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EXCALIBUR

Dels cavallers errants, de les donzelles, dels tornejos, dels castells, de la violència i de la 
guerra, dels arcs, fletxes i altres artilugios que no serveixen per llaurar la terra. 
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• Disseny de producció: 
Anthony Pratt

• Música: Trevor Jones

• Efectes especials: Oxford 
Scientific Films

• Repart: Nigel Terry, Hellen 
Mirren, Lanzarote: Nicolas 
Clay, Cherie Lunghi,  Nicol 
Williamson, Paul Geoffrey, 
Robert Addie,  Gabriel Byrne, 
: Liam Neeson

El món d'Excalibur

• Excalibur és una pel·lícula  de John Boorman sobre la  llegenda del  rei  Artur.  Totes les 
situacions de la història estan determinades per Merlín, un personatge fantàstic que ajuda 
a ser rei a Uther, el pare d'Artur, a qui li dóna l'espasa Excalibur i li  facilita el contacte 
sexual amb Ygraine, esposa del duc de Cornualla. A canvi, Uther haurà de lliurar-li a Merlín 
el fruit d'aquesta unió: Artur.

• La llegenda d'Artur constitueix un mite literari i, com a tal, conserva les característiques 
fonamentals dels mites. En primer lloc és una llegenda que procedeix de la tradició oral. En 
l'Edat Mitjana la tradició oral  va ser molt  important a l'hora de transmetre els relats de 
generació en generació, assegurant que no es perdessin. Els relats artúrics van sorgir de la 
tradició cèltica i s'han transmès a través de generacions durant diversos segles, fins que al 
segle XII (fonamentalment de la mà de Geoffrey de Monmouth i de Chrètien de Troyes) van 
ser recollits per la literatura escrita, tant en vers com en prosa. I en segon lloc, la llegenda 
del rei Arturo, com tots els mites i llegendes, també pretén ser font de legitimació de l'ordre 
social existent.

• El tipus de lluita més comuna en la guerra medieval és la lluita peu a terra, cos a cos, i 
per  a  això  l'el  arma  més  operativa  és  l'espasa.  L'espasa  ha  anat  evolucionant  i 
especialitzant-se  al  llarg  de  l'Edat  Mitjana,  de  manera  que  apareixen  diferents  tipus 
d'espases en funció dels  diferents usos.  Les espases també tenien nom (aquí  tenim a 
Excalibur), com ho tenien els propis cavallers o els seus cavalls. L'espasa (més que el 
cavall o les espuelas) era el símbol del poder i dels privilegis del cavaller. Per descomptat, 
eren molt cares.

• La Taula Rodona és la imatge més representativa de la cort del rei Artur i és el símbol de 
l'època daurada d'aquest llegendari rei i  dels seus cavallers. El simbolisme de la Taula 
Rodona va canviant amb el temps: comença sent un símbol de la fraternitat dels cavallers, 
d'una  societat  els  valors  de  la  qual  són  la  destresa  guerrera,  el  valor,  etc.  per  anar 



convertint-se a poc a poc en un símbol cristianizado que estableix la vinculació entre la 
cavalleria i la religió.

• La  recerca  del  Grial (que  es  remunta  a  llegendes  cèltiques  paganes  que  parlen  de 
recipients prodigiosos, de banyes de l'abundància, etc.) suposa la destrucció final de la 
Taula Rodona i de la cavalleria artúrica. La majoria dels cavallers surten a la recerca del  
Grial com una oportunitat més per aconseguir la glòria i el reconeixement, sense adonar-se 
que aquesta  recerca no és  com les  anteriors,  ja  que  ara  es  necessita  una  disposició 
espiritual adequada, una característica de la qual no disposen la majoria dels cavallers, 
amb el que la recerca constitueix un error i un fracàs que porta com a conseqüència que la 
majoria dels cavallers no tornaran mai a la cort. Tots els triomfs que cada cavaller hagi 
acumulat en aventures anteriors no ofereixen cap garantia per triomfar en la nova recerca, 
la qual estarà reservada a un tipus de cavaller més “espiritual”, que no estigui “viciat” pel 
tipus de vida anterior, caracteritzat per intrigues i enamoriscaments. Els modèlics cavallers 
de la Taula Rodona (Lanzarote, Galván…) són substituïts per un nou model de cavaller, els 
principis del qual no són ja el valor, sinó la fe, la castedat i la puresa de cor. Ara prevalen 
els valors espirituals, cristians. S'identifiquen religió i cavalleria. I amb aquest “perfil” tan 
solament es troben tres cavallers: Perceval, Galaad i Bohort.

• Segons la llegenda, l'últim enfrontament d'Artur va tenir lloc en la batalla de Camlann, en la 
qual mata al seu fill Mordred i resulta alhora mortalment ferit per aquest. Mor l'home, neix el 
mite,  neix  la  llegenda.  En  la  pel·lícula,  Artur,  moribund,  li  lliura  l'espasa  “Excalibur”  a 
Perceval perquè la llanci al llac d'aigües tranquil·les, i pensa que “algun dia arribarà un 
rei i l'espasa ressuscitarà de les aigües“. El cercle s'ha tancat.

ACTIVITATS SOBRE EXCALIBUR (en una altra fulla)
1. Busca  informació  de  la  illa  de  Bretanya  al  segle  V,  després  de  la  seva 

independència de l'Imperi romà.

2. Busca informació sobre la llegenda del rei Artur i fes un resum (10 línies).

3. Situa en un mapa els llocs on la llegenda situa les accions del rei Artur i els seus 
cavallers: Cornualla, Salisbury, Cadbury, Camlann…

4. Fes una descripció dels principals personatges d'aquesta llegenda: Artur, Ginebra, 
Lanzarote, Morgana, Mordred, Perceval…

5. Quins  són  les  característiques  dels  mites  i  llegendes  que  ens  ha  transmès  la 
literatura?  Et  sembla  que  la  llegenda  del  rei  Artur  incorpora  també  aquestes 
característiques?

6. Busca informació sobre la importància i la funció que tenien les espases en l'Edat 
Mitjana.  A part  de  “Excalibur”  i  el  rei  Artur,  posa  algun  exemple  de  cavallers  i 
espases famoses.

7. Para què va manar construir el rei Artur una taula rodona?

8. Per què els cavallers del rei Artur surten en recerca del Grial? Busca informació 
sobre aquest “recipient” i explica l'evolució que ha tingut la seva interpretació.

9. Segons la tradició, com i on va morir el rei Artur?

10.Imagina't que ets un cavaller de la taula rodona i escriu un text (narració, diàleg, 
entrevista…) on es reflecteixi la vida en la cort del rei Artur.
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