogut comprar mai. 

La dama d’ulls grisos era un esplèndid regal
per a la vista; cap home podria dir d’haver-ne co-
negut mai una altra de més bella.

5 Però Artús no va voler menjar fins que tot-
hom no estigués servit. Se’l veia agitat i eufòric,
gairebé com un nen. I és que li agradava d’allò
més celebrar festes i li venia de gust riure, però
no li esqueia estar-se quiet o seure massa estona,
que la sang jove i el tarannà fogós no el deixaven
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reposar. D’aquí que se li acudís aquest costum,
que va posar en pràctica amb la seva alta autori-
tat: en un convit fastuós el rei no tastava res fins
que no es contés un relat estrany d’alguna feta
molt sorprenent, alguna meravella que ell es po-
gués creure, dels avantpassats, d’armes o d’altres
aventures, o fins que algun campió desafiés un
cavaller a combatre en una justa d’alt risc, jugant-
s’hi la vida i deixant que la fortuna n’afavorís un
dels dos en decantar-se a la seva banda. Aquest
era el capteniment del rei quan convocava corts
i a les celebracions solemnes de la gran sala, en-
voltat dels seus nobles. 

I ho va fer saber amb orgull posant-se dret al
seu lloc, i amb el mateix vigor de joventut que
l’any que començava.

6 El senyor rei s’estava així, dempeus al seu
lloc, davant de la taula més noble xerrant de ni-
cieses. Prop d’ell el bon Galvany seia al costat de
Ginebra, i Agravain, el de la Mà Dura, era a l’altre
cantó, tots dos nebots del rei i cavallers valerosos.
El bisbe Baldwin presidia la taula de més amunt,
i Ivany, el fill d’Urien, menjava amb ells. Tots
estaven acomodats a l’estrada i els servien amb
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honor; en canvi, molts barons distingits s’esta-
ven en taules més baixes. Va arribar la primera
portada a so de trompetes, que duien penjant es-
cuts d’armes acolorits; una nova remor de tam-
bors i de nobles cornamuses retrunyí amb tons
vibrants emesos amb gran potència; en sentir-ho,
molts cors es van commoure. Van arribar tastos
delicats i menges refinades, carns en abundància
i tantes plàteres que costava de trobar lloc da-
vant dels comensals per posar sobre les estova-
lles la vaixella de plata que contenia els guisats.

Tots els convidats es podien servir a pleret
sense cap nosa, cada dos disposaven de dotze
plats, de vi delitós i de cervesa. 

7 Ja no us parlaré més del menjar perquè tot-
hom deu imaginar que no hi havia escassetat ben
bé de res. Els convidats amb prou feines havien
tingut temps d’allargar les mans, quan tot d’una
es va sentir una altra remor totalment nova. Per-
què, tan bon punt havia cessat l’enrenou de servir
majestuosament la primera portada, un perso-
natge aterridor aparegué a la porta de la gran
sala, un tipus que superava en alçada qualsevol
home d’aquest món. El coll i el bust eren tan
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amples i espessos, l’esquena i els membres tan
llargs i gruixuts, que em penso que era com la
meitat d’un gegant tal com ens els imaginem a
casa nostra. He d’admetre que, tanmateix, era un
home ben fet, i el més plantós dels de la seva
mida que pogués muntar a cavall. Perquè, enca-
ra que el seu cos era ample d’esquena i de pit, el
ventre i la cintura eren fins; les parts del cos ben
proporcionades donaven prestància a la seva
figura. 

Però el que destacava en la seva aparença i me-
ravellava els reunits era que el nouvingut avançava
alterós, vestit de cap a peus d’un verd esclatant.

8 El cavaller i els seus guarniments eren tots
verds: la túnica ajustada i llisa anava cenyida als
costats, i a sobre duia una capa adornada, ben re-
vestida de pells, amb un folre escaient de magní-
fics erminis llustrosos; el cobricap, descobrint els
cabells, queia sobre l’esquena. Els calçons, ajus-
tats i tibants i del mateix to de verd, els portava
fermats al tou de la cama i, més avall, lluïa uns
bells esperons d’or subjectats amb lligams de seda,
trenats amb bandes molt vistoses. El cavaller no
calçava sabates de ferro i tota la seva indumen-
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tària era perfectament verda. Eren verdes les
tatxes del cinturó i les pedres precioses incorpo-
rades als vestits i a la sella, recoberta de tela de
seda; seria massa difícil de descriure tan sols la
meitat dels detalls menuts que hi havia brodats,
amb ocells i papallones, de bella lluentor verda i,
entremig, ullades d’or. Les corretges del pitral, les
superbes groperes, les vores de la brida i totes
les peces de metall esmaltades, els estreps on se
sostenia, tots eren del mateix color, i els arçons i
els magnífics faldons brillaven i llambrejaven
amb pedres verdes. 

La bèstia que cavalcava també era perfecta-
ment verda, un cavall verd alt i gros, del tot es-
caient al seu genet, un corser dur de governar,
lleuger sota les regnes ben treballades.

9 L’home vestit de verd es mostrava joiós i la
cabellera, del mateix color que el pèl de la mun-
tura, li onejava al voltant de les espatlles. Una
barba espessa com un matollar li penjava sobre
el pit i, juntament amb els frondosos cabells que
li baixaven del cap, formava com un embolcall
més amunt dels colzes, de manera que la meitat
dels braços quedaven ocults com si portés una
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esclavina reial que li protegís el coll. La crinera
del voluminós cavall era del mateix color que el
seu genet, ben pentinada i adobada amb moltes
trosses enroscades amb fil d’or damunt del verd
més esclatant; un ble era de crina i l’altre, d’or.
La cua i el floc del front, apariats perquè fessin
joc, tenien entrellaçades bandes verdes i les que
penjaven pel darrere lluïen pedres precioses. Un
lligam treballat sostenia des de dalt un cordonet
ben fermat que feia dringar tot de picarols bri-
llants d’or fi. Aquell dia, en aquella sala, no hi
havia cap ull que hagués vist mai un cavall sem-
blant sobre la faç de la terra ni un cavaller com
el que el muntava. 

Va aparèixer fulminant com un llampec, ho
deien tots els que el van veure. Semblava que cap
home no hauria pogut escapar-se del seu embat.

10 Tanmateix no duia elm ni tampoc ausberg, ni
gorgera, ni cap peça metàl·lica relacionada amb
l’arnès, ni llança, ni escut per atacar o per defen-
sar-se, sinó que en una mà portava una branca de
grèvol, que és ben verd quan les altres plantes es-
tan despullades, i en l’altra hi tenia una destral,
una d’enorme i monstruosa. Per descriure-la amb
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paraules justes caldria dir que era una destral de
combat despietada: el cap mesurava més de qua-
tre pams i el mànec era d’acer verd treballat amb
or, la fulla era brunyida i brillant amb un tall am-
ple, tan ben esmolat com una navalla d’afaitar.
El sinistre personatge empunyava el mànec de
l’arma poderosa, que anava folrat d’acer de dalt
a baix, tot decorat de gracioses entalladures
verdes. Una cinta l’envoltava, fermada al cap,
que descendia abraçant tot el mànec amb borles
delicades ben subjectades i flocadures de color
verd brillant costosament treballades. El cavaller
avança i penetra a la sala, s’acosta dalt del cavall
a l’estrada sense ombra de titubeig; no saluda
ningú, sinó que se’ls mira tots amb desdeny. Les
primeres paraules que diu són:

—¿On és qui mana tota aquesta companyia?
M’agradaria veure aquesta persona i xerrar d’al-
gunes coses.

Repassa amb la mirada tots els cavallers ron-
dant amunt i avall fins que s’atura per esbrinar
quin és el més eminent.

11 Tots els ulls es van concentrar a observar el
nouvingut i els cavallers, meravellats, pensaven
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