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CAPITOL X

Auziàs T^^arch

(1393-3

mar£

1459).

Idea general
- irant en conjunt 1' obra d'Auíiá.s March, ens sorprendrà la homogeneltat. Un mateix carácter la dïstingeix, totes fora d'algunes

rares obres diferents. "^,s un poeta superior a tots altres catalans
tant els de l'escola de ^Taléncia com eld de l'escola de -Barcelona.
Aquest valencià concentrat està molt per damunt dels seus soterranis de Val'encia, tant en els de l'aspecte humorístic (els interminables debats ) com en els de l'aspecte devot (els concursos per les es-

glésies, en els quals - algrat alguna obra de valer, per moda hi acudien els poetes més insulsos, que eren els rues presumits'; la llur

facilitat, àdhuc els més excei-lents, els resultava en perjudici de .
la llur inspiració. E1 nostre capítol XI à es intitulat L'escola de
Veléncia. - h u§iàs Tarch com altesa bellesa i

pulcritud de fornia

és inimitable. Seguint la fina observació d'En Rubió i Lluch els versos, cadascun

de per sí, és lapidari, i que no s'hi troba cap ripi:

àdhuc,rara vegada, pren gust en jugar lomonims: costa, de costartit,
de platja, costa de costar /""S-¡be mostran... MVIIJ. Les obres d'Aniiàs ',:%rch són tan copioses com perfectes; poden examinar.-se perqué,
des dels nombrosos manuscrits, edicions i traduccions del segle K lb
i les módernes, es pot di r que és

vzi

poeta l'obra del.qual es més co-

neguda, per raes que va anar -se complicant i confonent -se en la. idea
2

dels llibres la real obra seva. L'edició d'En Bulbena (1888) va mar-

ii

i

2.
car un bon pas a la comprensió del text; peró els treballs i edició
de les poesies (1912-1914) del nostre amic &madeu Pagés, marca el
part definitiu, tots els quals esmentarem al seu lloc pel que fa a

Auliás March. Els nurieros romans entre parèntesi correspondran als
.

.

de l'ediciO rages. - Les comparances amb les quals el poeta
rte sovint
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l'estat dolorós del seu amor, són a4iples, completes, en

conceptes clars, contundents, i si alguna concepte potsemblar dur,,
fosc, és que es diria. que el poeta es preocupo d'expressar diverses

idees amb el menor nombre de mots possible. ¡iquestex exemples, aquestes comparances, tretes de la vida terrenal de tots els dies, de l'agricultura, de la medicina, de la caga, així de totes les arts, els
difon dignament a cada instant amb el seu estat d'esperit, ara alegre, ara trist, peró més sovint amargat que no pas satisfet. - De
tard en tard escampa una comparança que ultrapassa l'espai d'una cobla,raes no li succeeix mai com a En Franci Guerau que.per expressar

Corsa bé l'estat febrós d'un malalt, li van caldre omplir dues cobles
i fins a la terça no ho relaciona arlb el seu estat d'amor (52, 119
"Si col malalt quant la febre'1 combat) . En AuSias I arch tota obra
es presenta imbuIC'per una idea de ponderació i de proporció. - La
llengua del poeta és transparent, expressiva i molt sovint gairebé
neta de provençalismes. D'aquesta netedat de llengu p. molts crítics

hari cregut que, abans d'Au.S ias TTarch, tots els poetes catalans escri-

vien en llemosí. No hi ha tal cosa, ï alguns poetes de l'escola de

Barcelona tartibe estan exemps de provençalismes, de tal manera que

cyl

gran poeta no li calia sinó cnntinuar-los. 'La immensa majoria de les

obres d'Auíias ?jure esto constitiilda per hendeca!gAlbs amb el primer accent o rep' a la quanta sil-laba (decae^ilabs comptant a la
manera antiga provengal i actual francesa de tots els temps). Les
1
rares varietats de metres que va usar son poques 1-e^-^}uals esmenta-

3.

rem aviat. La immensa majoria dels ooetes de l'escola de .arcelona
twzbe usen el mateix vers i accent. La fornia de les cobles és més
variada; la raés usual són cobles crdkades de vuit versos, peró també se'n troben d'encadenades. Sense variar la forma de cobles, n'apareixen algunes d'uniísonants (o que totes les cobles tenen els mateixos ritus repetits. Citarem, com es sol fer, per primers mitjos
r,^( y utis

t X11t

versos; són: Cell qui d l alt l nn(XI,), ¿ (^,ui'ns tornará ?(L), que
l ynti

d'unitsonant és encadenada; En aquells temps (XCI), Ja tots

mos cants (VIII) , Ab vos me pot (XLVIII) , Lo temps és tal (=V) ,
(O^^QU.^G4,9A

calee3,k.

á-akC_
Junt es lo temps, aa#~~ (XVI), Ma voluntat, capfinides
(

Lvl

),

De vegades, en les cobles croaades, hi afegeix un aparellat com per
exemple No cal d3l ar. (CrTIII), PTix me penit (CXV), Cert es de mi

Ma^1.e
(CXVI) , IJalZet lo jorn (CXIX). 'fot entenent (LX=TII) . Una sola ve-

gada l'aparellat afegit és igual a cada cobla, és el mateix tenint
el caràcter de retronxa: Jo l m^recort be (XXV). La tornada de les cobles en les quals va afegit un aparellat resultant de deu versos en

lloc de vuit, són de dos versos en lloc de quatre de costum. -l ls editors del XVI bn segle, que havien perdut la idea de l'ordre en qué apareixen les obres en els manuscrits, havien posat al capdavall dels

Cants d'Amor, de Mort i Morals els estrarnps que x Aujiàs T.larch manejava

d'una manera superba; era regla de l'escola de i3arcelone que eri

els estra rn.ps no podia haver-hi cap vers que no fos pla_ (femení) i
l'AuSi1s serva aquest costum, amb una sola transgressió: en la , tornade. de Puix me trob sol (XCIV) hi surt un accent agut (masculí),
"delits". Les intenses vint-i-vuit cobles de l'anomena.t Cant espiritual formen un dels bellissins estranps del gran poeta. Se li conei-

xert Ris cobles esparces, sempre en la forma usual. Peró àdhuc la demanda feta per mossén Bernat Fenollar a. mossén A uSiàs M arch, es tam-

bé escrita en el metre acosturnat, arzb la particularitat que cada res-
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posta augmentava d 'una cobla i la, demmanda d'En Fenollar és d'una cobla ar-b tornada; la res -j osta d'Augias és formada de dues cobles també amb tornada; le d'En Roderich Diez, és de tres amb la corresponent
tornaday. Ara bé, en el manuscrit de Cambridge (Trinity College, M.
R. 14-17), descrit per l'amic Pere Buigues, hi figura una nova res-

posta anbnimAe qual, si les dades fossin més completes, li correspondria constar de quat--re cobles arnb la corresponent tornada que sabem com comença. - Qual-1 classificarem totes les obres seguirit les
nostres sigles reprendrem les que ara Yiones diem raolt per alt. L'Au-

$¡as va trobar en altres metres que aquell dominant: La demanda enXVi

(C )o
dreça.d.a. e. 1ja Tecla de Borja,
neboda de Calixte III i germana de Rode-

rich de Borja (més tard Alexandre VI)l intenta ésser escrita en versos
de nou síl-la.bes,perb amb barreges d' octoW1-labs (havien observat
aquesta barreja de versos de nou i vuit síl-labes'en iil ogaçot i era altres poetes de l'escola de Barceloná); en canvi la. reepcsta de I

S

.e-

cla. de Borja és més perfecta que la demanda d'AuíAs. La demanda d'En

Iarch

al

tXXIV)
seu escuder Joan ! oren o\^ així com la resiDosta pesta feta en

un metre exotie (el metre de arte mayor ca.stella que, més endavant,

devindra típic

l'escola. de Vslbncia ) quan a Castella ja s'havia gai_.
( xN1
rebé perdut `,.. Té una altra obra ("Ja no esper que si'amat")
en un mede

tre de forma aguda o repos interior i exterior; segons es compta, to-

tal és de deu síl-labes. Tarbé va assajar-se en una codolada i en unes
C C ^cxv;:^1

llargues noves rimades ("A mi acorda un dictat ") `r, força pensades, a ixí mateix com totes les seves obres; és ben bé el seu mateix estil.
Cadascuna de les obres d'Aubias té força. unitat; van descabdellant-se les cobles com si un hori escoltés una música dolça. En Paghs

les ha pogudes capçar d'un argument curt o llarg, precisament per la

seva unitat, tant si el nombre de cobles es curt (tres, cinc, sis)
com si és llarg (seixanta).

^1_

a
5.

L' aimia 1' e.nornena. una sola vegada pel seu nom: 'feresa, en tota
la llarglrie de la seva obra; ella está per sobre d.e totes les savies
dones que Déu ha fetes:
zKnr , .
lizas

^

compliment dona Teresa'!l tasta (XXRIII, 52) . L' ariomena.

tar:be: aynia., dona.
o
Dona., si'us am, no'm graisesu
amor (cxix),

o sir,,,_plement amor; senyora, molt rasa vegada. De totes nerieres estem
en la ignorancia si aquesta.`"eresa és la mateixa dama a le qual endre-

ça, la major partida de les p oesies amatòries d.el poeta, o bé una altra. D'ella tan solament n' admira el serty, però tari.be la bellesa. La
desesperació d l Au j ias no te cap terme: "Sens lo desig de cosa desho-

nesta" (XXXIII t*^ ), debuta ura. corrposicio, només n'admira la intelligencia, el seu amor és cerebral; sovint seribla que la seva amor del-XXXVIII
vingui com una cuiraça "En contr l anor vostre cors ha 'rmadura '1

Lvra-

lament viu (UXXIVIII (?) ), sobre la qual,posant-1a a prova, teoritza filosòficament tot analitzant els seus propis sentiments i els humanitza arb la seva manera peculiar i amargada poesia. El seny, el delit, els desigs, el voler, el cor, ar;or, són mots que surten e.. cada

instant en les seves obres. En els senyals o divises no té gaire va-

rietat, però són i ia por.tarits; prou coneguts, perb: Plena de seriy; Lir
entre carts; Amor, ar.or, senyal de bé; 1 1 LI on darrer be,¡ quan s' entrega
a seguir la seva complexió altra 0 foll'amor. Ja diu en certa ocasió
com el preocupa dues dones amants.
It s un fet singular, que en totes les seves obres, o#o esmenti un
mot dels seus pares-ni de les seves dues esposes ni dels seus fill.s
no-naturals. AlIb que més es troba és, com escusant-se en la_ seva complexió, quan s'entree-a a folla amor. --o hi ha cap dubte que, en mullerar-se dues vegades era mogut, de primer, amb Isabel de ^j^artore1l,
que va durar poc, i més tard amb Joana Escorna, que va durar deu anys,

6.
era amb l'objecte de tenir successió directa la qual no va obtenir;
però en canvi va obtenir-ne riquesa, diu ell, a.mb tota desaprensi3
per 1a dona pr ol pia.

Lina.tg.e d'om, #iiteençant elles, creix;
Lur esser fon per aumentar aquell (LXXI, versos 103-104).

De la seva mare es coneix que no en serva Eeires bones absene¡es, que
no pot trobar excusa el seu estat de desesperació anorosa:

D'un ventre trist exir m'ha fet Natura. (LVIII, 29) ,
cx/X
a
i c ip pça la composició-:
oK

Maleyt lo jorn que'm

lou

donada vida.

Pots els fets de la seva jWS
"cendencia, fille i filla naturals i
successió, es coneixen per documents notarials autbntics, molt ben
1x

e.profitats i estudiats per l'amic Amadeu Pagés; però xa res no en

transmet en els seus versos. - Ens convindrà, per a no fer més extrets,
retreure els versos de caràcter personal, que ha estat repetit gairebé
per tots els que han tractat d'Au iàs Miareh. El primer, será aquell
en el qual, no sense un cert ján= deix de vanitat, s'anomena pel seu
nom en le tornada de " Ret*Lnga l ri

j

Deu:

Axi dispost, dolç me -emble l'ariarch,
Rh^ee l o^^c

Tant és en mi afeccionat 10 gust,,
Ha tem.ps he cors d'acer, de carn e fuet,
Jo so àcuell que'm dich Auzi à e Mar ch I (CXIV).

llna altra prova de le Iw " idea clara que te de la noblesa, referint-se,

en el
Car, per honor,

seu

seierit en les Corts del regne:

Y> • 11

yo sech en pus alt banch (LXXXIV, v. 55).

Ell, que havia. esta.t fa cI coner major d'Alfons el agnánim, era
afectat a l'exercici de la ca.cera., sens dubte al ple de l'edat de tot

gran senyor,; declara:
cxxli i,^j

^^. 1 3)

Tot mon delit -esta sols en caçar (LXIII bis) .

7.
Un rastre del seu aspecte físic, que ens aparenta ésser l'Aubihs

P."arch de bona alçada, al. frec de la vellesa:
Dels membres so

1Tas és lo mal

be proporcionat;«

que l'ull tinch ja Irnat

Y en llur esguart (de les dones)

vell me reputar.

(CX.XIII bis) .
El motejaran de Balan vell, a les dones els plau l'home en tant

corp. és jove i ell ja té arr^_gues als olis. En Pages (1) en dóna un
extracte més complet i diu que, en mancança d.el retrat que va fer-li
En Ribalta, aquest personal és l'únic que tracta de l'aspecte exterior; de totes maneres no podia, assemblar-se gaire un retrat d'un
poeta de mitj8.n XV bn segle executat a començaments del MM h , i, quant
al retrat en fusta que figura en l'ediciO de Madrid de 1579 amb la
gran barba, deu tractar-se d'idea completament vaga, potser un gravat coronat de llorer aprofitat.
L'Au$ias fa dues vegades declaració de valencinitat, la_ més iinportant,però, és la més coneguda de totes ("Cobrir no puch"):

La velleda.t
en valencians ral prova
no sé com yo fassa obra nova (,XII, v.
Des del segle XVI b va formar-se una teoria, en les tres edicions
-1543 , (5^ S , 4560

t

pririeres de Barcelona (1443, 1445 i 146o) , segons la. dual, en una
idea petita -de la Catalunya estricta., Yl Auxías era ca,tala. l lodernamerzt, s'ha pretes que quan es declarava valencib voli a indicar valer:ça, en el sentit de sanitat, robustesa. Ens sembla que aquestes

idees no tenen cap fona m ent ni he-n de In.ir-se en compte; perqub, en
r. a9 t7^
abandonant les declaracions terminants del mateix poeta, són tants

els documents provatoris de la seva vida. a Gandia i a. València fins
a la seva mort, el 3 de març de 1459.
S'han retret, sovint, els quatre versos en declarar que va enamorar-se de la seva dama. el Divendres Sant:

8.
1_ k y,

Amor, ar:or, lo jorn que 1' iEnTcent
Per bé de tots fon. posat en lo pal,
Vos me feris, cax yo'm guardava mal

Pensant que' 1 jorn me fora defenent (LXVI, tornada) .
E1 Petrarca.

també s' enamoró de Daura el Divendres, així mateix

com A.uSias M8rch; el Dant de Beatriu el

Dijous

äant, i el Dic ssabte

Sant el Boceaccio es senti ferit d'amor per Fiaráeta. Es coneix que
els poetes italians s'enanora-ven en la Setrra.na im anta..¿l,ub havia de
fer, doncs l'Ausias Y-arch? ( Vegeu .- Pagés, A. Y. et ses p r éd., p. 267)

En l'obre Que val dalit, en les obres de ,Tort s'hi troba la vinenta
nota personal: "Quant l'esperit cel corre li viu partir / E li doná

son lo derr.er- besar fret, / Conech de mi qu'arior no l ra te son dret, /
Qu' ab corn sencer ho pogui soportar" (XCV, 45-4$) .
Per últim farem qualque menció d'alguns noms de poetes que esmenta l'AuSias ,lareh, tot fent-hi algun comeritari. La primera. és la

notable d'En Pau de BeWv¡ure, qui, en el sei.i temps corria 1a tradició que hauria mort foll d'amor. Diu així:
En retort és

aquell Pau de Benviure

Que per amar sa dona tornó f ol l

(LI ,

2~

37T38

1) .

En 1' obra d'Au$ias '&rch que cornença "Tal so com cell que pensa
que morra".

En el present volum II hem classificat: 8. Pau de i3el1-

viure i li adjudiquem una producció entre els anys 1330-1360, donant
corapte de les dues obres que se li coneixen:
I. Dompna gentil vos m'inculpa.ts a tort...

II Per f emb ra fo Salomó erigenat .. .
En l'obra d'Alfons, En Pau de Bellviure ens l'imaginem fill del
secretari d.el rei Jamme II, Pere de Bellviure. En l'obra i, en haver
endreçat protestes d'amos sincer, l'acusa d l entfeteilir. dos

:s

amants (E no stan be dos coltells er^ un fonre; Puys fan ab art dos
peys caur' en un ari; Mes quan en vey dos Dardals en 1' espiga...) via

9.
esser de prirner publica" per En Milb- en 1878 en els seus Poét e s ly riques catalans a part de la "Revue des langues romanes- ( Obras, III,
p. 45 01-61). La segona. és molt coneguda per forrar part d.el C;o riWort

t

224d' F,ri Frar,.cesc Ferrér publicat pe r enter per orres menat-,- astú (p.25e
;
en el Ccnéort figura rn Paii de Bellviu.re en el darrer llac.
respecte 1 8 follia d'amor T'Augiás 1--larch és testimoni de la major excepció.

La menció de N'Arnau Daniel per K'At*iás March, té una altra
transcend eI ncia que no pas la, del seu coterrani Pau de Bellviure. ts
així:
Envers alguns aç'o miracle par,
Mas sins membran d'En Arnau Daniel
F de aquells que la terra li és vel,
Sabrem amor vers nos que pot mostrar.
E1 predicaeior i autor del Pecador Remut, Felip de ralla, es creia
que Arnau Daniel era ca.tala; diu Vivit in ter no s Arnald.us Danielis i
contraposa: '7ivit per lassam magister Johannes de ,-,Tehn in Francia.,
y
qui ecripsit" romarítiuni de tosa", i en acabat d'alA que hem posat més
enNava t "Vivit in Tuscia Dantes" (2). Hem anotat més d'una vegada,
que els nostres poetes tenien a mà pot ser dos cançoners diferents
de tots els coneguts. ¿u% coneixia l l AuSiàe lfarch dels trobadors, no
ho sabem. Amb el treball d'esmicolament al qual es , dedica el bon i
constant amic Amadeu Pagés amb 1' objecte de réerv r les seriblar.ces
entre alguns versos i comparances ainb els i les dels trobadors, podrien multíplic&ree o podrien reduir-se. Generalment els versos influlte van per una banda i els VAuSiàs .rom per una altra. Si la
corparança. de la nau en perill relacionada ar?b l'estat d' esperit del
poeta procedeix directament d'En Pone d'Ortafti o d'un altre trobador
o si procedeixen d'observació directa. dels viatges per mar del nostre
poeta, és cosa que ens guardarem d'assegurar. La idea del plagi en
tota els poetes de totes les literatures en tostemps, és cosa corrent.

um
La originalitat potser no ha existit mai entre els poetes. Fn el nos-

tre concepte s'ha fet molt més abús de l l alexandri francésg á.dhue en
els segles XIXe-XXe (3), q ue no pas 1'hendeca ep ílelab (deca&il-lab comptant a la francesa) usat per l'Au$iás i ele p recedents i successors.
El mateix l l AuSieis que tots els poetes s'imitaven els uns als altres,
i la poesia dels trobadors, d'on els nostres procedien iímitaven,

podVéra una poesia

tari-

s original i ` pfórça
.
repetida així era les formes

com en le s, idees.
Tot all ol que ens sembla massa exagerat del capítol referent a

las influencies trobadoresques sobre les obres d'AuSAs, el de les ina54-2} 4

fluer_cies italianes (pp. 56-269) , es, en el nostre concepte, perfecte. '-`ant com s'ha r.ee p rea.t el paral-lelisme entre el poeta del

Cahço

-

niére i Au.§¡as lJarch, malgrat els estudis exagerats de Josep Arlador
de los Rios, sembla que les veritables influencies del Petrarca sobre
Aubias MIa.rchpresten, fora d'haver-se enamorat tots dos poetes en Di-

vendres Sant, fet que hera esmentat més amunt, sembl a gairebé reduïda
al fet que Au,$ iás March ha escrit els seus cants en vida i en mort
de la seva dama i poca cosa més. - Per 'o l l exaneri niés original que En
Pagés, d.e carácter erudit, és el que ha. dedicat a estudiar les influencies dantesques en la poesia d I AuSi1s March, que no es redueix

a la interessant citació que eri fa:
0 bon'amor, a. qui Tort no triumpha
Segons lo Dant historia reconta

:'

?X W,

89-90).

sinó que recercant tots els moments, ben impensats pels quals es de-

mostra clarament la lectura atenta de la.

m edia per la part de l'Au-

Comm

,Siás Ilarch.
Na IvTontbohi (Vos qui sabeu, XLII). Hem esmentat més amunt l'úni-

ca volta que 1 1 AuSias March anoriena 'feresa. Sembla que el pr.irner que
4
e 11-1-,
va fer la combine-cio Teresa Bou, va^"ésserO-15esta.blerta
aquesta fantasia,

11 .

Dw
que no descansa en cap fet concret, ler Jeroni.i4 'igueres en 1545 (4) .

Si

han de separar-se els senyals de les tornades i si examinades les

obres, expressen dues amors, :g= l'una probablement casada, l'altra
no, a quina amor es referiria. Teresa? Bou no és dir res, perqué era
un dels cognoms més usuals a Valencia.. Peró algun confon Monbou amb
Bou. De manera que

tra una bagassa,

e

sol

I-LIaldit

ITa Montbohi,

escrit per

AufSiàs

amb virulència con-

se n'ha format la dama emblema dekx 1'

arjiorx cast i sobre la gtaal n'apreciava la intel.ligIncia i el seny.
Tots els autors i bibli lo grafs valenciane que han tractat d'AuSiàs
larch han repetit fins a la sacietat el nom de Teresa Bou (els valencians eseent,amice de ponderar la seva gent), com aquell rigueres,
,;

que .les obres del poetg català est an molt per sobre de les del Dant
i del Petrarca, que demostren que no llegien les obres de cap dels
rvt o.^tbo^

tres poetes. (7egeu, respecte a Na lío~y, Pagés. ,

huz i as ^^arch et

Ses

e= ]2 réd. , pp. 210-211) .
Biografia.

Per a començar la biografia, tot és gdesti0 d'acostar-

se a una certesa de la naixença d'Au j4 ias

yMarch

perqué es plany d'és-

ser molt vell en escriure la Codolada. La data de la mort és certa
(3 de març del 1459). P" En Pagés, que el fa néixer en 1397, el fe-

la morir, per consegflent, a 6 2 anys, que ens sembla poca. edat per a
plányer's tant de la. vellesa.. - En Nicolau d I O1wer posa la data d.e
la naixença en 1393 i ens sembla bé; aquests quatre anys que corren
de raée podria morir als 66 1 i tenia altre motiu per a doldre's de
les xacres de la velledat, si volia. Demés s'explicarien diverses coses. El pare, En Pere Tlarch, en mullerar-se per segona vegada amb,eonor Ripoll, en 1379, no li caldria esperar divuit anys en tenir successió directa, sinó tan solament catorze. En havent explicat el nom

Auq:As. nou en la genealogia. dels T`archs (Pagés, p. 57) , direm.41 motiu principal perqué hem avençat aquests quatre anys. S'ha fantíisiat

12.
sobre aquest nom estrany; Agustí, ©seas i encara algun altre. En Pa-

ges hi veu el nora vulgar de .Sant Elzear de babran nat Apt t Provençal`
en 1235. flor a. París en 1325 i va ésser santificat en 1369. El, al
transformats en Eu,Au no te res de particular, pero que ar devingui as
no ho comprenem. ts possible queho-encerti, peró estem, respecte a.l nom

d'Autiàs, gairebé en el mateix dubte d' abans. El fet és que Au,^. %
s'havia preocupat de divulgar el seu nom de fonts, potser per ítS,faerlos padrí, mentre

x xh Ant i ch al

era a Gandia mateixa on segurament era nat: Au ile
—

qual En -^^arch fa un pagament com una m a de la se-

va segona esposa Joana Escorna; i

At$As 'Torr e lla,

casat amb J oana,

filla natural dlAugiàs, a. le qual fa un llegat important en béns mobles

(

vegeu Pag el s, p. 92 i 94). Essent seguides les relacions entre

de Vallncia i els TI.archs de Barcelona i Aramprunyà, tamvoler tenir un á ufbi bs, en ocasió que el poeta era un jove

els llarchs

gpMC J u
bé `rvaren

espigat de 18 anys, naixent

un fill pels volts del 1411 (a Bar-

celona o h rar^pr3&nyà) , ¿Lluis March ñe Serena. Yarquet, a1 qual batejarery amb el nom d'Au iáe. La descoberta d'un Au^iàs de ¡Sarcelon a. pel
senyor

c ar.reras

clara que el seu

no

te,

Valls xxkx altra transcendincia. E1 propi senjor^e-

Au3iás

va morir intestat en 1459-1460, d.e manera que

-d's

totjust va arribar el 49 arye d'edat (5) . 1 Encara existiren altres
a..
. ,,,,,Y,

Aulils arch: d e-1--quiesmenten els testaments de la

seva

tia Grayta

I-Ta.rch, religiosaly el fa hereu i apunta si es farà eclesi á stie, a 5

N"ea'

C)

¡¡/;

ffj/

^^.j(`\

rt.'

de gener de 1495. ^'eró l`ho va determinar-se. En un altre testament;
fi a r a a. a.ry^vru..,^e. ,
de 5 de juny de 1522, el d'Huc Joan r'ivaller^ se' l'sn•omena adu
e e/gades. La primera # .mols n Auziá. s March, donzell, que es declara habiti \&(. y °" '(
NIj't ~
tant a. Esparraguera, \<€r a fill de Lucrecia llarch de Pilar,.'i quan es
va rocedir(`} a l' obertura del testament del mort el dia 11 del mateix
mes,
Cd iia el títol de II-agnifich Auzie March. -te interessant que
^
p^

A

d'aquest Au>iàs el senyor carreras (del qual traiem aquestes dades;:,

diu (p. 316) : "Estimem que és l'AuzAs 1 arch que un temps va supo-

13.
sar-se ésser el poeta. l ^T o cal dir que la cronologia descarta completarient tal hipótesi". ¿Qui havia suposat ésser el poeta aquest Au-

Sias llerch tardà? Qui ara rebutja tal hipótesi? E1 senyor Carreras
Valls, i no creiem cue ningú més cercaria substituts al poeta valeri-

cia, senyor de Beniarjó i altres llocs. Com que amb a.quest suposat
poeta Ausias ITarch ens trobem
parlarem per meribria dels
gle que En
ra. En Pere

N icolau

xx

a començaments del XVT hn segle (1522)

Ausias 1.Iarch

de les darreries d'aquest se-

anomena els renéts del poeta instal.lats a Cerve-

Ausi a s lf- arch

es sap que visqué a Cervera de 1578 a 1594.

Es mullera. amb Gerónima d'Altarriba, hereva de ITMtertes i de Clariana,,lin 1604, el matrimoni es trasllada a Bellpuig; varen tenir dos

fills: Francesc Ausias Irarch, capita d'infarteria, i taltasar Ausias
'tarch, professor, en lleis (vegeu Torres Ariat, p. 365 - 66) . Entre les
composicions de lloança que endrecen en 1630 a Geroni .r'errer de Guis-

sona es troba un sonet per Balthesar Ausias Iarch, 'senyor de l;,loncortes a son vey lo canonge Geroni Ferrer de Gui aB asana (6). Perb força

abans, en el

xaxxx

concurs sentenciat pels jurats Lluis Joan `Vilalta,

En x,^ir i Enk Francesc Calça sobre la innortalitat de l'ànima en 1580,
Via++;-a,, cw
li M: n-t atorguen a jois per una. obra tramesa i en el concurs sobre
Sant 2 arion de Penyafort, de 1601, tramet un sonet del vers inicial
..- a rlIr
" Ram on se posa la coloma tendra", irútaci.ó frà g ant del concurs de
Palria, celebrat en 1562 d'un poeta m 7d-t mallorquí molt presurnit, En
Gaspar Verí, canviant el nom de Ramon Lull pel de

R

i arion

de Penyafort.

-ls evident que, malgrat ésser un autor pertanyent a la forta decadin-

14cia de ¡llengua nostra, e.quest Balta.sa -L

-i^-

usies March està lluny d`és-

ser un indocumentat. N'hem parlat aquí per.qub no en tractarem més
davant

gle

en el capítol ## XII b i darrer que s'ocupa del poeta del

XVI I ., tan solarn.ent per la seva

en-

se-

relació amb Ausias Larch el cone-

gut poeta.
Segons el nostre compte,Aujiàs havia nascut en 1393 a Ganc,ia or,

14.
vivien els seus pares.,4111 passa la seva inf ancia, adolescència i
joventut. E ls seus pares, En Pere Vareh, l'administrador del ducat

de candia., i sa mare Eleonor de Upoll de segon matrimoni, tingueren,
al cap de catorze anys de matririonio, una. filla sorda-muda, Peirona
a le qual la seva mare féu hereva dels seus drets de capital i escreix
particular. En Pere —arch, poeta de l'obra del qual hem tractat en

el nostre capítol XII VIII b , era senyor de Beniarjó i alqueries de
Pardines i Verniça c i emancipa el seu fill AuSAs (que tindria de 17
a 18) el ß de gener de 1409, al momerit en que dicta les seves darre-

res voluntats # Á1 fill podria subvenir a les seves despeses amb les
finques traspassades. quant al capital que li tocaré un dia, resta

en administració de la seva mare que era

Y-np

del seu fill. La ren-

diCiÓ de comptes de la. mare al fill va ésser formulada en 1422 i va
ésser rebuda en 21 de maig de 1426, rebent el saldat el procurador notari d'Auzi *a s perquè li rebés les rendes. En l l epoca de la rendició
de comptes per la_ mare al fill, aquest fei & temps que havia passat la
major edat. - ires anys més tard d'haver testat

cavaller

En Pere March moria a Balaguer, el 7 d.e juny de 1413 lluny del seu
país i de la família. És de pensar que 1'Auzias (que no parla per a
res del seu pare) era un dels parents que demanaren al rei que autoritzés el pas del cadáver des de Balaguer al monestir Cotalba. de Gandia. Com de fet el rei va exigir a les autoritats de Balaguer, que es

trobaven en un rp oment difícil pe r ocasió de la guerra amb e1 comte
d'TJrgell i i er.ra.n d'Antequera. A la fi varen arribar les despulles i
varen ésser enterrades amb grar, solerinitat.
Durant las seves adolescencia i jovenesa,. devi %r'roepartir-se les
activitats d.el futur poeta en dues direccions: l'exercici de les armes perquè el donzell po g ues obtenir la cavalleria al seu temps, després de dures proves; la seva instrucció i educació. Ens ílimagin.em
de natural estudiós i es veu , per altres obres que cita^que sabia bé

15.

(llatina?).
la granatica,¿ La seva forta formació li havia afinat el llenguatge
per les més pures concepcions filos%fiques, com cap poeta hi hagué
arribat. És molt natural, com diu Fn PagNs, que passés pel trivi i
el quadrimi (7) com a conjunt d'ensenyança en aquelles anyades en

la qual el carácter seriós del poeta es forma en la seva poesia moral i com apesarada. E1 seu pare mateix podia ajudar a fer afecta t,
el seu fill en els deures de la cortesia i del tracte de gents i en

la tria de bon tast literari. - Entre els

25 i

26 anys degué pieendre les armes d'un cavaller, important, i, des d'a-

leshores el donzell, coma a. fill de cavaller, tindria dret el títol
hóiorific de mossén, que sempre més va usar abans del seu nom de
fonts i el de casa. El seu propi pare havia versificat L'arnés del
cavaller (8) descripció al.legbrica, pensant en la major partida del
Llibre del Orde de la Cavalleria a d'En '_ar!!on Llull. Va endreçat, en

comen l.,.,.z.r i en acabar, a. Alfons, duc de Gandia, marqués de Villena,
etc. del qual es declara "humil vostre sotmès" i del qui mossén Pere MIarch n'era procurador, segons és cosa sabuda,durant l'espai de
quaranta anys llargs (1370 ?-31 de març del 1412); així com en el
Compte final consta (9). El cert és quemo saben quan i en quina edat

1'hugiàs devia prendre la Cavalleria, a col.lecció de memorials a—ß
Pa P

-1

dreçats a1 -ei Alfons

seus ambaixadors sobre els cavallers

del regne de Valencia que
4-

volen seguir

, -, ~ , ,

l'expedició (de juliol del

1, ,

1420 , lletres sense data) se ^uestes 1-es declaracions: "Apres,
senyor, som estat a Gandia:, hon solarnent aiwem trobat que a vos sien

pr o

ferte mossén Lois d'Aragó et Ausias March. Es ver que mossèn Bernat
de Vílarig hi mostra gran voluntat, pero no pot per la via del duc"
(10). Hatiria estat més regular, si l'AuSi li s hagues estat rebut com

a cavaller; llossen Lois d'Aragó et .a 1 "oss e1 n xuzias ,arch.

De

totes

maneres, si els memorials havien estat redactats en 1420, que ignoren,

s l'AuSias March no li passava l'edat reglaientária g havent nat,

16.
probablement, en 1393.
Així com hem tractat de la descenoincia d'AuSias eris cori vindra

dir quelcom de la seva asceridéncie,, a r!b l'objecte de rectif ica.r, de
passada, algun concepte equivocat en el llibre d'En Pagés, en grari
part perqub no havia pogut examinar a lleure l'estudi d'En Francesc

re Bofarull (11) . Comenga.rem En Pere I;,Iar.ch, anomenat el Prohom ,^c} e el rei Jaime II li va veridre el castell d I Aramprunyá amb el

seu terme, i acabarem amb els germans Jacrie i Pere Mareh, dels quals
hem parlat llargament i dels quals En Bofarull no en sap quasi res.
- En Pere 15arch "el Prohom", ciutadh honrat, va ésser nornenet conseller dels reis Jaume II, Alfons III i Pere III. Per lletres (1318,
432 1,

1325 i 1327; es dedueix la honrad.esa de la seva gestió. E1 4
w

de f febrer de 1323 (pridie nona5 febrí^r^i 1322) , Jaume II, necessitat
E.ciN ,^'u'' - d'elements per a reconquesta de les illes de Sardenya i Co' rcega, ven
WV,-4-

al seu tresorer En Pere i^arch el castell i terme d'Aramprunya en lliure i franc alou, peró reservant-se per a la Corona el mer i miáte im-

peri, pel preu de cent vint mil sous barcelonesos. En prendre possessió En Pere ' Tarch, DTa Blanca de Centelles no volia prestar homenatge;
^,,e

peró, mitj amant díners, va humiliar-se e1 14 del febrer. a atorgar
testament el 13 de juliol de 1338 en el qual fa u-ria curiosa relació

I

de tots els seus termes i castells, -o arle de les seves espolies I`aria,

de la. qual va tenir dos fills i filles, i deaa, sense successió.
Dona grans rendes als seus fills i filles; a Jaume li destiná les poso á u ^ wQ.0 d£.-k :
a & W-0TO vvQ lIT-C

sessions de Valencia (Exerça i alqueria de `torrent) i a
L;,,,,,

é,1-

C",

f

",

t jce

y c o,

Pere tot el

senyoriu d I Aramprunyá. Va ésser enterrat al convent dels Predicadors

de Barcelona. - En Pere I:Iarch va viure poc i va teriir, de la_ seva esposa. Tlagdalena^ tres fills: Perico, que era sord i mut, ± jtxax z
zpx zy. i varen casar-lo! els dos darrers, Joan i Berenguer, mori-

ren essent infants. En Pere S.^arch, en el curt temps que va regentar

iw
el senyoriu

d'Aranllp

inya va fer obres en els mure del castell i creí

un benefici peres prevere a Brugues el 27 de juliol de 1347. En Jaume, mentre era ciutada de Valéncia, devia permutar les alqueries de

Torrenit arib les de Beniarjó, Pardiries i Verniça., les quals, aquestes
darreres, varen considerar-se possessió i

feu dels ;archs, per
molts anys. En saber la rriort del seu germá Pere, el de Valéncia va
iíx

cornpar' ixer per a possessionar-se del feu d'Ararlprunya; peró la vídua
de Pere 11,arch va oposar-se judicialment, com a curadora d'En Perico

l_areh, fill seu i nét de rere *3.1a.rch "el Prohom.". Va entaular-se un
plet costós, el qual plet va acabar en mans d'amigables componedors.
Reconeguda la incapacitat d.e Perico (sord-mut ) , va adjudicar-se 1'he-

rencia e. Jaume 1; ^f arch que va deixa r llarg rastre e.1 el Llibre de la.
Baronia, ks pot assegurar hi posa prous elements per o la seva biograY-

Q1 Q02

fia. Havia nat amb el segle perque, en començar amb la reina. Elisen-

a. Pedralbes, abar.s d.e prendre les armes, li diu que ell te conip
&' ,mav-10 C~ 0-U
plerts els seixanta anys i desitj a fer la cerimònia secre^á i--b' e ñ feda

ta., per motiu de l'edat. - La primera g1estió ve ésser de *Ximeric
de Cunit per l'homenatge que li prestes p er la casa de le. Sentiu, en
ro

20 d'octubre de 1351; en 24 de noverI re de 1352 En Jacme . _arch, al
cap d'un any, penetra en la casa del donzell, posa les seves banderes en un cantó de la torra, en presencia del procurador d'En Cunit,
posa gent d'armes i al cap de deu dies li és restitulda. r ine a 1 de
setembre de 1373 no es va resoldre la gáesti0 d'En Cunit, estant re-

presentada en un dibuix de traç prou ben fet, l'acte de la , prestació
d'homenatge: En Cunit amb barba negra, curta, En Jacme I -arch amb llarga barba grisa. tirant a blanca. Ara posarera, per la seva importbncia
l'acte de prendre la cavalleria En Jacme March de mans del rei en
d P-

la (.r., y4

1360: "E com yo En Jacme 'lareh, senyor del castell d I Arampruny1, fos

en la ciutat de B archinona, hon era l'alt senyor En Pere, per la gra-

18.

cia de Deu ley d'Aragó, de Valentia, de Mayllorcha, de Sardenya,¡` m e
w

trames un porter que degués anar a ell. - E yo, volent obeyr al seu
~AP-

?- 1

ma.nexient, anés al ^-'alau hon era lo dit Senyor. - P com fo davant lo
dit Senyor ley, fiuli la reverencia qui s l acléetuna; e lo dit senyor,

dixrne aytels pa.reules qui's seguexen: "En Jacrre `' os vos havem dernanat perro que*us direm. `,Cos havets dos bons fils, e an-nos ben servit en aquests afers que !.ITos ha.vera ab lo Rey de Castella. (Jazrie, hereu
d I Arampruny8,, i Pere, hereu de Valencia, dels quals hem prou tractat

amplament en aquest vol. II del

e ert ori , p.

}>

com Tos siam

certs que a els plauria puyar en estament de honor de Cavaylloria;
^R.i i Y '

T !. ^

{1 + ^ t

mas volriemlihi rquntar per lo grau vostre, ço és, que vos la_ preses sets primer. E ja,ssia q ue vos sis.ts honrat ciutad á e haya.ts honrada
heretat, encare- es molt pus honrat )rde de 2 avayl1eria.. E com vos
aquest orde puscats sostenir e mantenir per la
heretat que havets

del castel de Alapruny! ) * en per amor de

96,

e `^e —vose e de vostres

fils qui ego merexetsl INOs vos pregam que vullate pendre Cavaylle-

ria nostra, com de aço fijos farets plaer, com veraxient Tos havem plaer

de tornar los j antichs casx a.ls) qui son venguts de mans deLhorirat^
e ciu¢n
fDfic^s
—s fe
tadans^ e així de ço vos pregam quc^úlläts fer ".
E '10, dit Jacme
118rch, fuy fort merave!_lat de les paraules del ï^ey, qui ten Bracio-

sanent les de yaJ ab cara alegró faent apare, que.`^
d e cor les deya,
`^
respongui al dit S enyor
icey ço qui's seguex: "Senyor: molt ^e.SGpnCy
deErcona9A^^xent serie. si no conexia 1à`r¿radia
g
gïzé voleu fer ami e mos fils e
ala ni a casa. Jesuchrist vos en reta guardó, com ^n'm
~ sent indigne de
aquest orde a rebre. Es ver que a±l
a3olra ,e,

ús `. _. ue e^s c}t^s

f

t,Í

-omY

de cor é^é cor

-k&

s

;l -

=a

T

^

t►.e ^'A C ^

á--

'art # ;.,

e _Z_B.s e ry4r r V s

ab ço del meu e ab ço del lur. Empero / placia
a. la fostra Alteza que

yo pusca acordar per haver conseyl de la senyora Ffeyna doni Elizen
e del senyor Infant
e d'Arag6, ax, com jo'ls-he- servi t, . bonya-

fr

N^- i

1-

19.

menta. I/ E lo dit senyor Rey dix: "Plau-nos*. 11 - Perque de continent,
hr ^.vs R,

yo me n'anés al monestir de 'rases Menors, hon era lo dit senyor In-

fant
Pere d'Aragó e dit-li les paraules
^m é Fiavla i es 1n
r„'
oris k , 2
e, punt .p er punt ° . io d ben^e
yi
nyor,
a.b gran plaer me respos Pb qui segueix: "En Jacme¡ verament ich o)que yo no imagi
úe
(v—
F
vos hayats raho de refusar la gracia e la (h^ orror que l l Senyor Rey vos
t^v,s 4w
^e ^^ <x VO-Q 1-Q- eh
vol fer ebe a vos e
a vos°ra^ àsa sis o cas. beus dic que si
ee1
t*" 5 cj ñ
0.
fos lo terps que era ^eXr
n Jaen.e que ja nous ho
' -

L

<

etal.e ^ Qw^..a^noZ C,)

^'

mas v-est es gräcie^á als cavallers, consell-vos-ho l* . - Axx

taxi

que, de gran plaer, los uyls li vengueren en aygua, e dix: - "Vera-

raent, En Jacme, que la honor que l l senyor rey vos vol fer, reput yo
per mia, e com lo veya, li'n faré gracies e li'n besaré lax mà "' . Y

Perque aquell dia_riateix yo ane al Monestir de Pedralbes, a la dita
senyora Reyna., e conté -li çó que l l senyor Rey m'avia dit e lo conseyl
qu'el senyor Infant fraY'^Pere d'Aragó me havia donat, suplicant-li que

li plagués de donar-me!"conseyl. - E la dita senyora -eyna. ; p isan reebé
1tiwch4sw
A Pa ve
mes paraules be e gr-asc-ioswiient e ab gran plaer, e feu-ho ap-&~r
segons que's segueix dient: - "En Jac -my^e; verament lo senyor -.Lnfant vos
^^ o$ ^t.X ^ ►'rt Ov^,^ yo 5 R^
don! bon conseyl, perqub wee
r c-óis y. am que la reebats". - Aprés la d.in

k w

ta senyora eman! si jo havia pensa

ia ne hotenia a
.
pendre la Cavaylkria. E yo dix: - "Senyora; despuys que l l senyor Infant me acaconseylat, e vinent tro aci, he pensat que yo Negués p~
b re
0.1C^
^e. la_ -avaylleria
10 Cor de les dones, per tal que vos hi siat s
^on

va re

present e axi mateix lo senyor Infants Po~ d'Aragó * . - n^espo,$ la.
ov g'
£r e' s
o.ç^ `a
,"
cru
"
Reyna - "Fort nos plau que faça axi; e lo Senyor ?ey menjar-hi-ha
TA4- akr ¿e ^^
i 1 4te
ab Yos e aquells
ffe--i
f guen». - Enj .b li tbase les mans. -0 -lr#4pres
mot' ^ ^ ^t ri
dix la dita senyora -Heyna: - ' 17 d.e aço, quins apar^llarients manten
ets
a fer? Farets-ne vestedures de seda e que'n farets*. fr E jo li dix:
"G&,v Y GW Gk .:
1
- *lb mon jove nt haa p rou v ehtoleyat, e axi ara que som veyl "e
4s be
L X ais, vulria fer 1®

ö

s savia.ment e secreta ço que fer deig.

20.

Ikfas entench -ne al¡ vestbdures

si

anques ab pena vera". - Res:)ós

Ita ,,
A, 4"N (_X
•,-Disk,
la--enyora Reyna: - "Aquestes vestedures_Volen ~ pagar; e pregamyr
C'° Gh
Com sem en wvn a n ' >",^)

vos que'ns perdonets com tan..-pe-e-e•- cosa hi f eme c 4L-~s rdonexem que
- -^
poc es segons

Eratlies. -

nyor

^ deuriem fer. ". F yo besé -li les mans, faent -li

q

Per ué

E@~ d'Aragó, torné

que' s segueix: -

2v cors¢ ^

_

^
yo veent lo conseyl de la '-8enyora i^eyna 9N'áe

senyor rey

--Per-

♦

a

e-

segon

CyP:''

La vostra riente me dixes y
gues reebre (Javayleria, e, sobre açO, ab ]äz licencia vostra yo'm retingui
11 Senyor:

I

acord p er haver-nerde a senyora Reynab b, sen e del senyor Infant
frare Pere. Perque, senyor;`tíüs a els plau e m'ho conseylen, yo, senyor, faré tot ço que vos vullats ne manets, e de ço vos fas moltes
tl,
I
< D Yt M

1r -,

de gracies. Jesuchrist vos do vida 1- euga.- .e-laäe'n reta bon guardó
de la honor q ueiolets fera mi
a m a casa: mas ple-ci l us, senyor,
la

^

que ego 4b faça- a Pedralbes e que sia secret *. - Respos 1 s° senyor Rey:
- " Verament En Jacme, q e ITos som pagats de la
In^he1 á> ^, ^^yn cL 2 t^
P
^^ Q k ev . o m

fe s;

envies vos e e

ew,

grac ä" e mérce =

iraCR nresposta
que'ns
.0
ix: senyor; si a

^5
vos PI&", besar-vos-n'e 1= los peus ". - F lo dlt
senyor resp"s: "Pus

vos volets que sia secret, quantvára no'y cal coma axerets quz son
km

äe la Cambra, mas aytant se vaylla". - "Ab aytent, senyor, jo, ab licencie. vostra, faré ço qui's pertany en fer los apayrellaments".

"Dilluns VII dies del mes de Deembre de l'any M.CCC.LX, jo Ya dit
Jacme March fuy al monestir de Pedralbes. ,-.xl que l l vespre vellé en
k^
la e`
e lisia solament ab X p rohomens tenguts e acostats ^^
ob parentesch

ab rei. Axi que'l dimarts apres, que era festa, de la Concepció de Madona_ Santa I.^aria, vench lo dit Senyor ?ey secreitament, rai f0rtvpoques
persones, per fer -me cavaller, e, enseres ab la
ySnffy- ora Reyna izen
entra

á`

e

Ionestir de les dones) axi^ólc que tothom que hi fos,,,
entra-ssen ins» lo :Lonestir de les dones, per ço que'u vissen. E en
lo Cor de les dones fono* fet ~- l'ofici, e foren aquestes ?^--^eg

o

qui's seguexen: - Primeranient lo senyor Rey, - E' la senyora

21.

Reyna Elizen, - E 10 senyor Infant frare rere d'Aragó, - lt honrat
frare Sanxo d'Aragó, ercha.bisbe d.e Cayller, -

to noble En Gillabert

de Centeylles, - Lo noble 'En Bereriguer d'Abeyll.a, - Lo noble En GbeGalceran de Rochaberti, - Lo noble En Peltre Galceran de Pinós, Lo noble En Gastó de L^urichada, - itiTossèn En Bernat G. de 1'oxà, sén En Johan Exersieniç de Vdnt Tornes, - Ylossen En Berenguer de ''"anr. e^pe4 ;

^n at

C,g1a-'^^,4vLs

sa, - E moltes altreé, ,raíí ciutadans, com a4txea-.a~el

, com al-

tres persones. -Tincara hi foren presents les dones gie's seguexen:
-

Prïmerarient madona la Abadessa e totes les dones del liTonestir. -

E madona la Vezcontesea de Cabrera, muller del noble En Bernat de Ca-

brera, - r madonà`("qu:k fo del noble En Pepe Galceran de Pinós, - E mapp

M u^.lG?li..'

dona Alilnor_ de Pinos, - E madona^yquf, fo del vezcorite de Cardona, E rLoltés^coñes, exi-de-mullers de ciutadans com de cavayllers.
tl

l_ gg^ erSohef

n presencia. de totes lesY'datnunt dites eones, lo dit senyor
Rey feu començar la missa del Sant Spirit 7 així óm hagueren ditq 1' apistola lo dit senyor se acosta a l' altar, e yo-~ xÑx± axi mateix

est

l~vL .
"e ' k
Ori
en cors -Cis pals de calses, volch lo dit senyor qu-c^ dit mossen JohaiL Exemeniç de l dntornes e inossèn^i^-erenguer deanres ("
JQle da 9 sOPIU

sen los espArons-. F-., calçats los esperons, lo dit Arbha.bisbe pres uria
j-4- ~e. )

capo de lor, e lo mitre e la crossa;( -15r7és un libre e comença l'ofici
dms_

de la Cavaylleria; axi que li posaren l l espasa c —nant, e aquella benehi e seny?,-'e dix la oració..,, apr.oDi.ada la qual és molt sancta, sobre le- dita espea. - E com la dita espaa fo beneyta, lo dit senyor

Rey la trasch del foltre, e :mes-la en la mia iran dreta, volent`tla esbrandis; e axi se feu, e apres te, maná que yo rae agencjl.las. - E yo, es4vv01

tant de g enoyllons, P tinent 1i. espaa treta en la má, lo dit , arche-

bisbe dix una oracj.o molt bona e molt apropiada sobre de mi, en la
qual oració tot cavayller éss tengut de defendre sa terra ab lo senyor,
item deu defendre e riantenir s dones vidues e pupils, e deu defendre lo be publich. - E apres, acabada la dita oració, lo senyor .ley

^

22.

pres de la mia ma l' espaa, e torna-la en lo f oU re, e fod dit un res`^en o2.ß

pons als clergues, e dit aquel, lo dit 11nVí a mi 1'espaa,, dient una

oració molt bona è ^^^ooiada. xi que'm donáe^Í cara tm^-bufet e be-

sa'm en la boca, se gons qu' és acustumat. - 17, yo baxe les mans que tenia juntes sobre'l cap, e agenoyllein e besé -li les rians e los peus. b

"E, fet a.96, lo dit En Gilabert de ^l enteyles descenyi'm l l espaa. - E
b#1
\ &d5 N
losväits cavallers, descalsaren-ne los esperons. - E fet , '-90, lo senyor Rey" orna al seu seti, e yo me'm torne iFión estava; axi digueren
'

l'Avengeli. - Aprés lo senyor rey oferí, e volch que yo ofer¡'s aprés

qui oferí un flor¡, com aytal sia 1a ordonacio. - E acabada la
R ey
missa, lo senyor<s "e acostá a la senyora R eyria, e xensemps isquereri de
d' el,

la E sgle

1 a e anaren al Palau hon deview>

n

inenl

k)

ar. - Axi láns que assi-

lo

guessen a la taula, lo senyor Rey volch que reebés lo mantel blanch
ab lo senyal de la er eu vermeylla; perque yo m'agenoylll als seus

r

^enc^

peus, e lo s nyor tos4W lo5 sants quatre h vangelís, e feu-me jurar
de tenir secret, e dix -me alscuries paraules secretes, les quals tot
cavaller és tengut de fer envés son senyor.. - Aprés pres

que ha

ui7

mantelren

senyal de la creu ve-r meylla; Jo, estant de genoyllone, e

jure. sobre la creu de tenir e servar los capítols qui son ordoiiats
x

per lo senyor c-ey; e decontine ri t posa'm lo mwntel. - r aprés la'-,senyorYé"la dita senyora i^eyra lavaren -se les mans e assiguerén-se ► eñ
la forma qui's segueix: Lo senyor Rey se aseague al inig de la taula
a laeta e la senyora ^eyria a. la part esquerre. E aprés de la dita
senyora sech madona la vezcomtessa de Cabrera

vW

E lo senyor olch gi_ie

yo sigues al cap de taula aprés d' e1.--eo-stat--e-

r-:sta

'e

e ~ o ^^} o, fil,

a..^t

dones e mullers de

a

noble En Gilabert de Senteyles, ° aj ordoin del senyor ttey, qui servi
lo

s^

'- + ' siguer.en totes les altres 7e
e,,wQw^
cavallers , de ciu ada gis honrats. E aprés vench lo

Palau.
Ax¡
que'
y ach moltes viandes axi o^
com paoris,

capoi-is, gaylines, vedels, cabrits e bous, e ni\te11gran quantitat que si

23 .

pe= a totes

D

-'( E com hagueren
ment' at, passareyí lo senyor e la senyora `:eyna e tota la gent a la
cambra de la senyora Reyna , e sigeren, axi que `9rao ri aren de lurs bones
paraules, ab gran plaer' e,có áolacio. L1 Apres,Yáx1 estants, verich lo

hi hagués dos milia persones

bastarien.

llayordom e1 -_ach donar vin e cumfits. E, fet aç6, lo senyor Rey pres
comiat de la senyora Reyna e vench-( e'n a

^1

t^uF'Xn ^rè^rt^/^3 P^4

t^o^rc .tions

c a; axi 021 lo ee(té
yzx Re vo-Ir_t que yo cavalcas, l a la part esquerra. E com l iu al Pa?I
lau fiu reverencia a la senyora l teyria, muller delcéènyor Rey. ~11 E lo
,r

dit

fit~

{,^g `',\

'

senyor, com jo volia Dendr.e son comiat, jo'm

d,

faent-

0,4 11

li moltes ^ gra.cies de la honor que feta m'avia, ofer
int mi mateix

e ço del meu als seus manaments e serveys, axi com aquel qui era fac'4
J.
`

Ah

tura e dels seus. -IE reppos lo dit senyor:
L`

ossen acme: los nos))
N45,

tres predecessors donaren als vostres -h onar-'1 ,+e. (pro it, e Nos ch ave ra donada la honor, perg ii e, si a Deu plac, Nos vos farem be e gracia e

inercÈ en son cas 'e loch". 2 E yo dix: "Senyor, Jesuchr.ist vos do vida
e salut e us coiiserf al seu servey " .

En-OR tots llocs on hem posat punit i ratlla o coma i ratlla representen apartats en el llibre de la Baronia; les converses retretes
les hem posades entre cometes. En Jacme March pare, es coneix que

abans de 1' any 1373, s'havia adjuntat per l l administració del seu patrimoni el seu fill Jacme, el poeta (que coneixem des de 1365), reti'
e
servant-se
.uits. Es conserven altres documents, sense aquest de
1373, on signen el pare i el fill. E1 rei va distingir el fill En Jac-

me així mateix com havia distingit il pare; el va fer fixer d'Arnes
,f

i, en ocasió d'armar-lo cavaller (1376) va fer-li donació de 3,0 00

,bowGe.Q.c>1ne-to J
sou'á

primera escriptura que signa el fill sense el pare (que segu-

rarnent va passar dels 80 anys) és de 1 33 4, co -n a consegUbncia d'un
plet que va promoure-li el fill del sord 2erico, Galceran ". Iarch. Seinbla que En Jacme ,Fareh, poeta, va casar-se &. b Serena (12) i va tenir
dos fills mascles: Pere\ i Joan. 'í^especte ":n Pere iTarch, germà d'En

24.
Jacme i pare d'AuSias, al qual el vell Jacme va donar el patrimoni
de Valencía, n'hem tractat prou.
Ens ha semblat que convenia reproduir l'armament del cavaller
d'En Jacme p iiarch,pare, als seixanta anys, segons confessió propia,
en 1460, i que En Jacme —arch, fill, va armar-se cavaller, pel mateix rei En Pere III en 1376, peró no ens en resta cap altra informació. El rei Cerimoniós, en ocasió de proposar a Jacme 7-Jarch que
prengui la cavalleria, li diu que te dos bons fills que l'han molt
beri servit en la guerra de Castella i que desit g en rebre la cavalle-

ria però rebre'n primer la honor del seu pare. En Pagos (p. 27-29)
corifon fets que es refereixen al Jacme March, paré, amb els que estall

relacionats adnb En Jacme, fill.

No

cal dir que tots, fills d'En

Jacme pare, foren poetes que els hem biografiat i classificat cada
obra en el nostre capítol VIII b del present volum II del nostre ^e-

Ens consta, per altra part, que, segons declaració del
rei En Pere al Jacme TTarch, pare, als seixanta anys tenia dos bons

pe.rtori. -

fills aptes per a combatre i que dombatrien en els "afers que á,os
havem amb el rei de Castella". En Jacme pare, en la seva resposta al
rei, li diu que els seus fills han combatut de cor i de cos i compromet, en servei de les empreses del rei contra Castella, t .o t "ço del
meu e tot ço del lur". Per documents literaris sabein que En Jacme

March, poeta, va trobar- se (1385), al se11e de P,iurvedre i que En Pere llarch v a ésser ferit, fet presoner i rescatat mitjaiiçant unia forta qua yititat. Es podria creure que en temps del rei En Pere devia
costar d'obtenir la cavalleria perqub, pel que fa a Jacme -arch, fill,

que ja havia combatut en 1360, que encara coinbatia en 1365, fins en
v elj_

1376 el mateix,5a decidir-se a armar-lo cavaller. En Pagos suposa,
erradament, que a Catalunya es rebia la cavalleria en l l or.dre de Mun-

tesa (p. 27) . Aquest va ésser cert a Valencia, no ho era a Catalunya,
on era l'orde de ant Jordi, com la va rebre En Jacme pare. Respecte

25 .

En Pere Ilarch i el seu fill Au3iàs, no ens en resta cap inforniacio
de quan varen devenir cavallers; ens consta que ho eren, perb igno-

rem en quina edat prengueren l l apel-latiu honorífic-*- de ï'ossèn, diddintiu dels cavallers, el mateix el pare `,21 ere que el fill xu5iàs;
però som de parer que no devien ésser jovenets de primera volada. En
ocasió de les festes de la Coronació del rei iartl va condonar els ho-

mes d'Ar.anprunya el subsidi que havien de sufragar a la í^orona el dia
11 d'agost de 1399. Els cavallers en nombre s'acostumaven a fer en
les festes de la coronació dels nostres reis: uns donzells precipitaven l'edat de prendre la Cavalleria, i els altres la retrassaven;

o bé per fets notables de `uerra. Els d l Auj$ iàs March varen ésser ve.

ritablement extraordinaris, que En Pagès detalla i comenta en el seu
llibre, tantes voltes citat (pp. 65-70). La campanya contra la Sarde-

nya sublevada pel vescomte de ^Marbona 1 Guillem II, nét de -Beatriu d'Arborea, ja preparada en les Corts de S ant Cugat de maig de 1419, va
tenir lloc en la , primavera de ¡k 1420, prenent-hi part 1'Au !g iàs. Al-

fons "el Magnanim" sortia a ;;Mallorca, i d' allí va passar a Sardenya
i s'amparà de pressa de les places sublevades. Tant bon punt pacificada Sardenya, Alfons volia treure els genovesos que havien oc upat

Vil la
ev

ó.lti-e Y11

i.^^ Cr : r3 ^µ ^

de C 'O rcega; però malgrat el cavaller AuSias Tlarch ' apoderar- se
q
►r, ,
F"'' 4
de Calvi; el llarg setge de3onifaci, i"e ' fort com-

bat naval, els genovesos tingueren la millor part. - La carrera Lnilitar, s'havia d'il.lustrar amb fets d'armes en els quals havia de tenir una part més personal encara que amb les campanyes de Sardenya i
de Córcega. En agost de 1424, Alfons havia firmat un estol de naus,
comanat per Frederic de Luna en socorriment del germá del rei, En Pere, duc de Noto i governador de Sicília. L'Infant a p rofita aquests

reforços per a bloquejar el port de Génova a fi de desuriir els genovesos
costes

dels milanesos. En tornant d'aquesta victòria volia de~- ¡-r les
africanes, d'on sortien els pirates

que

infestaven

Sicilia i

}

26 .

Nàpols,De primer varen dirigir-se les naus a l'illa Djerba, però no
Gw^,Q ^eS

pogueren entrar-hi; xaleshores es dirigiren contra Guerg°es, a l'ex-

trem del golf de Gades. E1 jove cavaller Auj:iàs desembarcà amb els
més decidits, i després d'una sagnant i forta combat, s'apodera de

quatre mil (tres mil) presoners Barrains (13) . Aquest fet d'armes,
corn els altres abans esmentats, en dues importants lletres,
ttx
xa^3cx a}xa Cbr^x ^s^a^Y r^^ ?vam adreçades a AuSiàs Tlarch, signades
pel rei(pel comte de Luna, a les ordres del qual batallava (14)

Z

rei.. En tres documents, tots tres datats del 20 d'abril de 1425, on
consten diversos fets: les concessions reials fetes a ÁuSi1s i al seu

pare sobre els senyorius de Beniarjó, Pardines i V erniça; peA el document III és particularment preciós perqué detalla els alts fets
d'armes portats a cap per l'Aubiàs March en la reconquesta de Sarde-

nya i a C 'o rceg j va distingir-se en valor sobre tots els seus companys
?d'armes en la p resaj Galvi i en el setge posat ut a Bonifaci en 1420; per', en 1425, el ' rei recordaré sempre els seus actes heroics en l'illa

de Guergues en la quaY després d'un sangn6s combat va empresonar uns
milers de sarratns. EL primer d'aquests documents reials, el més llarg,
repeteix conceptes, car s'havia cremat, a causa de les guerr el amb Cas-

tella, el document en el qual sis posaven les concessions que havia
&j

u1

r ^^^ .kf

concedit al pare Alfons,ti duc de Gandia, mort ' en 1410 i.41 fill\:,^ al

quaL,havia servit, En Pere March, per espai de quaranta anys, en l'administració de tots els seus béns i propietats, com hem dit al seu

lloc (capitäl TTIII e ) en acoblar les dades per establir la seva biografia.
És gairebé segur"¡n executar tals fets de guerra * AuL$ià s devia
ésser ja segurament cavaller, per més que, com hem dit, no ens en cons-

ta ca p data certa, quan se l'anomena en els documents seguint la fórmula llatina militarJ que designa cavallerl en maig de 1425. rn signar
com a testimoni, en un document de carácter familiar de 5

Abril

.4

27.

1 3

de 1418, testes Auzi an us March, doinicellus.

1

Sense

- els documents lla-

tins en els quals sabem que era cavaller en 1425, i qui sap si en
1420, la menció de mossen en català es troba un xic tardana.-En 1427,

el tresorer
cia de

_4

1

-3

Pere

M ossen

Çarçola fa un pagament al sotsfalconer "'per absén-

Au$iás March". - El rei Alfons va fer instal.lar un or-

ganisine de monteria i de falconeria entre l'horta de -VT alència i . l'Albufera, on la caça es abundant, segurament mentrestant que administra-

;13

j

va el ducat de Gandia i el comtat de Dénia. Ma nomenar n'Au _S iri ,,arch

ú

falconer major de la casa del senyor R ey: tenia sota seu en estol
coner,

sotafalconers i vailets que tenien cura de la g ossada. De

fal-

ve-

rebia 1 encirrec de comprar rocins aptes )e^tla acaga per a us
del rei. I el cas curiós c,s que es fa pagar per En Francesc l arçola,

gades

M

41

00

-

4ó

per compte del rei, una roba de "ceti vellutat brocat d'or,

,

E

folradur.a de marts"; el mateix cori si fos una lliureia. A judic,Yar
pels comptes per a remetre al inestre R acionaler
p En Çarçola, va duque
rar mess e dos anys l'alt càrrec Ñ.tAu5 iás Ma= exercia (març de 1425

d

a octubre de 1427)*. Traraetia falcons bons al rei trobant-se aquest

á -

a Barcelona i, per haver-se perdut', n'hi demana dos més, i un ca

.

5\ i z^`
4:

r_

V

`.1
e
!

al) sa

0

i

r-- enL5

sdes de 'T
à pols, tan tard com en 1444, 1corça anys després d'haR
,a3
ver exercit el càrrec de "falconer del senyor Rey", continuava en exÇ .r

s
23

d
<-

'%

cel.lents relacions amb Alfons, precisament en funcions inherénts al
seu antic càrrec reial (15) .

^.
r ^1Í

Hem parlat d'haver-se mullerat dues vegades, vagarnent. Fins els

c
__2

volts dels quaranta cinc no va preocupar-se de per p etuar les seves
.^

á_

1 €

-

3

3

,,

a
v á\`s1
..

t

1

^- ^ s^

successió i posició valent-se d'un matrimoni regular.

Ja

hem ÑYg vist,

l

per una citació feta la poca importáncia que donava a la dona propia,

mentre exalta v a la dona intel.lectual capable de sentir i de correspondre a un amor com el p oeta ha descrit amplement en les seves poe-

síes. Va triar. en 1437, la filla de>/l'honorable En 2rancesc de `,',',artorell i de tTa Damiata^ Isabel , que aportava un dot considerable. E1 10

1

^
23 .

de gener de 1439 va convenir amb el seu cunyat Galceran Martorell un
conveni mitjançant el qual es comprometien a reduir"qualsevol plet a

gttestione". S'ignora i es suposa si un fill, -,'rancesc, podria ésser
fruit d'aquest casament, però, si de cas hauria mort aviat i se n'hau-

ria perdut gairebé tot rastre. Aquesta unió va ésser de curta durada: Isabel testa el 20 de seteribre de 1439 i el 25 ja era morta; fera hereu universal a Au iás March. - Acabats uns qugLtre anys de x^x
viduatge d'Isabel i al frec de la cinquantena, pensa encara tornarse mullerar, i aquesta vegada amb Joana Scolia. E1 contracte inatrimonial va celebrarse el 26 de febrer de.1443 en el qual s'estableix

tot allò que es refereix a. rendes i joies, N'Au^ibLs hi augmenta condicions pecuniaries. Com que entre els contraents existia afinitat,
Au5ias s'obliga a obtenir la dispensa i sufragant-la sota certes condicions. En arribar aquesta, es consumaria el matrimoni. Na Joana Escorna pertanyia a una il.lustre i antiga família valenciana. El matrimoni d'Auíi's va ésser de prop de dotze ariys de durada i resulta
de

kk xx

l'execució d'alguna manda que degué finar Na Joana a les dar-

reries de 1454, complertes per Au£i 'a s 1"arch en gener de 1455. Is probable que aquesta Joana Escorna també havia fet hereu l'Auji1s arch,
des del moment que aquest executa les seves mandes i de segur altres
obligacions emanades del testament de la seva segona esposa, el qual
no s'ha trobat. - D'altres unions adventícies, potser amb esclaves, va

tenir tres fills i una_ filla, que anomena fills bastards i naturals,
( ~ resulta iffx eixorc amb les seves dues esposes)segurarient per aquest ordre: Joan, Joana, Pere i Felip; els quQls anomena en el seu
propi testament.
En Pagés havia. fet un estudi,fa temps, sobre la cronologia de

les obres poètiques d'AuSiás (16) , en el qual havia establert dues
èpoques d.e producció i basant-se prou bé^at.s^seus propis dos versos
( "lj'olt he tardat eri descobrir ma falta

Per joventut qui'm negb'spe-

29.

rirlent ") , a.tribui

en plena edat que li vingués en enteniment de de-

dicar-se a la producció poética, sense deixar d'administrar el seu

s?atrimoni.
La primera é p oca va de 1430 a 1445. -D es de la primera de les se-

ves cançons fins a la catorzena passa un espai de cinc anys ("Car son
cinch anys passats que'm fuig delit com hi suy acostats"). En posa
setze ("E son setz'ans que lo guardó esper"). Segons el parer d'En
Pagés durant aquesta primera época va redactar les Obres Y a XCI: són
les cançons amoroses a la seva manera peculiar. La segona época de
producció va de 1445 fins a la seva mort; les Obres prenen un
moral ben manifest. Aquesta és, en síntesi la teoria establerta ser
1'erudit roesellonés. Certament no sabem que es pugui fixar dues fa-

ses de producció., massa precises en un poeta que sens dlabte possela
de sempr e. una traça innatalnue tal volta va desenrotllar, de gran,

l

pensaments que havia concebut en anys jovenívoli,,, malgrat la seva
asseveració. La mateixa traça que podria. haver heredat dels seus pare i oncle.
No

es sap de segur eii quin any va establir-se definitivwnetit a

ValI cia, on havia comprat una casa força temps abans i on va testar
i morir, al carrer de Cabillers, a prop de l'església de ä ant "omas.
La casa on va acabar la seva vida el gran poeta ha estat derrulda modernament,,

i construtda una casa nova, la qual ostenta una inscripció,

peró alguns valencians vells es recorden haver vist la primera en la_
qual es veien unes galeries g *o tiques (17). fui vulgui contemplar la

vida circumstanciada i mort del poeta, .remeter.^

al

llibre d'En ragés

(18).
Les llibreries d'En Pere i JacLae '_r"arch
De la llibreria que fou de l'administrador d'Alfons de Gandia

no en tenim sinó una informació molt sumaria, barrejad a i de segur
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força incompleta. Consta tan solament de setanta tres números en

eis quals, per bé que alguna llíbres s' endevinem que podrien ésser
escrits er vulgar, dominen els que eres segurament en llatí: alguns

dels quals representen obres devotes. Alguna que altra de Ramon AL11,
Q

un cançoner i un Diccionari e4 flors de cobles, que potser podria
referir-se al Diccionari de rims d'En Ja-,me `'_arch (Pagès, Auziás
March et son pred. 9. 45-43).

1

Rew,)ecte d ' Au§iàs l ' inventari publicat oer n Pagès en 1384 i
republicat' en 1935 que acabem d' esmentar en nota, ens fa penetrar en
la seva casa i els llibres són prou suficientment detallats. E1 que

y
dpit

ens in teressa és que ve reportat en el número 73: dos libres, en pay
Y
pera en fo r ma de fulls, des
, ab cobles. Com que i a Joana, l'Au-

:..
Y,i

''1.W,

5„ som P

ovr0YK

^

Ixo"
^•+

v1

c

L3. J

¡-

mes

eY V^r-,

a ^2ha^¡

as va fer-la hereva de to s els seus mobles4e

^

X

^ x aexx ^irx

de València i de Beniarjó, el manuscrit de les cobles també degueren
pervenir-li. Podria ésser que la

p art

més antiga del cançoner 26-6-7*

(el nostre 0 1 Bibliografia de 1914, p. 142) de1fib1ioteca de la Universitat de Valencia representa part del manuscrit de les cobles. -

Altres llibres notables posarem nories en llista: "Item un libre en
pregamí cubertes de fust
L t.
• ber'Yde

de

la

fust

Scienc

cobertes de aluda negra". Parla del Gay Sa.-

la ^ã'En Lull. - Item altre libre en paper; cubertes

ab aluda vermella”. Comença: Cum Droverbiun sit brevis pro-

po ¡1511 o. Creu En Pagès que es tracta del llibre conegut d'En Llull.

"Item hun libret en paper, cubertes de fust ab aluda vermella". Són
les 'Costums d'Espapya. Vegeu el llibre d'En ilainon d l Abadal i Vinyale,
Les partides a Catalunya.,-,
E1 rei En Pere III "el Cerimoniós" les va introduir pel que fa

a les relacions entre els senyors i els vassalls.
en pregar.il, cubertes de fust ab aluda. vermella". -

"Item hun libre
Mas:tn
omença`^estre Ai.-

quel de la Tor es de la Gaya Sciencia, que En Pagès comenta. - "Item
hun libre en paper cubertes de fust, ab aluda groga, en pla "Son Ex-

^

7

#'e w,

^„ n

//1^ n^

^J.J?
• •.<n ^

r

,{..
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(
n .

^¡ ,
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posicions dels Salms. -"Item hun libret en paper,^cubertes de

fu 89cubertes de perga_rrí". Comença: Secundum quod di cit i+'ilosofus in secur_do de Anima. - Tots aquests llibres són coneguts per altres referències, però aquest darrer, si el notari s'hagués expressat nés
llargamerit, podria tractar -se dels que vareri influir en la ment d'Au-

zias (Vegeu Pagès, Auzias lzarch, et ses préd. pp. 114-115 •' .
Tl prince2 Car les de Viana.

Gairebé tots els autors que han tractat d'aquest desventurat

príncep han fet esment de les seves relacijns amb el príncep dels

;p oetes. Sense que aquesta relació reposi sobre cap fet cert, un

au-

tor troba que eren companys d'arnes (19), l'altre que havien sostingut correspondència literaria (20), un altre que s'havien trobat en
la cort del 7agnanim a 1,1pols i a Sicília; i adhuc existeixen pintures en les quals Au$iàs llegeix poesies a Carles de diana (21). Con-

ve tenir present que el gran poeta valencià tenia vint-i-quatre anys

més que el princáp, i que si Au$ias va prendre part eri les primeres
campanyes d'Alfons a Italia, principalment a Córcega i a Cerdenya

(entre els anys 1420-1422) , el príncep va anar a 11 1pols a pfil^dre
consell de les tribulacions al seu oncle cap a les darreries del

regnat del T agnanim (entre els anys 1456 a 1458). tocant-li assistir
a la mort del rei d'Aragó. Amadeu Pagas (22) crea probable la mutual
coneixença dels dos poetes a Valéncia quan el príncep de Viana va
p osseir el ducat de Gandia i J»ku$ias era senyor de Beniarjó i terres
vel.nes. La llegenda d'aquesta coneixença, inventada per algun histo-

riador, si és gens probable hauria estat molt bella.

Bons f ramme nts.
Sembla que la poesia d'Aujias PTar.ch és més reflexiva que no pas
descriptiva; i no obstant, alguna cosa hi ha d'aquest darrer aspec-
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te. ITo en repetirem, però, cap dele retrets fins en aquest punt. _-To
cal dir que seguirem, en aquests curts fragments, l'ordre de les
Obres publicades en 1912-1914 9 per En Pagés, el qual s'acosta forçós a l'ordre cronològic (23). Passarem per 1'ò -p oca forta de la producci,5 del poeta, fins a la mort de l'amada, la decadència i la vellesaz, ' sempre trobarà, peró, accents forts i expressius. No cal dir
que les referències en números romans reporten els de l'edició i,
ocasionalment els arábies són els dels versos.
Plena de seny,

Amant

a vos,

tot mon seny vul, despendre

sens algun grat co n segre;

E durar! fins que del riu de Segre
L'aigua corrent
amunt se puga Istendre.
( Si corn rectat,
, torn. 68-68).

Ja tots inos

me plau metre l n oblit

Foragitant mon gentil pensament.
(Ja tots mos cants, iii, 1-2) .

Braços uberts
és exid'a carrera,
Ploran ' sos ulls per sobre$ de gran

IvelodiOs

goig.

cantar de sa veu hoig,

Dient: "Amich,

hix de casa Istrange-ra.

En delit prench donar-te ma favor,
que per null temps home nat 1'ha sentida,
Car yo defuig a tot home qui'zn crida,
Prenerit aquell qui fuig de ma rigor".
Q
( lui tan segurs, XI, 9-r$6).
Les dones prech
vullen pensar
Cascun l añ quin
esguard la mir.
En lo gest me vull enardir,
0
?.n Y
us que Amor,
m'ha tolt lo parlar.
(Je no es -p er, XII, torn. 41-44).
!.1 4 S

Y'n' 0. k

^^

D

Colguem les gents ab alegria festes,
Loant a Deu,
entremesclant deports,
Places, c rers
e delitables orbs
C 0,
0.
Sien ceíc s
ab recont de grans gestes.
(Colguen les gents, XIII, 1-4).
Si amat so,
festa'n deu esser colta
Car en lo mon
un cors será guanyat;

33 .
^Ca3

eixí lo cel fa gran solljQitat
Com de l'Infern un l arria'n pot ser tolta.
ab melodia canten,

Los cantadors

a.
en
fer dictats acuyten,
Los trobadors
Los aldeans
salten, cbrregueri, luyten,
d'amar bé no slespenten. _ L<V
Los amadors
" 3
.
( Si 'prés grans mal s, XV, 44-

Fantasiant,

Amor a mi descobre
c any

quals pus su^tils an aga,
secrets
E mon jorn clar als homens és nit fosqua,
E visch de ço que persones no tasten.
( Fantasiant, rTIII, 1-4) .
Los grans
g

Callen aquells
que d'Amor han parlat,
E dels passats
deliu tots los
crits;
En mi pensant, meté
-los en oblit.
(Callen aquells, XXII, 1-3).
Lexant a part

l'estil He1s trobadors

C,ui, per escalf,

trespassen veritat.

(Lexant a part, XXIII, 1-2).

No'm fall re.cort del temps t an delitós
qL ^s ¿és ?pässat pens que tal no vendra
(No l in xxi fall rec ort j XUT - Zf-orrg a la única retronxa feta per Auzias:
Ara que' u_p^^am
m j lus que j amés arni
Tor.nau-vós lla, on de prirtier estave jj/ )
Lo jorn ha por de perdre la claror,
Se
com ve la nit
qu' espandeix lee
tenebres.
Poch s animal s/no ci oen les palpeb re s
E los malalts crexen Iri llur dolor.

Los malfactors xx± volgren tot l'any duras
Perque llurs mals haguessen cobriment.
(Lo jorn h. á por , = II, 1-6).
Lir entre crrts,

Cohent un pa

dins mi porte hun forn

d'una dolça sabor,

I aquell mateix sent de gran amargor;

Tot aço pas

deu hores en lo jorn.

( Si be inostrau, XXXVIII, torn. 41-44).
i no és trist
de mos dictats no cur,
7'algun temps
sia trist estat,
E lo qui és
de mals oassionat,
r

ñou

Per fer-se trist no cerque loch esciar.
Lija mos dits,

mós^nt pensa torbada,

34.
Sens algun art
exits d'om fora-seny.
(Qui no és trist . XXXIX, 1-6).

(Saxit Auziás)
Lir entre carts,

ma voluntat se gira.

que yo' ` s vull honesta-ye deshonesta.
Lo s an t hair, aquel d el qual t inch f e q_ta,
Tant

E plau-me ço
de que vinch tost en ira._
( Ab tal dolor, LIII, torn.)

Ma vida és

amarga e plorosa,
rt s
plat
Si pert a vos

per lo mon
e per cert

(Si com l'om rich, LVIII, 17-18).

En lo meu coll
veig unl forta mola
E lo gran fons
on seré trebucat.
(Si col malalt, LIX, 17 -13).
(Primavera)
Lo temps és tal
que tot,animal brut
Requer amor,
cascú trobant sa par,
Lo cer^vo brau sent en lo bosch bramar,
E lo deu bram per dolç cant és tengut.
Agrons e corbs han melodia tanta

delitant enamora...

que llur semblant
Lir entre carts,

amb milans caç la ganta

I ab lo branchet la lebre corredora.
Assats a' 1 mon cascunáyvivi.dora
E mon pits flach/lo cessi de I.^S canta
( Lo temps és tal, LXIV, 15bx
t

Yo son aquell

1-18, torn. 25-23).

1 - e Yl:'-

quin los jorns de tempesta,

quan les mes gents

festegen prop los fochs,

E pusch haver ab ells los propiis jochs,
Vaig sobre neu,

descalá, b nua testa

:servint senyor

que james onch vassall.
pren axí, LXVIII, 17-21)

( lTo l m

Clar és e molt
a
Y a tots aquells
Q,ue mon semblant
( Clar es
Puys yo m'ignor,

E sia'm dit

tots los amadors
que d'amor han sabut,
no és huy conegut.
e molt, InKNz H , Zl^,."1)< /

' N. 5 ab ry, oh

; ^-n Q- j.t^

quï hu mon cas me dia,

si so'n lo mon p=m present.

(Perque m'es tolt, LXX, 39-40)

Ressemblant és
Portant remor

a fort pluja d'estiu
de trons, mostrant relat- ps,

-1' 3)-
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Y en poch spay
los grans barranchs e canps
que trameten al riu.
Aygua no han
( Q,ue ri l ha calgut, LXXI, 53-56) .

flo ra-esch a Deu

faent-me tant de be

Que mon voler
no's dellita'n llur cor,
Hoc en lo cors,
e no'm dubte que'n plor,
Ca,r^ g` ^son preu yo so cert que n'hauré.
Llur capi ^erque no hi ha cervell;

Tot 1' als es bo

segons a que servei

(Dues ratlles,molt despectives, que ja hem retret més aanunt.)
C4 i , ' 5
ILTaldich lo temps
que giiy monts de consell,

Dones amant
áme -les t

més que a mi mateix:

qui b no las coneix,
úi d;úy lo foll aquell.
(Que m l ha^çal ut, LXXI, 97-189
t

E yo , ra cór eix

)

En gran defalt és lo rr.on dels poetes
Per eribellir los fets dels qui be obren
( Pahor no'm serit, LXXIII, 1-34) .
Si ans de te rmps
so vist blanc'h e ruat.
(Tant h e aria-t, IXXXIV, 49).
Quant ima -giri*
Y

el conversar separats per a senipre.

Mes volentats

Avall y amunt,
À^

1Ps voluntats unides

mos pensar.ents aporta

si com los nuvols llayre.
1.3

m on5,

: -9

Decrepitut ma natura demostra.
Car tota carn a vómit me provoca.

(tes me trop sol,

224-.Xt.Lf

T21

xclv, SS-8C

Entre amor
so portat e F ortuna,
Ce,hent, levant,
si c orn infant en roques.
(Entre _an or, C, 1-2) .

Car ^ os llidons vol trobar en figuera.
E tall mori`s n,cerqua'n la dolça Fra n ça,
(}ntre amor, C, 147-8) .
E j^d los sé`ys

los potents no easti L, ^uen,

Per que'ls fíñ^ ops y en part alguna U dubten.
Si com lo lop
la ovella devoraE, lo gran tor,
segur d'ell, peix les erbes,
Axi los reys
los pobres executen

E no aquells havents en les mans ungles.
(tui ne fer si, CIV, 51-55) .

36.
En terlps passat
senti dolor estrema.
Devant la, tinch e*^x sembla ' qu
la senta
e
( r^YT_^ `'? T ^ ry
^ 1 !^ F ^ ^y dem4 '

CX

Vf ,

S1, 3.^

Lo gest dels ulls
e de aquells la forma
Tet han en mi
passió molt estranya,
(Cert és de mi, CXV¿ 121-122).

Amor, Amor,
Son

molt

los

(Cert

Per lo
Se

vostres letovaris

á sanitat contraris.
Ir
és de rri, 151-152, torn. )

amarchs

garró

?

G` X --

que lo rey-_vey de Caba

i^ostr'arilor,
que tot quant vol acaba,
( No cal d u tar, Cr\TIII, 91-92)}~)
7, stat

és ja
E majorment,

home vell arlor6s
`s fos en temps passat

(Si'n algun temps, CXX, 67)
Jovens disposts,

?

si amen, tinch per vans.

Donchs, que faré qui arior no l^àVIà I
De son ostal,

per esser grosser vell

Vale n cia, de tal

cas no 5`apel1...
A mi mateix certanent he mentit.
( Si'n alg un temps, CXX,

76-79,

(Versos s- altets de la. Codolada)
Adeu siau, vos, mon delit
Ll

Car [tot) mon bel és

ja fallit

Tant quant ha'1 mon

Jo'r, rec ort fidel j^x que j e. fon
Y lo plaer m'acorda hon
L'aconsel" gui.
ME
is

J-

ja no' l sent com lo sentí

. . ... . . . ... .. ..
Ara no sent sabor d'aquell

Perque lo temps és ja molt vell
QuR' es 1' 8bit ras

Í6

^£1-7

Y ja no's pot fer que tornàs.
. . . . . . . . . . .
.

Perque la :?fort no'm 'N
pot^t,t ^58
J'altra que'm trob :e ya vellart
142
E no' n, valalila giny ne art
que fos amat.

).
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Classificació dels 4-anuscrits
Abans

de preseritar la nostra classificació de co :junt ens en-

tretindrem en les especialitats que presenten les poesies explicades d'AuCia g e ferch, i establirem qualques dificultats que presenta
el manuscrit J (Paris).

tTna de les primeres poesies d'Au$iàs ?-arch (la XIII) va lligada
a una data. prou precisa:

Lo rey Xipre,

presoner ,d'un heretge,

En mon sguat,

no és malahLtírat (v. 13-14).

Recorda perfectament En Pagés les desventures del rei de Xipre,
Janus de Lussignan, vençut pels _iamelucs el 7 de juliol de 1426 i retingut presoner al Caire fins & el 20 d'abril de 1427. `sembla proba-

ble que els versos i tota. l'obra foren escrits entre les dues dates,
peró podria succeir q u e l'Au ^i % s estes informat de la presó del de
Xipre i no de ^la liberaciO (24). De totes maneres la poesia podria

datar-se 1426-28.
En canvi no ens conven g que relacioni la- descoberta d'unes ta_u(rt_vO;'n

les a Hubbio en 1444 prop de Perusa amb la menció feta per AuSiàs
d'una taula

desordenada, lis

No hi ha raho

a

així:

l'ordenador el seure,

°^` `^"
{{" I.T5 hi seurà 'lgu si espera bon orde;
L, °Y , z, . ^
No contrafa la taula de Perusa,
, ^ v,e ^;^„ ^,,,e, Orde no hi és, mas r1 o sempiterna,,
( ui ne ;fer si, CIV, 245 - 11 4) •
e^
a`a,^i <
u,. ^J`^
r w dJwrá- '
rYO

^

L.•s.

ç!

p

^a.,..Q,w.

tom,.

Per més que la relacioni en fets d'ordre moral del món, és cert

v~.

el
^ 3 oo

desordre de la taula.
t_ t

Per ó hi ha^ X xx dues altres mencions de la taula de Perusa una
1

,,
C,,

;

u .'. 1 V t

de les quals ens porta força ä lc xe Én lluny de la ciutat italiana, la
qual potser no te res a fer en la q ü estiO, rie,lgrat el descobriment
que En Parlés s' atribueix (25) . Es tracta del combat entre lo Sa-nglier
iCurial: *Ab tot axó, a Aznar onch vijares que ^ aquest fet durés
&e*^ e, :Y ,P.bWU . v .. }4 , c-ok,, Q ^j

p

r , &í A+ I,,, f ^; k

+/"D^Q.^-

J^ ' c,4
" Z.,Cs . .

.^-

+ze^

S taK

molt, e^(vó7 u

S ^n

38.

ud.ar a Curial alçant la^atxa per ferir lo 8anglierj

mas Curial cridà

4

grans crits:

-Lexats-

p er aquesta batalla. no seurà primer

-Datj-mp

que yo- us -faç segur fue
r en la taula de Perusa.

(Vol. II, p . 232 de l'edició A rarrion. Vegeu nota, vol. III, p. 267-8,
si
que no ens arada). Ignorem/l'autor de Curial, que estava forga irnbult de records cla-ssics, estava també al corrent de la descoberta
de Gubbio

(Taules

Eugubines) perb ens costa de creure. Avies existeix

un altre fet força més interessant. En e1 conegut poem a sobre la per-

dua de C onstantinoble ( 26) 401'edreça 4t, fortament al Papa (Nicolau V")
per la desídia i indecisió, lloa l'emperador dels alemanys per la
seva traça en l'art de la guerra. En acabat excita el rei dlHongria

per la seva proximitat a:rib Constantinoble, tl rei de - olonia . Després
esmenta el

I.Testre

de Perusa, expressant-se així:

0 9 cavaller
de l'orde de Perusa
Qui dós cents mil)¢ vos podeu aa ó á ,
Ab lo Blach ros, units-vos per anar

Contra los Turchs

de la secta confusa.

Quins ni on devien estar situats aquests doscents mil cavallers
de l'orde de Perusa, capitanejats pel Nestre de Perusa, nosaltres

no ho sabem. La recomanació que s'uneixin ar.-b els Valacs ser, ol eq poder- lq situar en algunes parts orientals. ¿, ,'ivien o menjaven en co?

munitat? ¿Quina .relació pociien aquests cavallers de l'orde de Perusa
amb 1a taula de Perusa que s'ha aplicat vanament a una taula desordenada e. una ciutat italiena? - *le curiós constatar que, ~ En Joar,
de

il esa.,

l'home de les grans confusions, autor d'url Vocabulario va-

lenciano-castellano xxx adscrit a l'edició de ' , alladolid. de 1555
(Barats -Baratos, D elit -Delito) (27), Parla, contràriament a l'idea
que en tenia. AuSias: Taula, mesa, o taula bien ordenada en la ciudad

de Pe r osa en Italia.

^`s sabut que AuSià.s té una obra dedicada a V-ossèn Borra (Antoni

m
Ta.11ander, o Talhandier, com vol ara En P ii gès (28). Es coneix que
la poesia va er_dreçad.a en la vellesa i el mortifica_ sobre la seva

por de morir: Ton¡ amic, n t —
1ao1 ,--teni bon-e, ape-rit.,
Era. de condició obesa (29) i aquest fet explicaria. el motiu. El rei
Alfons, q ue l'havia conegut de jove - se 1' enduia i que havia I.a
pogut apreciar les seves qutLlitets i va morir a ápols el 26 de juliol de 1446. Sabia. el lla_ti i el francls, aa_ més del catalb que es-

crivia. bé. Aqu.esta fina poesia. d'Autiás mostra Mossen Borra com més
xacros estava, més aferrat a la vida, i com que no pensa en la mort
ni en prepe-ar-se per fer el dolorós traspa.s, l'Autias 'arch 1i diu

que hi pensi essent - 1 1 seu cos ja de

fern

que es recordi que rio li

cremi 1'esperit. On el va. veure per última vegada l l Au fl ias el seu

amic Antoni, a 3arcelona, a Valencia o e,
estat ?

en tan lamentable

`^robablement, el degué veure vell i malalt, posem en 1445.

Existeixen dues esparces que malgrat estar contingudes sota el
nom d'Au$iás no 1i pertanyen. La primera: Los d'a -r1ar fal mereixen

portar mal es troba en J13, entre les composicions del poeta "Lexant
ap art" i "Si be mostrau". - L'altra esparça enigmática es aquesta:
IINo'ri plau lo tall que teniu ne manera, que classifiquem J216 i que
es troba x situada en les poesies conegudes "A mal estrany" i "Si com
aquell que". Aquestes dues esparces esmentades no es troben entre els

poetes de l'escola

Barcelona ni de falencia. - Altres dues
obres que són coneg t ides i que taxipoc"°són d l iutiás malgrat trobar-se
de

Z xx

entremig de dues obres autentiques. La primera

"`Un

sobrespler m'és

vengut per lo veure, que nosaltres classifiquen J24 es troba entre
les obres "Aquelles mans 9 i "Los ignorants" no es sinó una cobla d'En

Jacrae 1%rch, que en el poema col.lectiu d'En Pere Torroella figura
en quart lloc i publicada per En BaselEe, E1 cancionero, Zaragtza,

- 2o^j
1896 i més ultiniament per l'amic Pagés, Les cobles d.e Jacme, Pere i
Arnau Ma.rchp C' astelló de 16 Placa, 1934, pp. 25-27, la cobla insertaCr'^

rP?

40.
da

x per En Torroella., no és correguda altrament i la posa en ter-

cer lloc. - L l ultima que ofereix dificultat és verificada fe.. terilpe:
J29 9 K23, per formar part de la Segona 'alada d'En Lluis de Vilarasa:
Sobre5d'amor

^ m'ha

Wx del

tot sobr at. - Segona cobla, trobant -se situa-

da en les obres d' Au5iàs "Alt he d'amor" i "Las treballat ", publicada en part per Torres Arnat -TastU i per En Mi á; sencera per 3aselga., El cancion ero de Zaragoza, p. 59; II.ass6 Torrents, Otto de Grandson i les B alades d'En Lluis de Vilare sa, 1928, p. 407; Pagés, La

poésie française en Catalogue,

1936, p. 255. .r'em referericia

ments expressats rnés amunt (quartilla p.

als

es-

}

I. J31, K25 9 L68, 0 1 1 9 0 2 1, 0 3 1, 0 4 3, 0 5 1, 061.
Axi com cell (Si com aquell) qui bn lo somni's delita.

0

II. J32, K26, L69, 0 1 2,11, 02 2, 0 3 2, 0 4 4, 0 5 2, 0 6 2, 0 7^ 0 8 29, P47.
Pren-me'n axi (Atressi'm pren) com al patró quin plaj^a.
8
" 84
III. J28, K27, L86, 0 1 3, 0 3 3 9 045, 055
0 , W.
Alt he d'amor (Venenz per alt, Per molt amor), d'on gran desig
s'engendre.
IV. J33, K28, 0 1 52, 0 2 4, 0 3 4, 0 4 6, 0 5 4, 0 6 4, 0 7 5 9 085.

Axi com cell qui desi<ja vianda.

V. J34 9, K29, W7 9, 0 1 50 9 0 25, 0 3 5, 0 4 7;x: 0 65, 0 7118, 081$.
Tert he amat que mon grosser enginy.
VI.n135 9 K30, N34 9 0 1 4, 0 2 6, 0 3 6, 0 48, 0 5 6, 0 6 6, 0 7 59, 0863.

Ptolt he tardat en descobrir ma falta.
^O 9
VII. J234 1 K74, 0 1 8, 0 2 10, 0 3 10, 0 4 12k, 0 5 10,, 0 6 10, 07 ^, 0 8 12, P6.
Si com unr 1ey senyor de tres, ciutats (de tres ciutats senyor) .
^--^
j
$ i ^ r c,40:1
VIL
no Pa v T0. ^ En.j QXXr 44,_
VIII 0 1 6, 0 2 8, C 3 8 9 0 4 10, 0 5 8, 0 6 8, 0 7 38, 4 8 72, P2.

Ja tots mos cants (xants) me plau rietr l en oblit.
IX. J14, K8 9 L88, 0 1 7, 0 2 7, 0 3 4, 0 4 11 9 0 5 9, 0 6 9,axX, 0 7 .6 9 0 8 54, P5.

.Amor se dol com breument jo no rluyr.

X. J36, K31, L58, N158, 0 1 5, 0 27, 0 3 7 1 0 4 9, 0 5 7, 0 6 7, 0 7107, 0831, Pl.
Si com rictat (riquesa) no porta {bens absi (en si).
,
tSN
(R -VU
XI. J13 9 K7, L8?, 0 1 13, 0 2 1, 03,1, 04 13 9 O 5 11, 0 6 11 9 0 7 97, 0 8 38, P7.
^
^-^

C Csvv^ w.. .


1 ^

C.^

^

quins tants segurs conecVlls^ vas éñnW_ clant.

41.

XII. 0 1 15, 0 212, 0 312, 0 4 ;U, 0 5 12, 0 6 12, 0 7 40, P67.
Ja no esper que si'ariat.
XIII. J222, K25, 0 1 14, 0 213, 0 3 13 9 0 415 9 05 13, 0 6 13, 0 7 30, 08288

Colguen les gents ab alegria. festes
XIV. I12, K6, L90, 0 116 9 0 214, 0 314, 0 416, 0 3 14, 0 611 O rf 6^1, 0839,
P28.

Mal Srenturás no deu cercar Ventura.

XV.0 1 17. ,, 0 2 15, 0 3 15 9 0 4 17, 0 5 15, 0 6 15, 0 7,1. ,f0, 0 8 76, P29.
Si -* pres grans mals un be l rt ser al . guardat.

XVI^ 1 5, 19

2169 0 3 16, 0 4 18, 0 5 16 9, 0 f3 16, 0 1111, 0 8 :31, P30.

Junt es lo temps que r:on goigo es complit.

XVII. J10, K4, L92, 0 1 19, 0.217 9 03 17, 0 4 19, 0 5 17, 0 6
Si Deu del cors la ni'arma sostrau..

óó

, 0 7 2; P31.

XVIII. J278, K68, 0 1 20, 0 21%, 0 3 18, 0 420, 0 5 18, 0 6 18, 0 7 34, 0824.
ntasiant, 14mor a mi descobre.
t
XIX. J+203, K4 59 L93, 0 1 92, 0 2 19 0 0 3 19, 0 4 ^, 0 5 19, 0 6 19, 0 7 35, 0830.

Hoyo. hoyu! , tots los qúi be amats.

XX. 01

3
93

0 2 20, 0 3 20, 0 4 22, 0 5 206; 6 17 7, 0 8 44 9 P27.

Alguns paseate donaren-si a mort.
` 71
XXI. J202, K44, L94 9, 0 1 94 9 0 281, 0 3 21 9 0 4 23 9
. 21, 0121, 0 8 9, P26.

Tant en .mor ma pens l^ía consentit.
di

.^q

P2

XXII . 03 9, U 2 21, 0 3 ,óß 0424, 0 5 22, 0 6 22, 0 7 x3, 0852.
Callen aquells qui d l 4mor han parlat.
XXIII. J212, K54 7 0 1 96, 0 2 22, 0 3 22, 0 4 1, 0 5 23, 0 6 23 9 0 7

9 ú'214.

Lexant Apart 1 }estil dels trobadors.
i

XXIV. J233, K73, 0 1 97 9 0 2 23, 0 3 2 9 0 4 26, 0 6 24 1 0 7 69, 0 8 26, P8.
No sech lo temps mon pensament irimoble.
9
0 ^6

K a S¢n^.d ^Qs'

o6,2

XXV. 01 58 9 98 9 0224, 0 3 , 25, 0 4 27, 0524 ^ 7 20, 0 75, P68.

Be • ri ve'n recort

j-,IIo'm

falla"n-v
o ;íñ recortli be7 lo temps tan delitós

XXVI. 0 1 99, 0 2 259 0 3 26 9 0 423 9 0 5 25, 0 6 26, 0 7 *5, 0 8 45, P9.
Yo crit lo,si n'algun loch lo se.
XXVII. J201 1 K43 9 195, 0 1 60 9 100, 0 2 26, 0 327, 0 429, 0 5 26, 0 6 27, 07105,
0 8 50, Plo.
Sobres dolor m'a tolt 1'fmaginar.
04óo

~ comença per la qua, ta cobla:

Yo

contrafag nau en golf perit en

XXVIII. J200, K42, L96 9 0 1 101 9 0 227, 0 3 28, 0 430, 0 6 28 9 0 744, 0858.

Lo jorn ha por. de ?p erdre la claror.

S a..

42.
28
XXIX. J204, K46 9, L97, N99, 0 1 102, 0 2 26, 0 3 29, 0 4 31, 0 5 27, 0 6 29, 0752,
0 8 94, P12.
XXX.

Es ari. Si com lo taur se v8fuyt pel L er7 desert.
^f 2
T 1^J 232
,7TZ, 3fq K2:2 9, 1 !) g, -1 0 0
229, 0 33 , 0 528, 0 6101, 0737.

J

Junt es Vengut és, Er sòn7 lo temps que será conegut.

—CO
ts
4
32,
XXXI. J235, K75, 0 1 103, 0 2 30", 0 3 3tf, 0 32, 0 ^) 29, 0 6 30, 0 7 58, 0 8 43, Pll.
---3-uvc^--*7 -^ . 1.^ wa

5dd-

(mee r - .rye r

^, :-

'

`olts homes oig ^v_ei^,r7 clamar-se de 2ortuna.
XXXII. J230, K70, 0 1 59,104, 0 2 31, 0 3 32, 0 4 33, 0 5 ,3 3, 06,28-3,
0 7 82, 0 8 41 9 P32. Dues lliçons diferentes que es parieixeri per
meitat els manuscrits:

L'bme. pel mon no munta'n gran valer
Pujar no pot algú en més, valer.
XXXIII. J199, K41, L98, 0 1 105, 0 2 32, 0 4 34, 0 5 31, 0 6 32, 0 7 10;6 9 0817.
Sens lo desig de c3sG desonesta.
XXXIV. JA8, K40 9 L99, 0 1 106, 0 2 33 9 0 3 34, 0 4 35, 0 5 32 9 0 6 33, 07117,
0819.
lots los desigs escampats en lo mon.
XXXV. 0 1 107, 0 2 34 9 0 3 35, 0 4 36, 0 5 33, 0 6 34, 0 7 103 9 0896.
Sia cascú per 'ien ohir atent.
='VI. J197 9 K39, L100, 0 1 61, 0 2 35 9 0 3 36, 0 4 37, 0 5 35 9 0 6 35, 0777 9 0846.

0 Mort, qui-est de molts mals medicina.
3
=VII. J196, K38, L101, 0 1 36, 0 2 36, 0337, 0 4 38, 0 5 36, 0 6 36, 0743,
0 8 15, P13.
.
La m.ia por d'alguna causa ícosa' s mou.

XXXVIII. J214, K55, 0 1 63, 0 2 37 9 0 3 38, 0 4 39, 0 5 36 9 0 6 37, 0104, 08569
P14.

Si be mostrau que mi rio avorriu.
q5
XXXIX. J227, K67, 0 64, 0 23 , 0 3 39, 0 4 2, 0 5 37, 0 6 38, 0 7 1-e, 0 8 4, P15.

(,ui no és trist de mos dictats no cur.
^5 3^

so

U. 0 1 34, 0 239,40, 0 3 40, 0 4 40, 0 6 39,104, 0 7 26 9 *g 9 0810.4.
Cell /To7 qui d' altruy reb enuig e plaér..

4^l

P 3Ç

XLI. 0 1 35, 0 2 40, 0 3 41, 0 4 41, 0 5 39 9 06 40, 0 7 3-42, 0 8 48, P48.
Volgra 'ser nat cent anys o pus atras.
XLII. J229, K69 9, Nll3, 0 1 36 9 0 2 41, 0 4 42, 0 5 40, 0 6 41 9, 0 7 123, 0 8 71, P69.

Ivía dits Vos qui sabeu de la. tortta l l costum.
XLIII. 0 1 37, 0 2142, 0 4 43 0 5 41, 0 6 42, 0 7 27 9 0 8 890, P170.

^O^À Coratge meu a pendre rsgosa nolt tárt.

43.

3

Os

XLIV. J195, K37, L102, 0 1 38, 0 243,3, 0 4 44, 0 5 42, 0 64, 0 7 119, 0321,

P36.

r ^c..^^

Tot metge pren cárrech de coisciencT .

XLV. J25, Kl g , L103 9 0 1 108 9 0 244, 0 343, 0 4 45, 0 5 43, 0644.

Los ignorants amor e sos exerflples.
XLVI. J194, KI2, 0 1 39 9 0 2 45 9 0 3 44 9 0 4 46, 0 5 44, 0 6 45 9 0 7 124, 0853,
P18.
Veles e vents han mos desigs complir.
XLVII. 0 1 80 9 0 2 46, 0 3 45, 0 4 49, 0 5 45, 0 6 46, 0 7 19, 08 73, P19.
Se'nr maravell com. 1'ayre •rio s'sltera.
XLVIII. fl181, 0 247, O o 46, 0 4 50, 0 5 46, 0 6 47 9, 0 7 10, 0 8 74 9, P16.
Ab vos rrie ^s-^e7 pot arior ben esmenar L's-tir:,:ar7
XLIX. J215, K56, 0 1 82 9 0 2 48, 0 3 47, 0 4 51,0 5 42, 0 6^8, 0 78, 0 86 5 P17.

A real estrany és

la pena estranya.

L. J217, K57, 0 1 83, 0 2 49, 0 3 48 9Q 045?, 0 5 48 9 0 6 49, 0 7 102, 0 8 23, P20.
Si com aquell que per s inin tat.

LI. Jl92, K34, 0 1 84, 0 2 50, 0 3 49, 0 453, 0 5 49 9, 0 6 50, 0 7 116, 0825.
Tal so com cell ^1- 'orr7 qui pensa que rior.
.r^,
'
Ayfik

111. 0 165 9 0 251 9 0 3 50, Q 447, 0 5 50, 8 6 51, 0 7 23, 0839.

C14-mar no'sí qui mal' cerca. y' 1 troba .
LIII. J218, K58, 01 85, 0 252, 0 3 51, 0 4 48, 0 5 51, 0 6 52, 0 79 9 0 8 79, P38.
(
^A
V
Q
•
•
¡^
Ab tal dolor q b"Yl
u e l l esper.it s l arra
cha..
LIV. J27 9 K21, 0140, 0 2 53 9 58 9 0 352, 0 454, 0 5 52, 0 653, 0 7 94, 08^,

qui, sino foll, demana si m'a ryor.

ors-'i

4

LV. J26, K20, 0 1 41, 02 , 0 3 53, 0 4 55, 0 5 53, 0 6 54, 0 780, 0 8^^, P39.
Per molt amar ma vida és en dupte.
LVI. J21% K59 9 042, 0 55, 0 54, 0 56, 0 54 9, 0'55, 0 57, 0 82, P21.
G
voluntat, arnant

-vos, se contenta.

LVII. 0 1 43, 0 2 56, 0 3 55 9 0 4 57, 0 5 55, 0 6 '78, 0 7 35, 0 8 84, P22.
Por d.e pijor a molts fa gendre mort.
LVIII. J220, K-60, 0 1 44, 0 2 57, 0 3 506, 0 458 9 0 5 56, 0 6 79 9 0 7111, P40.

8i

com

lo rich ^'horr

ric

qué per son
6

fill

treballa.

LIX. 0 1 45, 0 259, 0 3 57, 0 4 59, 0 5 ,b^ 112, 0 8 97, P 4^l
Si col malalt Zaquel!7 que l l metge lo fa /"ño es7 cert
LX. 0 1 46 1 0 260, 03 58, 0 460, 0 5át,58 9 0 6 81 1, 0 761, P42.

Mes voluntats _':Ta volianitaj eri eran part discordants.

m
LXI. 0 1 27, 0 2 61, 0 3 59 9 0 4 61 1 0 5 59 9 0 6 82 9 0 7 78 9 P3.

0, fart jer7 dolor, yo , t prech que rni perdons.
ßa0

LXII. 0 1 28 9, 0 2 62 9, 0 3 60, 0 4 62 9 0 5 @9, 0 6 83, 0 7 98, 0 8 37 1 P4.
Qui 'ni mostrará la. Yo rtuiia loar.

IaXIII. 0 1 86, 0 2 63, 0 3 61, 0 4 64, 0 5 61, 0 6 84, 0 7 ^, 0 8 60, P43.
(^ui'r.n tornará

lo

temps

de ma dolor?
r>

^,

LXIV . J223, 0^79, 0"64, 0362, 0 1t 63, 0 ; 62, 0^ 85, fl^ 47,
Lo tem p s. e s- tal que tot a.nirial brut.

06

77, P70.

b

LXV. 0 1 30, 0 2 65,
No so goòat

Oi
0 3 6363,

en

0 6 86, 0767, 0 8 3C 9, P44.
demanar Wrcé .

LXVI. 0 1 47, U 266, 0 3 64, 0 4 ^, 0 5 64, 0 6 37, 0 7 12, 0 8 6, P45.
Algú no pot haver en si poder.

LXVII. O 1 ^Á, 0 2 67, 0 3 65, 0 4 69, 0 5 65, 0 6 88, 0 7 39, 0 8 11, P^.
Ja éñ Amor tebeu ja
's no sia,
0 6 89
LXVIII. 0 1 48 1, 0 2 68, 0 3 66 9 0 4 67, 0 5 66,
, 0768, 0813.
No'm pren axi com al petit vailet.
WCIX. J221, K61, 0 1 66, 0 2 69, 0 3 67, 0 4 70, 0 5 67, 0 6 90 9 0 7 28 9 0810.
al-iiwxx x2

Cl ar és e molt a tots los amadors.

LXX. 0 1 67 9 0 2 70, 0 3 68, 0 4 68 9 0 5 =, 06 g4, 0 7 6.6, P23.

Per qué m'és tolt poder de^-iberar?
LXXI. J222, K62, 0 1 69, 0 2 71, 0 3 69, 0 4 71, 0 5 69, 0 6 92, 0 7.`íß, 0 8 70, P24.

0,ul m'a calgut contemplar en kenor?
L.^XII. 0 1 109 9 0 2 72, 0 3 70, 4 73 0 5 70, 0 6 93, 0786.

Pahor no'm sent que so rés -^llam me venga.
LXXIII. 0 1 49, 0 2 73, 0 3 71, 0 4 76, 0 5 71, 0 6 94, 0 7 70, 0 8 20 9 P25.
!,To

péns algú que m'a1la.rch en paraules.

LXXIV. 0 1 68, 0 2

61

.,74, 0 3 72, 0 4 72, 0 5 72, 0 6 64, 0 7

lzf

6, 0893.

'1s fats coman tot quern será de mi.
LXXV. J9, K3, 0 1 110, 0 232 9 0 3 73,
Qual

será_ ' quell 9,ui e

q

4 74, 0 5 72, 0 6 67, 0 7 100, 081

en kor contemple.

LXXVI. J206, K48 9 0 1 70,111, 0 233, 0 3 74 9 0 475, 0 5 74, 0 668 9 0 736, 0829
P34.
On es lo kloch on ma pensa repose jecolz 1
LXXVII. J224, K64, 0 1 71, 0 284, 0 3 76, 0 4 77, 0 5 75, 0 6 69, 0 7 71, 08 62, P48.
ITo pot mostrar lo món menys pietat.

45.
LX_XVIII. J207, K49, 0?72, 0 2 85,
P49.
!To n iar ^.avant ne remeri

-70
3
077,
064 4 S, 076, 0-Q0, 0 7 72, 0869,

re^ passat.

L=IX. 0 1 73,112, 0 2 86, 0 3 78, 0 4 79, 0 5 ^, 0 6 71, 0 7 79, P50.
0, vos mesquins qui sots terra jeheu.

í,=* J2p5, K47, ?T98, 0 1 74, 0 2 .-37, 0 3 79, 0 481, 0 5 78, 0 6 72, 0 7 53,^, 0833

1

pa.gat del jornal.
0 1 75, 0 2 88, 0 3 80, 0 4 80, 0 5 79, 0 6 73, 0713951,

Esparça. ab tornada. iot laurado.r és
1^XXXI. J20^8^ 1 K50, N100,
0 8 8E3 .
,

^^.0„1- e^, e^ c,v+r►a.+,_
aR,^e
¡v, o.e "

^-

EspGr,;a. A.xi con._.cell_qui_'_s veu . _p_röp de la mort
_(:kytal com cell qui pensa que mórrá.

J185, 0 1 77, 0 289, 0 3 81, 0^2, 0 80, 0 6 74, iJ 7 90, 0836.
^& ^^.w' Es ar^rá. O,uant plau a Deu que la fusta perescha.
L`XXXIII. J193, K35, 0 1 98, 0 290, 03 82 1 0 4 84, 0 5 81 9 0 6 78 1 0 7127 9 08g},
Esparq, á. 8i col ^C-om 10,7 malalt qui lonc -k^á que jau.
Lu.'CX-IV. 0 1 76, 0 2 91, 0 3 83 9 0 4.33, 0 5 82, 0 6 76, 0 7*$, 08 W 9 P51.
Tant he a.ma.t que vinch en de sa^mar .
`` C?
L=. 0 1 113 9 0 292 9, 0 3 84 9, 0 485, 0 583,.0 6 60, 0 7 45, 0 8 55, P52.
Lexe la sort lo seu variat torn.

LX^JI. 0 5 104, 0 6 61, 0754.
Espargá. Si'rn demanau lo greu turr,lent que pas.
.41Ç

LX'I^CVII. J191, K33, 0 1 ,«# 114, 0 2 77, 0 3 85, 0 4 8^, 0 5 84, 0 6g^, 07_3^,
0 8 102, P53.
^ ,4x^ 11^ a á,0-.

Tot entenent amoros
mi
entenga.
r
r.
a^.a
^E y

1
^

ç .Z

C 0'n, ^ ^^, .:, =

t^ Q ^

r^
p .. ...,v Ot

q^„ ^ ;°

^

,c: i^-.a '^ ^ Ol.NY1

9'L

h!

tt

^¡
Oh

Y ^Q N :!..

h^ $^ VQ^ h9;

LXXXVIII. J209 9 K51, 0 187, 0 3 86, 0 4 87, 0 5 85, 0 6 56 9, 0 7 63, 0 8 91, P54.

:"alazaent viu qui óelït pert :?e vi-a re.

s
ZXXXIV. J210, K52, 0 1 38, 0 2 78, 0 387, 0 488, 0 6 57, 0 7^, 0'327$,P^.
Cervo ferit no desija la font.
XC. J211, K53, 0 1 .39, 0 2 79, 0 3 88, 0 4 , q , 0 5 87, 0 6 58, 0 7 74, 0 8 59 9, P57.

ITo's maravell algo perquè m" nyor.
, XCI. 0 1 29 9, 0 280 0 3 89, 0 4 90, 0 5 88, 0 6 59 9 0 7 33, 0 8 61 9 P58.
En

aquell punt sea.ts d'arior delit.

XCII. J23, K17, 0 1 25, 0 293, 0 3 92, 0 4 91 9 0589,
-Sobre la mort de la. seva dazná% Aquelles
XCIII. J37, K32, 0 2^, 0 3 53, 0 492, 0 5 90, 0663
17
9e

poesia sobre la mort de 1' amadJ qui

62
06,9-29 0 7 15, 0 8 104, P59.

mans que j aries perdonaren
0 70,3 9 0 8105, P60.
seráquell del mon su-

/Perior.

46 .

XCTV. J22, K16, 0 1I.C7 0 2 95, 6 3 94, 0 4 93, 0 5 91, 0 6 64, Ü 7 87, 0 8 ,21U, P61.

(Ter
)oesi8 s-bre la mort de Parlada)
Pus ZPuy :sj me trob sal en eanor ya^^mi sembla.
XCV. J21 E15 0 1 120, 1
0395 0 4 55, 0 5 92, 0 6 65 X0 792, 0 8 107, P62.
0 IC debuta amb el vers primer de la cinquena cobla: Dos volers `.
2 s nnzuw4. Se g ue ixeJ
m_ w_
suar a o ra sobre la mort de 1' amada) C,u
^ é val Delit pus /uy1
no es conegut.
XLVI. J19, K13, 0 1 115, 0 2 98 9 0 3 107, 0 4 96, 0 5 94; 0 6 96, 0 7 126, 08126,
P64.
(Cinquena

sobre la riort de la dama) La gran dolor que lengua
no pot dir.
93

XCVII.J20, Kl4, 0 1 121, 0 2 97, 0 3 96, 0 4 95, 0 5 94, 0 6 95, 0 7 113, 08108,
P63.

(Sisena i darrera en la mort de la da.rn.a) Si per null temps
creguí'ser arador.
XCVIII.J18, K12, 0 1 23, 0 2 99, 0 3 97, 0 4 97, 0 5 97, 0 6 54, 0 7 88, 0 8 95, .P&4.

Per lo camí de inort he cercat vida.
Gro
5c
XLIX. J17, K11, 0l^^4, 03c,, 0 4c
.8, 0598,
0 6 98, 0 7 16, 0 88098, P G6.

Aquesta es perdurable dolor.
C. J15 1 K9, 0 1 53, 0 3 105, 0 4 99 9 0 5 95, 0 6 99, 0 7 32 9 0 8 49, P55.

Entre ,k ,-ior so portet e i{ ortuna..
CI. 0 1 9 9 0 6 100, 0 7 49 1 087.

Lo Vigcahi que's troba'n ^.lemanya.
CII. 0 1 54, 0390, ? 4 100, 0 5 96, 0 6 105, 0 7 101, 0 8 85, '169.
+ uPom(
.51 v

qual será que que

^a

fora si
pateix.
y q, . v uvu. • ç,

r,..,,,ti,
^^

nora ^ v^ e^ cwrn nom da

segona coblalanviada,:Yo so mo`1t trist

usada c

oríi a esparç j, a:

ei 4

e

meS

', 11

put-me dir mesquí"

d.c
a' 4R `LJ Q. dpQ. 116
0,

CITI. 0 3 91, 0 4 101,122, 0 5 1ßl, 0 Ili.&I, 0 7 17, 0 8 110, P168.
Aquell. ateny tot quant atenyer vol.
CIV. 0 1 55, 0 3 100, 0 4 102, 0 5 99, 0 6 107, 0 7 39, 0 8 111, P167.
qui ne per si ne per Deu virtuts usa.

CV. 0 1 31,
, 0 3 101, 0 41^á, 0 5 100, 01, 6 16 Ü 7 81 0 8117 Pom.
yS
Pregaria a Deu. Cant espirit ual. Pulx que, sens tu algu a tu no

basta.

0 1 118 debuta per la cobla 22, v. 169-176 J-agIs7 Prech-te, -eCVI.

nyor, que l m faces insensible.
s
loj
417Y
0 1 56 9 0 275, 0 3 106, 0 4 104, 0 51b ^- 042, 0 8 112, P.

Lo tot es poch ço per què treb allai

47.
,,VII. 0 2 76, 0 3 75, 0 4 105, 0 5 103, 0 6 110, 0776, 0 8 114 9 P172.

Feta_ per -10ssen Horra ZA-ntoni Tallan-der7 . 0, quant es foll qui
tem lo forçat cas.
.r .

CVIII. 0 3 99, 0 4 106, 0 6 1, 0773.

I A Alfons? '?To'm ma clam d'algú qu'en mon mal haj a colpa.
CIX. 0 3 104, 0 4 107, 0 6 112, 0 7 31, 0816.
Dona, si us wl, no'm graescau amor.
CX. 0 3 102, 0 4 108, 0 6 113, 0 7 56, 0864.
La so atés d'on sa volgut fugir.

CXI.0 4 109, 0 6 114, 0 7 9-C, 08.
Axi com cell ZC-om és aquel qui's parteix de sa terra.
445

,,XII. 0 1 62, 0 4 15, áfr, 0 6 115, 0 7 24, 0 8 115, P181.
Cobrir no puch la dolor qui'm turmenta
,,XIII.0 6 116, 0 7 55, 08113.
La vidas breu a l'art se mostra longa.

CXIV.0 4 117, 0 6 117, 081.
retin¿a'm Deu en mon trist pensament.
CXV. 0 1 119, 0 4 110, 0 6 118, 0 7 91, 0892.
Puix me perit, senyal es cert que basta.

D6 Iß

07211 0 8 10. 0 .

Cert es de mi que no me'n cal fer compte.
112

XVII. 0 4 1, 0 6 120, 0 7 50, 0890.
Lo tinquen peu del moltó, ab gran cura..

,,XVIII.

0 4 113, 0 6 121, 0 7 75, 083.
TO cal duptar que sens ulls pot hom veure.

XXIX. 0 6 122, 0764.
T-Taleyt lo

jorn

que

l m fou donada vida.

Com. 0 4 118, 0 6 123, 07114.
a.s u r -ba vA F5
.
.
Si 'n teAps passat me clami sens raho.
lz.

0,1 !25

CXXI. 0 4 119, 0 6 1 , ~ .
lvolt me par bo que pens

en l l a.lt-re mon.

CyjZ I . 03103.
/Al rei A lfons,^li red.7 T ots los delits del con he ja perduts.
12- 6
lzq
101
C XXII bis. 0 6 186, 0W2,
08,3.
¿A7-1 rei t-lfons, red. defin.7 ron bon senyor, puys que parlar/en
prosa..
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C^^XI9CI. 0 6 126, 0 7 62, 08103.

lleritre d'amor senti la passió.
CXXN. 0 4 123, 0 6 1-26, ^ra.tlladg%
Derianda feta p er ^'ossen Áuz iás ^Tar.ch a J o an '`'or e no.
Amb molta raho e desenariore.
(una cobla de vuit versos).
Respost a

d e Jo an 111oreno.
Senyor ":_oss^já no me an e.
(Dotze cobles i una endreça i tornada.)

C=V. 0 6 128 9 0765.

Derianda feta per Mossén Kuziàs a la senyora !Ta Tecla Ilorj ,
da del Pare 3WI.
Entre'ls ulis e les orelles.

ne bo-

"^

Resposta de la dita sen^ora.

Hoydés vostres ráhons belles.,
r^
C=I. X , edició Valladolid 1555 (10.L $ 89)^ ^fi^^r árcelona 1560 (f bl.

cka (^t^,_ .
rm^t.^

¡

2

nA

4

c^tI. -

^ l^QV m:^i

83 v ? ) .

av

Demand a
Q enKï

ran

feta er 'ro ssén la enollar a? Tossén
Auziás.
a-.^-.._...._.^_
t
cobla
ax.2b
tornad
a
.
^

t CS

`

a

Resposta d'u^^a nific se^ór .L d'Auzia.s ^á^arch.
^uañt mes a.: a:.c^1, tant mes temor ^tenim.
( Dues cobles amb t ornada) .
Altra resposta feta per :^odrigo ',)iez.
Si

be yo crech, la veritat sentiu.
(Tres cobles arlb tornada seguida, responen al

capellá) .
^Lkltra res osta _anbnimJ
I,' ésplet d'amor ab basques 10 colliu.
(^,uatre cobles amb la. tornada) .

'

N0

N 4 "i

i

1^^.^,^r^.
.^ ^ u^

.^%
_ __,J..._-_

y.^,^

^I
"_

r (' A¡yL.
^_,¡^¡
QXA

A
^
V,^
Wí ^ V w ^h^► \.Vt

l.._-._._
(Vegeu,
P. ,ohigas, Repertori de manuscr
-i^s s- xo , p.
,^Q
^
^ K/ R • ^YomN in. i Q_Qia.
d,LÇ MS • esP XXVII. 0^120, 06^J.
^1^9, A► ^ c. °"^`^ ^^u siau
vos mon delit.
^
c^,^. ^t ^ Ma^el^
Q^, K,p,n_ 438 versos masculins, ^b-3. qr. M oro
Q
0 ^rr --

(l ` Q!

+M..

-_.-

-r^

—r

rr^w+no^a

w

t

-4^^T^^

h. ^

?4"f

^...^^ • . i ^'`^•

04121, 06130.
"

cam` r

^^1?^v^viR st,

A mi acorda un dictat.
Per

9tói^ conter,lptus nomenat

Ob ,°a en

{

.

noves r i mad es de 6 98 versos gairebé tot en rimes mascu-

l ines, .^^-^-^--pX^Pn^;^ ^ -1^-tie-^la^-ferneriir^es. Acaba:
&,^ ,e

4k ; , CV,

Per ^ers m^ x ^^^oer loi-ich:
ner^^b lo^rp^lar kstronch.
Hem de dir

alguns raots,

de

carácter bibli.ográi°ic sobre les dar-

reres poesies dialogades, de demandes i respostes.

1

m
Mo

;respecte CXXIV "la Demanda d ' Au_jiás arch a Joan T goreu era cone-

y,

guda de temps, publicada i republicada; en canvi la esposta de Ro-

^e 1" la pública En Pagès per priiner.a vegada, Obres dIAuzAs

- ^.l ti

"'

k^ ß

Yiarch,^ 1914, p. 3 18 -19.

\^,^
Pel que fa a C =41ecla de Borja, pot veure's la nostra contri-

bucio a Rubió i Lluch, Poetesses i dames i ii tellectuals,

I.

ti^^- 44 ^4
p.
0,

o

En ii ita no va entendre el sentit del poema llatí.
Pel que fa als textos i respostes coritinguts en
aanb exclusió de la de Rodrigo Diez, les dues priineres

Ml ^e^o

vegeu,

.^

x.:i ^,r716

Q

— z-

.
del nostre llepertori, I, p. 25-4, on es troba descritISrT`s°
M` •+ f^^ï
C-t^ dL:, ^'^• er:^E' ► ^, ^^4 ^
cfcu ,r a, ,l ^. ch— tes d'En Pere B oh i gue s ^ ^ °^ _ M o^^^ ^, ta n{
,
Xü
,
¡
4
3
D
^, EQ •
1 -a
er fi pel que fa referència als dos textos, un en codolada
v^
^ awQk4 <
VTI^ i l'altre en noves rimades L'j '>XVII I7 , havien estat publij n }a t,^ o.,., , , ', ca4 per nosaltres en el segle p assat, reproduid-es per En Jaume Bar-

Q a

l

"s'+±

i; dtreT a, perè republicats per Ien Pa.gbs, ar;b rnés rnir.arient i millor pun-

ti^ ßr61. ^ 0.c . c^e

^,

-

wd

r' j-.

'

tuacio.

Edicions traduccions, estudis i opinions.
Q^ ^.a,^Qay4 ben •.
La idea. de presentaren` un ordre línie i cronblógic eïis va ésser
suggerida per. En Josep Ribelles Comin, en la seva ' ',3ibliografia valen^

'

cian a (30). Nosaltres he fruit de totes les edicions i hem llegit

gairebé tots els articles i estudis excrits, adhuc f r, agiventaribq que
s'han dedicat a Augiás ? larch. i\To cal dir que aquesta visis ens aprofita de poc, perglaè entre les descripcions perfectes donades per En
Parés en l a sucosa introducció de les Obres d'Auyiás i l'esmentada

d'En Ribelles ens haurien estalviat les notes preses en diferents períodes de la vida. També anotar.era les publicacions fragmentaries ofertes pels que han esttidiat les obres, sobretot modernaiient. Ce¿uirein,

50.
en tot allb que sigui possible, l'ordre cronol 'O gic. Per salvar
lhonorabilitat convé declarar que de les mencions que ens han ser—

blat suspectes, i que iio continguin nwries que una dada perduda, -ett
sense tenir cap imDortancia, no en parlarem.
I. - Per la d'Inyigo Lopez, martlubs de ' -antillana, ha de començar la
menció d'Au$iás arch: 1440-1450, "Mossen Ausias arch, el qual aun

vive, es grant trovador e hombre de asaz elevado spiritu". Diu que
varen ésser fetes de les seves obres cópies rianuscrites.

II.

- ïTa Tecla de Borja (143'-1459) . Era neboda de Calixte III i ger-

mana d ' Alexandre VI. 1T`AuSiàs li endreça

una

demanda, un xic de.ec-

tuosa , giie la daina 1i respon envers l' any 1453 a rib més perfecció. ¡a
finar de glanola en setembre de 1459, uns dos rLesos rés tard que el
seu mestre. E1 tracta de "Bon " ossen

March,

a qui'm com an ", " ,ui sou

de tots lo més entès". ( En l' edició ragés -1 jL 2 1 ' x x^x^t x ^^bx^
Vegeu la nostra biografia d' aquesta senyora iscel -l i nia
Lluch, ( Poetesse s i dames intel-lectuals,

s

^^ 4 11 - tir
n° V. : v Va finar

als

Zubió

i

24 any,

l s k[dreça una pregunta al seu escuder envers 1452, Joan
III. - L'Au g i a
?..Moreno (que en el testament, que el favoreix, es qualifica d'estu-

diant) sobre una qüestió amorosa. En M-breno li respon ïlar¿ament en

dotze cobles i eri la tornada li rl,ona el tracte: "?^,'on mestre y Senyor'
( p . 319) .
IV.

Bernat +enollar, honest cape1lá, dirig «eix uria qüestió

pueril a Augiàs .`arch i a d'altres, que el nostre poeta li respon un

xic en brou i rrig formal. Ens sembla que aquest contrast qu.e va tenir ii e s respostes, podria datar-se de l'any 1454: Consta que En 4 'enollar tenia en aquell any 25
molt avisat".

ai-ys. Li diu: "Vos, agnifich, qui sou

51.

V. - 1501. Bernat estruç. - "Cobles de `iran devoció e conteriplacio
/ a gloria e lahor de nostre Senyor / Jesuchrist e de "la sacratissi-

ma / Verge Maria, Mare sua: fetes per / 10 riagnifich z ossén !3ernat
strug ".
Poch repos sent

qui parteix arribarit.

Sot-i setanta cobles encadenades de nou versos i tornada de ciric. Perqui l'encade j#natge sigui pertec-te comporta uii aparellat abans del

da,-rer vers de cada cobla.
Posarem la torna.da i el colofó:
"A vos suplich,

Verge, Mare de Deu,

®b gran dolor
e postrat hu^.milment,
que vostre Fill
molt do.Lt'per tot pregueu
que vulla fer
servar lo manar seu
Perque, morint,
viscam eternament.
Amen.
A lahor e gloria sia de nostre Senyor / Deu Jesuchrist, e de la sa-

cratissirria ver / ge Ylaria, mare sua e ä enyora nostra /. Fonch stampada la present Obra / en 1a insigne ciutat de Gerona / Per mossén :,: al-

tesar Ave / lla, prevere, a IIII de / Octubre. Any mil / cinch cents
e hu".

Si hem posat aquesta obra poética de l' EstI%,'9 es per diverses
cotzsider.acions: a), perqub, Der rné§^i l'anomeni, sent la influ 'e n-

ó

cia directa d'AuSiàs, per la fornia, i pel fons; b), ens ..consta., segosis vérem dir (p.

) la te ii déncia del gran poeta <Sk fer obres encadenades; i c) , que duran trenta anys de la seva vida va fruir de

tota mena de vicis; el poema te per objecte arrepentir-se'n. Li agra-

daven les pintures, essent ric de casa seva, les poesies i, malgrat
fer d ' ara endavant vot de pobresa., p.erb declara que, sense afectacions qü'e treballaré per rierijar i es posa capçant el seu poema tan
personal: " magnífic rnossen Bernat est u ç".

52.

VI. 1538. Ira nova Art de Trobar d'En Praricese D'Olesa.- "La Nova Art
á uQesa
de Trobar, feta per lo magnifich 'rancesch cavaller., en l'any 1538 11 ,
publicada per Gabriel Llabres, en ".Poéticas catalanas d'En Berenguer
de 1,Toya y áW
`^labi áí .

France--ch de Olesa. Ara novament esta_-riipades per in Ga-

br.ieP'ty Quintana, 1 0,09, Palina de mallorca. - Barcelona... ". - Altra
edicio Bernard Schädel, "Un art poetiquááü 0VIe sibcle", en lee "T^e-

langes Chaba.nesu", 1906. - En la primera edició es troba en la p. 81:
"26. Dels v icis en bór do y pausa.A gran vici és reputat en un dictat
^

o2ma.

repetir un mateix bordó ab una riateix- cT

paraulQs,?eró si per d it

(tY

cznpàs se fer" no es 0.reputat vici, així com fa Ausias —arch en lo cant
.,c.
de arior 4 (edicio Pagés, 1?o'r1'fats record, XX V , vol. I, pp. 264-86)
en lo qúal en quiscuna cobla repeteix:
^ ^ ••^ ^

Ara g ueW s arn us que j acne s a ms'
Torn au -vosonde primer estav eu.

VY Q-

Per lo rnateix, és vici en lqs corles pausades com son las de figura
mayor, en una mateixa cobla, repetir una ria,teixa pausa, [?ero, si per

dret

y

owr.a

cpmas se fará, en ninguna manera

serà

re-Put-at vici,

sinó subtil

industriós compas, d.e que direm en la tercera p art en la figura

anapho.ra. Ultra de

ajó, perque la pe-usa no sia viciosa / fe advertir,

que tota pausa de q atre syllabes

ha de finir en ac-

cent agut, corn ya havera dit t en lo vicie fals accent. Si ernperó la
pausa cera d.e més syllabgs, pors-rí indiferentment fini r en accerit agut

I

o greu.

sugs
saf

En suma, tot trobador qui te bon sentit prerigue conCell de lees
orell ^s y tota. cosa
que seritira no
^ be' tinque-1a per vicio-

tant

l'edició

:g s
hm s uem r

e- %n

pora, no

3chadel,

usi

de a.quella si no

aquest text correspon

li

será

forçat ". -

En

a la p. 713 (13 o, P'

d'anotar aquesta menció feta. per inoseen Francesc d'Olesa, com

a defectuosa l'única retrorixa que va escriure l'Aujias.

53.
VII. - Edi.ci6 de part de les obres (una tercera part), acompanyada

de la traducció d'En Baltasar de _^ornení: València 1539, impresa per
Joan '"averro. Dintre d'u ~7a orla interessant composta de quatre vi tes i G sota un escut de barres d'Aragó en els quarters primer i quart
i creu patada en els segon i terç i el títol se g ent: "T,as obras del
:far::osissin1^/ philosofo y p oeta riossen osias larco / cavallero Valé /
ciano de nación Catalán/ traduzidas por don 3altasar / de Roraarií/y
divididas en quatro Canticas: es a saber: /Cantica de hs,orl Cantica

.Yoral, l anti.ca de P,!uerte / y Caritica spiritual. Derigidas el excellentissirno señor / el Duque de C alabria... / Armo M.D.XXXIX". - A fora de l'orla: "Con -p rivilegio". - Epígraf a dues tintes, tot el lli bre'lletr.a gótica, vol. de 246 x 180!. Algunes errades de foliació. h

l'esquerra de la portada comença la: "Pistola. - Epistola de don -Baltasa.r de Rorianí al excelentísimo señor el Duque de Calabria. - lodos
los hombres, excelentíssimo señor, dessean saber naturalmente, y los

de mayor ingenio

mas virtuosos tienen mas desseo de la sabiduría
que los otrosí dpnsi como los que tienen mayor con*iniento de las bue,y

nas letras son reas amigos de la virtud. De manera que los sabios son
virtuosos / y solo los

vir tuosos^^erdaderamente

sabios

Como leemos

de agi.iel mualto y muy poderoso, sapientissirrzo, franco y valeroso
rey don Alfonso de Aragon / bisabuelo de vrá excelencia., heredero de
las -usas, hito de las virtudes y padre de los virtuosos l el qual
despues que triunfó de la larga y guerreada conquisti. de apoles f vacando de los exercicios de la guerra, ya en sus gloriosos y postrimeros
días, n.o contento de su sabiduría quiso gustar la dulçura y secretos
de 18 savia theologia, por donde no solamente a sus vasallos y criados dio exemplo que amassen la.s letras, mas aun a los principes,sus

descendientes 3--W dexo por succession. y heredar° ..iento este d.ivinal
desseo y continuo exerciciq Pues hirviendo de tan cerca su alta san-

54.

gre

en las

entr.a^-as

t,` «-.J .►

Vuestra ¡xcelenci;-r .eri d'ste^ y en

de

M-

las otras singulares virtudes que tuvo le haze imitar.le,no havre te-

nido falta_ de conoscimiento en este caso si a. vuestra serenidad cor,io
a verdadero sucessor de aquel ínvictissinio Rey
"
"^

enderefg o mi obra, su-

plic ndole que mas por su benignidad que por el gusto de mis versos
a

s
ci!,-

se digne a lehella.. ^- Pues como i r a. la. experiencia del mundo y mi edad
-1

i

me retruxessen en los baxos techos de rai casa, buscando algunos libros en que leyesse, hallé entre los otros las moralidades de osies

1

St
á

`'Ii
j

3 i"
,

5.
,^

z

I-Je

rco cava.11ero Ta1encian

o

n escritas, y trabajando

en verso lirn.osi

V entender sus dificultades / tantas vezes leyendo lo que dudava puse la vista en sus metros que fui movido a tra.duzillos en lengua cas-

tellana por su mismo estilo. Si por
este alguna merced mereztrabajo
co sea- que ^ruestra gXcelencia a los sabios mande corregir mis faltas
/ y a los embidiosos que traduzaen -I;&s otras obras de Osias

"arco que

aquí faltara. - La.s sereriis9imas manos de Vuestra Excelencia beso".
En Pomaní va sur)ri.mír totes les tornades i va fer algunes innovacions que el manuscrit que va utilitza -^ ro duia.. `Ta trausPormar els
cants en capítols, i va classificar les obres, segons hem llegit en
copiar la portada en quatre Cantigas: Cántices de ñnror, Cóntica, moral,

CÉIntica, de '- 'uerte i Cantica Spiritual. Fn cada una d' aquestes' grans
Cantigues tor.^.a a dividir en capítols cada cant que forma cada classificació. llna altra innovació va ésser p eta per 7n Romaní respecte

el nor1: Osias era fill d'una alsa etimologia del nom de fonts; —arco no represerIta altra cosa que la castellanització de 17arch. En I^omaní, en la_ seva idea de presentar una traducció literal, trerica sovint els versos:

Aquellas manos

que jamas perdociaron
Ha.n ya. rompido
el liilo de la vida
. . . . . . . . . . . .
El tieTnpo seco
del huriedo es senyal
Y an s a en el rri undo
yymas del bien al rial

-7L 4,.. 0.a.( RMCR r
""& .
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A l'esquena del colofó (fol. CXIX) segflent: "Ha sido impresa la presdnte obra en la muy noble ciudad de Valencia

/

Por Juan `Tavarro. A-

cabose / a diez del mes de marzo. Anno 11.D.XXXIX". h l'esquena hi
van tres octaves en versos darte mayor, que comencen pel vers:

El interprete al. Autor.
0 llar. co prudente

/

preclaro en sciencia

i acaben:
Por ella y por si / ninguno sostiene. - llin.
En Pagés (p. 58) copia la primera cobla pe.rb En Ribelles les porta

totes tres.

í=Ixxxxkxx4xxx3M
En l'exemplar que nosaltres havem exariinat, figura,escrit a má,
el 9egúent sonet o.

'?ecibime, seí ora. riansainente
qu' en un lugar qu' es tuyo era quedado,
para. contarle solo mi cuydadó,
que celos le an causado el arcdente.
Si no atas el nudo crudamente
veras mi llaga. y golpe casi dado,

^

y si de tu gran mano no es curado,

ningun remedio tiene al real que siente.
Los celos sospechosos y dolores

me arl traydo al passo qu' e venido,
si no quitas, se ¡ora., estos errores,
que.n mayor honrra ganas si. a.l rendido
le otorEas el bivir ( qu l es de seaores),
que no acabar el hombre ya vencido.

sernbla adaptació lliure d'a.i_gun tros d'obra d'AuSi^s que no poders
endevinar..

És el cert que les edicions posteriors, sobretot les dues castellanes, seripre més varen sentir la influencia de les innovacions aportades per En Romaní, així com le. caracterització de "filosofo poeta"
va trascendir a algunes de cbpies de rienuscrits que es preparaven per

56.
a publicar-se.
Alguns bibliogrefs valencians (el Pare odriguez) asseguraven
haver vist una edició del mateix any i tr8udetor (Romaní), pero en
tipus romans en lloc de gbtics. Ea tialvb. no creia possible que nirï-

gú l'hagués vist. Deu tractar-se d'una confusió aznb l'edició deevi11c_ de 1553.

VII bis. - 14 0,5 ?-1543. - Joan Boscá (Bosta ) Almuga.ver. lls tanta la
influencia d'Augiàs que En Boscs de vegades es diria que el trad.ueix.
Per a demostrar-la posarem un fragment de la dedicatória de la sego -

S." CL -q
na part del seu llibre (manera nova) a la duquesa de rames-;
i els
versos dedicats a l'AiSiàs j'-arch. Les dades posades més amunt són
aproximadta. La de la mort és gairebé segura. -En Bosc `a va es-

y

(u^ aQv^
0v

Seboyy I
A

o,

^.^^

obv-" Je l,*h
MC L-

^^^^^

criure la deÉ catbria perb en publicar-se el llibre ja havia finat.
De la introducció donarem aquest
fraagment
gment:: +' En tiempo de vante , y etxn
q
ó« l, ÚFM C . ,
,co ,
ob,as e u y
M s.
es florecíeron los Provença.lesY.e
D estás-^róve~ñçales salieron muchos Autores excel.lerites (la,telanes, de los cuales el rnas excel.lencvA.e0.

W"

te es Osias "a.rch, en loor del

qual,

^°

f

b-Qw en r«AM
—10
1

ho

odn^s.

si, agora me metiese un poco tán

ens ^i
s
presto ^olVer a lo que `ctraygo
4-e--nos; mas basta,, para esto, el tesa ova

timonio del Senior Almirante, que despues que vi6 una vez sus Obras

las hizoy lcribir con :hucha diligencia, y tiene el libro de ella¿ytan
familiar coro dicen que`°JAI -éxandree t'

i-a- el de Homero ".

^al grande Catalana de Amor riiaestro
Oslas March, que en^ , verso pudo tanto,
µM{1
ue enriqueció suPrér-^nombre nuestro,.
Coni^f' uerte y aa.broso^dulce llanto;
Azor te

y te hizo diestro,
TA

-t°' en levantar su darna con su facto
Y en estender.

su nombre de tal suerte

que no podrá vencersez con la muerte.

VIII. - Barcelona,

any

1543. En Pagés fe un

estudi molt detallat

i

ben

ig
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1

condu l t fins que va arribar-se apareixer la edició de 1543. En haver
adreçat a En Ferran Po1c de Cardona, eegon duc de

Soria

laz;^ós, l l estud.ia corn a militar prenent part a les

expedicions

i comte de i, a-

guer-

reres de Carles V, com va obtenir, com el seu pare `.n Si p on, el títol d l al piirall de lApols. .Ens interessa extraordináriement En -,erran
de Cardona per la pa-^t que va. tenir en L'edició de les tres impression s- de 3arcelor_a. L'edició fraczmentaria
feta. a `Talbiici a- per ^ ,.n ^oft
mani, e,coiripanya.da. d'una_ traducció er i ca.stella,, impreca en 153 9 , rlo
podia satisfer els esperits selectes de !3arce^ona. El duc, que exer-

cia de 'ecenes intel.ligent a Barcelor a, va consagrar- se

-en

preparar

una col.lecció coinplete - de totes les obres d'AuSi1s — arch. varen ésser recercats curosament els manuscrits que restaven a la nostra. ciu-

tat. Dues cbpies va manar el duc
sin les

poesies

de

Cardona que es forrressin i reizriis-

d'Au9As I. ,,Ia.rchg gairebé arran d'impressió-traducció
441"

fragmentària. d'om Romaní; el B d'En Pagés «) 4 17ass6) de 1541 i manuscrit K ( 0 5 ) de 1542, varen ésser executats per ordre i rnanament de
V^ Qosar=

1i erra r.

de Cardona pel capellà Pere de m. Enla uscrit de 1541,
el bon capellb va fer als manuscrits d'AuSias tants retocs ar,-,b 1' obecte de-ewe sortejar les dificultats cl.el text,que va resultar
un huSias arch híbrid; que

no va agradar a don-.i. l err.an .

En Pere de

Vila.saf ó va reprendre de nou la ploma, i va esforgar-se en presentar,
sense pràctiques fa.ntasiste31 però taripoc n va ésser acceptat per don
.Ferran. Es coneix que la preparació duri text apte per a la impressi^
era_ empresa que estava per damunt de les forces del bon capell 1a . En
aquest punt col.loca En Pagés el inanuscrit D (0 7 ) que es el que va

ésser utilitzat per una s%rie de coincidencies i redactat per Eri Lluís
Pedro -I., per a la impressió de 1543 (31). En Pedrol és evident que feia.
tres anys que es dedicava

'

poetes treballs i va tenir a la

seva disposició no solament els elements que havien servit a VilaRa#6
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per les seves copies sinó aquestes mateixes. E1 treball executat per

F erran de Cardona va_ acceptar per a
l' edició de 1543, que c orlença així: "Les obres É / de
rios/sen
A u/sias TUarcIn, eb urea declara/tió en los ma.r_ges/dé alguns/vocables
scurs". - En quart, quatre folis preliminars i 172 de text. En aquest
darrer foli ap areix l' acaber l ent: "Foren impreses y acabades les m. x

En Pedrol va ésser aquell que

obes (errada per obres) del / extreriu Cavaller mossen áusias 77arch /
en la. insigne C iutat de Barcelo/na per mestre
Carles ,(,^o/ros
Provençal l'any 77.D. XI III . A MI del ries Wdesembre ". - 2 omença el
text: Les Obres de 1 b
7 ssen Ausias '"arch. - Obres de amors: C,,ui no es
trist... Les obres apareixen dividides en tres parts: Obres dl rror,

Obres de mort i Obres morals. - En Pagés fa els seE:,dents apartats finals a. proposit d'aquesta im p ressió que judiquem útil transcriure. y

-1a'¿

92 91

viris poesies figuren en aquest volum, en lloc de les
J - Be *46 que h ( onte D ( © 7 J. Les cinc poesies que manquen són, fora de la

si'ar.at,

can çó Ja no esper ciue
sat, &C.
-^--:^ ^ t` t ka
^-- n. s , „t

oblidada a causa del seu metre poc u^
la)t mar^ksu^ Dom¡
^' ' tr
afe ,ides+ipér una segona ria
Aquesta ^rate¡-

xa r!ia ha cop ert les ^, .Ss de D d l ariota.cions o de correccions adoptades quasi totes

l'editor de 1543. Les unes son i¿declaracions*mar-

ginals de iots obscurs, ulla mica més nombroses en el manuscrit Que
en I. l i.rn pres... S'hi troben altres si &nes de diverses maneres, paraules i estrofes esborrades, traços de se; o aracio entr¿ versos ^ altres

indicaciona evidentment destinaies a posar a punt aquesta cópia^ que
lls treballadors d'En Carles Ari oros devien tenir seguranent a la vis-ta. "Per aixb hi han entre D i b x(1543
j algunes diferéncies prove+
nint, sigui de faltes d' impressió ebbsolutarient evident, sigui de maor-@,
les lectures del x manuscrit, o en fi de canvis per cert. benrí^^,
introdults, per dir-ho així a última , hora, en el text d'En Luis Pe-

drol.^1/ Tot indica una cel a -pressa en aquesta publicació, perb, tal
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cort est }, ens ofereíx un dels textes menys alterats del nostre autor.

Per aixó res/era tan natural í

el desig d'a,ca:ar aviat li impres-

manuscrit D. Ll impremta apenes h___aviJ
- pa-ssat del període del
corr.ençament, i l'almirall de N pols te,iia 'ansia de fer a_rofitar cql
sió

del

seu poeta favorit 0..e 1i immortalitat que pretenia donar als escriptors. - Aquesta prá3iáment pot dir -se la primera editio princeps,

gairebé completa.
IX. - Barcelona, 1545. Aquesta impressió va ésser feta sobre la de
1543, per 'o molt rrí illore..da i corre ida i és una prova de l'ex¡t de
la primera, que al cap de dos a-ys justos, dia per dia, va, pensar-

ge

e fer una nova edici6.TU títol és així: "Les obres / del vale-

ros xa y extre/nu cavaller.vigil y elegantissi ra po/eta Ausias 'ardh.

Ejovarlent revistes y estampades ab / gran cura y dili /genci.a.

Y

Po/saces

totes les / declarag iono / dels vocables seirs / molt ïarEanent en

la taula". - Al peu un fénix (marca d' impressor ? ) gravat i al voltant la llegenda: "Zeritarient . / Renom de _ loenix home./ `.Tereix qui

féu les obres d'aquest libre". A sota la. data: R.D.XYT. Al fol.
d

CUC= recto, el colofó; ItForen impreses y acabades les obres del extrenu / cavelle-r (errada) mossen Ausias 'arch en la. insigne Ciutat

de _tarcelona per Car/les Amorós irovençal en 1' any / r'.D.F,X=7, a 22
del res de desembre ". En

: gljatre folis prelirína.rs i cent se-

tanta sis marcats. A l'esquena de la portada: ! lpHuet del present
libre", que és la de les poesies en el mateix ordre de l'edici6 pre-

ti^
cedent, que acaba a r,itjan fol. tres prel. Segueix la "aula i alpha9
bet dels vocables scurs", que co-ciença en "Arma oer ' y por Aniria ", aca.-

bant, en
`t *,t;

1"

tots els

4P

exer gplars vistos,

amb

v-a n r>u-rn e,

la lletra T. Dos folis,r..-

^l 1

en repetitit. Com s'ha vist per l l epigraf i el que

acaben: d.b posar hi ha difeAncies essencials res p ecte als vocables
obscurs, que en 1 .143 són marginals ezs4^s~vaxr-tr^ts -plegats, com un
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primer ¡ment de vocabulari > ^"Quan eren solament explicats en ca,bala.
en 1445 s'ha explicat amb la correspondencia castellana. En Pages

( Ir-i tr o di-icci o , p. 66 ' observa forge(q correccions encertades en aquesta

edició que millora en gran manera la precedent. Twbe aquest

bre

lli-

va ésser plKgtzt a l a i_ fluencia benefactora de l'almirall d.e

llb-

pols .
X. - Sevilla, 1553. —algra.t que la portada gótica.,orlada, es de re-

dacció gairebé exacta a la. de 1539, no conté cap obra d ' Auti a s, sirió la sola traducció d'En Baltasar de Romaní. Fora alguns epígrafs.,
tot el llibre está impres en lletra rodona itálica. "Las obras del

fa/mosissinio Philosofo

/ y poeta noseeri Osias IkTar / co cevallero V alen-

^^ d O?v^ .,^
c:iano / de nación Cathala.nj tra,duzidas por^alta/lar de oman9 divi-

didal en quatro canticas, es a saber. Cantica, de Artlor, / Cantica oral, -antica de ?_Fuerte y Cantica. Spiri /tualp 4iriL;icJas al excellentissimo señor el duque de ' alabria.. 11.D.LIII ". En "l'Epístola al Duque
de C alabria" es noten rect if icacioris i rlod , ernit zacions d ' alguns mots.

- Vol. de 147 x 95 mm. Sense foliar pero ar:b signatures. Al fol. 99
les cobles "El interprete al autor: 0 $_,Tarco prudente...`* - Al fol.
100 recto el vinent explicat: "Impresso en Sevilla p or Joan / Canalla. Acabooe e. do/ze días del mes. de Enero de mill e / quinientos

J cinquenta / y tres / amos°'. L'indispensable Gayangos Ñ (n4 3912) ha-

via conegut i descrit aquesta rará edició de la traducció, prou difícil, d'En Romaní isolada.

XI. Valladolid, 1555. Yomes r7ianc8vs aquesta edició, la niés dolenta
de totes pel que fa, al text original. ij l editor, Joan de 1-Ressa, ignorant la llengua, va atrevir-se a presentar un text empedrat de caste-

llanismes (no li mancava a Au5ias sinó passar per aquesta prova ) i rio
content wrib aquest atreviment, acompanya a q uesta. d'un vocabulari per
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e, ús dels castellans, vessant de conceptes i de mots egUivoc813, Completament inservible, pels mateixos castellans. ,To obstant no manquera
en aquesta edició els elogis ries exagerats a l'editor. En Joan de
íessa, se-,-urament castellal no tenia la menor idea de les flexions de
la. llengua catalana o valenciana., que tot es u. Anfo la idea de pre-

sentar clares les idees mPs
, difici.ls es contorsionaven les obres d'Au $iás i facilitava al traductor la seva nobla tasca. "1 títol es així:

pia.
"Zas obras `44^ Mo/sen Ausias -'garch, correLidas de los errores que / tenían. Sale con ellas el vocabulario de los vo/cablos en ellas coiite-

nidos. - Dirigidas al Illustrissimo seíntor Gl onzalo x{'ernáridez de Cor/dova, Du q ue de
e- wa, y de Te - ranova, Coit/de de %abra, Se;lor de la casa de Vaena, etc.

Con privilegio leal. - Tassado en ochenta y cin-

co maravedis. - Irp presso en Valladolid. Año de 1555 11 . Aquest títol
i les mencionis que el sedueixen vari capçades per 1' escut d'Tn ,'erna.ridez. de Co1 rdova_. En l'esquena hi va. el reEist_r.e. - Al foli 276 (darrer), 0 11aé impresso el / p resente tr.actad.o / en la muy noble villa de
Va/lladolid. Junto a sant An/dres. En casa de S@/bastian '"artinez,
Impresor. Acabóse / de imprimir a / veinte dias / de Febrero / Afro

de 1555". - En octau pet. de 276 folis. - Al foli 2, el privilegi' covi e 4,
cedit al capella Joan de Ressa. - "l'o r querito por evos Juan de essa,
nuestro capellan, nos `:'ue hecha relacion giie vos con diligencia aviades buscado y copibdo las Obras de Ausias =-arch, poeta =Ispajjol. Y las
aviades sacado de exeraplares mas verdaderos, que estava eia la impresp

sioi^de las dichas obras . se havia hecho en _Darcelona. Y de rnas d'es-

t °-M

to, por estar dichas obras ense !, radas en lengua leiiosina en que l l di-

avia

- erE e ïtendida5 de pocos ( a lo ásenos Castellanos` las aviades hecho un Voc abu lario, pa.r.a que p or falta de la

cho auctor laS

escripto

lengua_ no las dexasen de entender los que en ellas se quissiessen ocupar. Suplicando-nos vos nandassem,os dar licencia y fa.eultad que eri
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el termino de dez a-¡,.'los o que por nuestra voluntad fuesse: que vos y
no otra persona- alguna sin nuestro poder y licencia los -p udiesse iraprimir ... (Concedido por diez • a_I-Jos) , dato de
no,_mbre*# Francisco de 'Ledesma. -

0.

S. ' - . ,

Su —¡ lteza , en su

de Juan de esa.". - Donarem al-

guns fragments de la llarga Epístola, adregada al iduc de Ses rsa. al
-1 J.;, 3 v ► - s -J.
V-M ^, ',
qual"F,n Joai-i de essa (h1i 300-500) dedica el seu llibre. `Tuy justa cosa es que entre los auctores que cada dia se redirien

y

libran

de las tinieblas en que el tiempo los ha teriido ascondid7,s, sal:- ,.a el
Eloquent,ussim,o y moral Poeta líossen ^1-s usias V'arch, 7r spa ti ol, lCuyo rescat ,e

y

libertad, aunciue ci).este r,,i&,q

trabajo y cuidado que jtro algUno,

)or ev a r e g tado en la carcel de la lengub,lemosina: de quíen tan poca noticia (aun entre los naturales) se tierie, su erudictioii y graCOZ muy E.ran logro el tralDejo que por e q--t-^cia es tanta que paga p4>-r
el se pades 'ce. Cuyas perlas no pierden su valor

y

esti-

ria, por estar engas t adas en p lomo, ya que la riateria qo aproveche y
se pierda..." - 1,- 11 '5 que ha de cercar-se en ¡-,uas
Tareh, cori en tot
$11
altre escriiDtor, es, la Doctrina, de la quel els raots no son _. ,, es que
le traducciO. Per a millor fer~#Le compren —I re, el sentit "ha casti¿ado
-ANW
.Iv-

y

einendado" el text impris a Barcelona, aueiiei

ib

al,=unes poesies

o cobles que hi mancaven y cornponent Dels seus vi-nents lectors un
t# vocabulario", on tots els .-mots son expl icats,

' , con

la r,,iayo, I diligen-

cia possible ll . - 111- uestro isusias aiidara muy estirfiado entre los lecto1 - cf,?- ,

-es,

oscuri(1ad de la lengua con el vocabulario,

y

la de la

c,o bws(,0V,.-

rilala iinpressioii con la- diligeiicia que he puesto qnI" mas en-1,uendai
dos exempla-res
de donde trasladasse, para que de aqul adelante ande

rias

libremente y sin sospecha de vicio eritre las mailos de los doctos.

ParescioI-,).e gastar tie-ri- p o en esto, por comunicar a

-Datria ula obra

tan p rovechosa: lle-cia de preceptos de bieii bivir, conversar y morir:
en la cual co-(,,.o en e aro espejo está representada toda la- razon de
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1

la vida humana.

,

e co .L esto esta.r todo este li`,r ^ lleno de rruy

graciosos y elegantes dichos, coj.i mucha hermosura y ele¿ancia. ':o
quiero decir, pues cada uno lo podrá leer, las muchas y muy Exaves

sentencies que mezcla, los i guy a.- udos dichos de que cesa, las muy
ingeniosas fabiiles que i.ntroduze, los muchos lugares que de en medio de la philosophia saca, paresciendo a Platon en el Coiivivio de
ole %M?-.^1
^y^QoS e- AU

L1110 y ä ^iristoteles en los Canti,os ,iora"les, ,y a Ciceron en las

Tusciilanas questiones, en los Cánticos de "úerte, y a otros muy ;ray es a^.actores, se _atándose rás adriirableriente de lo quese -,)ued.e dezir
en muy frequentes comparaciones que son luz y ornamento de la. obra".
Segueix (f. 6) el conegut sonet, tan sovint reprodult per les
edicions modernes, dèl traductor "Jorge de 'ontemayor ai Auctor".
Divino -^iusias que con alto vuelo
T us versos a las nuves leventa,ste

vessant d I enfas^i, troba Au -*is.s millor que Homer i `firEili, i insp i rat per la llum divina. En el verso del mateix foli una ci.irta bio-

fi p

grafia manllevada a un text del qual parlarez1 aviat. El text apareix

( a on :

?. — 2 1 S'

dividit en quatre parts (f ol. 7-217) sentint en aixa la influ 'e ncia
de la mateixa divisió d'En -,.oman í , per més que les canvia d'ordre
no el nomena per. Yes; les esgarces són posades. Segueixen la llista
de les errades que no calia, perqub si hagués d' a-fegir 1a llista dels

castellanismes arnb els que ha omplert sl text d l Au$iús iio acabaria
rimi; i la taula per ordre alfabbtic de les obres i f i=talment, abans

'-ontr adreça dues
especialment Ck SEn Joa i de - es-

V insertar el vocabulari, el traductor Jordi de

octaves ei.i elogi ditir_ ár,.bic WAuSias i
sa_,

que fa

així

De oy ,ia.s será notorio este secreto,

Pues lo ha rg anifestado Juan de ;esa
Con su vocabulario tan divino
Que yguala con Aiitonio y Calepino.

1 , ;r

1

0.

—

?,<r4I OLML4 (>at

E-5

n.R,a^+

o&

m Li

^

0'

~

C&

tr, evident, per dues poesies que porta d^es que

12VY-1

^

cU

Ch Vos 1

0

- CQ-Q

1AIM
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—

kA

- ¡', y

e UÍ ¿ d e

Barcelona (1545) ;respecte l l una ja la portcg va el manuscrit T', dIEn
Paj_j:es (07) , fet

escriure per lluís Carrog de V ila-raiSlut, a Valincia

,per Gerorii ? igueres en Y-Jd 1546 (un any mes - 11,ard de 1' e di ci 0 de -'s a rA
vtzk
celonaj.l orta—l-á"' demand.a a '.í_'ecla de Borja, i la seva resposta, dlon
podia hever-la treta En Resa; aixi com va extra.ctar
fia del pr'Oleg

i

en c %opia diverses obres

i

la

curta biogra-

en retreu diverses influbn-

cies evidents. Respecte aquest maniiscrit era preparat per una edicio
que no va arribar a publicar-se (Obras poeticas de Molen Lusias 1,Tarch,

cor r egida de los yerros de i^inprenta pot D. Luis Carlos de Vilarazut.
AS-io 1546. Con un diccioriario de las vaces -mas dificiles en ler-osiii)
i

sens cap dubte va esser utilitzat per aquesta de Valladolid de

lRes p ecte

1555.

l l obra •Ta iio esner que si'Wiet, que taribe porta En Carrog E-n

ilesa devia rebLitjar-la pel mateix rlotiu que varen fer-ho els editors
precedents. Per %0 en Resa porte una al-tra obra que no porte cap mai-juscrít: es la deinande que fa . 11 7osshn I`enollar, la seva- resposta per Au-

g ias
1

?áAA

i

un altra de -! ? odrígo Diez; a ines En lResa 8fegeix una dobla des-

coneg ,,,ida. a una poesia (1'om

p ren

axi com al petit vaylet) i una tor-

lo . 11

CILQ moeu CJ> 1 y-u, ^ emw-p»

nada nova a una altra,
gb.g

conclou que existia abans de

n) . En 2a1555

un manuscrit, seiis cap dubte

perdut. S eria potser el manuscrit conservat al '_P rinity College d>Ox( Rtp,4* -^ , db ~~,;4
ti u, c. x 14, p jj 3

_)

Ford, descrit nessa sumarieinent per l'amic ?íere Buhíe,-Üeá-,Y^á-! --q-u-al con-

te aquestes últimes obres esmentades

qui sap si tainbe els altres
au-Zijients donats per En Reesa? (Vegeu mes anunt, P.
) . ]-,in IR esa, com
i

tres anys abans En Vilasaló, te^-,,ibe es permetía riodificar alguil rira

quan li semblava que havia Vestar rimat, destruiiit aíxi
_f

la

concade-

natijo de l^ obra.. Pero &n C arrog va f er iiiodif icacio-is, i les noribroses re.scadures de que fflta -ole el seu text ei gh soi-i la demostraci0 cla-

ra; rlalgrat aixo% recomana a Angela de Borje

a

la qual dedicava aque- '
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lla, edicio non-na.ta "que lio consenta que nin _ una persona se atreveixca corregir ni emendar ninguna cosa en lo Present libre, per quant
seria 1)orrar la original e lácripcio del riateix auctor14.

En el

tan divino, on es contiiieuda tota la llengua

use,da per Pusias, segons confessiO pr3 p ia. La incom p rensiO dlEn
se es tai-i E.ran que no co g ta gens de te ,.-ir el convenciment que llobra
d'En -q esa n ,} podia esser iitil ni pels castellans ni menys pels cat ' alans. Repa9sarem algunes conftisions o malas equivalbncies. bai,ate
(novells be - rats) per En Resa equival a llbaratos"; bor-Li, lloc o vi se celebreii els torneigs, per ell equival a `Lalto, vuelta, torp ar rod.eo,
car,iino, via l '; boriiar, que equival ajustar, per ell equival a 'l 'rode?
ar,, dar una vuelta"; cescu, escrit a1xí,, per e ll es "caso", pero esP.w y o, .
e

* , ,, en lloc de lIcasco ll hauria de traduir
crit cascá, que el sentit reete
fl cada uno". que costl:eW llrr es tradueixi per "costruir" fa molt estra.ny;

P
que "dariunt . equivalgui a "arriba", encara, per IO que tamIA vulgui dir
1,I ense Li anza."

es horroros; defallir no pot significar "fallecer" ni
rnol

"faltar 1l . Un dels ;1s sovint usats per

com to-thori sap, es de-

lit, que En lResa tradueix p er "delito". lls sabut que el poeta usa en
aquest cas delicte o irau; ei-i ua,,.-ivi usat en infinitiu delitar tradueix "deleitar". fue de pregon vulgui significar "de presente" ningu no
ho pot creure. ^ue de vorar sigui equivale.nt a "tragar"; que d'ull,
sigui tr p-dult "duelo"; que endura - r vulgui , , sser ll ayunar"; que esrjiola
d'esi-iiolar siaui "limosna."; que fbi-iv er, simular, sigui trad,ult per
"fenecer¡, aca.bar, burlar"; fermanj2, oignifiqui

ll firmeza";

que obt é

d l obtenir, sigui"liluerte"; que fons,de forida, signifi q ui Ilfuente.11;
que m ó lt,de moldre, sigui "mucho"; que 21rencor vulgui dir. "perezoso";
que

p romes

si-a ui

Il horabre

bueno"; que seme-t-iga, de serjibrar, sigu-i "se-

meja ,_nza ll ; que raiiciu eqtiivalgui el —ateix terips "rencor, cojo"; que

g ep per 11muchas veces sed" quan hai-iria - hagut de traduir "ceIDo"; sobrat
per "vencido" s, -Perb iildica l"superat" per les armes del co-ntrari, que
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s una altra cosa. rn canvi, la forma plural, sobrats, e1 tradueix

per "los altos de las casas"; ;p er ell

soport

vol dir ''socorro"; ta-

lent per "talento", quan li convindria dir "apetito". Verí per "ver-

dadero" és fort, iteró méiá'fçompareix el mateix mot

que

tradueix rectament per "veneno, ponzoña". Tastart, toesut, per ell

indica "hombre alocado" o ' 1 deterni,lado". Ja n'hi ha prou amb aquests
pocs exemples de mots detestablement traduits. Perwát.-que no es cregui
que siguem nosaltres sols a judicar un Vocabulario tan divino copia-

rem com un valencia,, En Josep Ribelles C -min, en sa. -Sibliogra.fia va lenciana, 1929, 1I, b. 378, "Esta edición est1 plagada, de cestellanismos. E1 vocabu ario d.e Juan de esa, si bien es más completo que
los de las ediciones de las Obra s de 1343 y 1445, denota eri su autor

un corloci(ziíento inuy superficial de la lent=g ua valenciana". Irbrem esmentar en la p.
l'edició moderna del flamant -ocabulari err la. colleceió "l'estel" de Valbncia, força ben publicat, prologat i millorat. Es u neix que ^n Ressa va incloure els 130 mots observats'del
^

vocebulari d' en Carro(; a_mb l'excepció guna que va corre^.ir bé, en el
seug oue co-sta, en números rodons, d'uns 1500 dots. rai n6 slhavïa

fet un vocabulari tan copiós. Ldíajor partida són
sense cap impo-rt *8ncia i corrents, que sovi-Lt
1e- er çát 1a, (o diem-ne lleriosl :
abaldonar, deserlparar; abís, abismo; a--ab, acabe; acostar-se, acercarse; allargar, alargar;
arbre, árbol; armari, armario; apercebut, apercibir; avar, avaro; i a.ixl, posea.-me mil mots d'aquest carac-

ter; en restarien doscents

les accepcions són diferents (ab, con,

etc.' i trescents que són mots mal traduits o equivocats com els que
hem retret nés amunt per via d l exeriples. aviat es pot comprendre que

y"!M
L
mil cinc teme no forna ales qü?b sxigua. part d.e la llengu sada pel
eran poeta. "-Tuestr.o -t° ï-uy estirnado... da:^,r,-cha ya -la .,,scuridad de la
lengua cc.n el vocabulario". En p esca creia',,;entr.e el seu text i el seu
vocabulari, Lujias era un poeta clar: "que de aquí adelE- tn anee reas

^

67.
libreriieiite y sin sospecha de vicio entre las ma..ios de los doctos 1l . En el títol: "sale coi-i ellas (les obres d I AuzAs) el vocabulario de
los vocablos en ella g, c ,)i-itei-lido g, 1".
El que va fer raillor :Ceina, en el nostre coiicepte, es En Jordi

de Miontemayor, cora el --raes excel.lerit traductor d 1 aleunes obres d'AuSias --arch.

XII. - -E,'dició de Barcelona de 1560. Aquesta irapressio, s.) ,rtida dels

habil-, tallers tipogrifics d I En Claudí 'ornat, el mateix en el format en 3 petit, cor, en la nitidesa dels car lucters, i del paper, forme la, mes elegant de les, edicions d l Au$i %as llarch. Es diri a que havia

sortit d'un taller d I E1zevir; no solar q ent abans,, ni despres no es
feu ni fara del cAssic una im p ,--essio tant bella, que u n enwriorat de
la b-.)na ti ^)09'-rafia frueix de tenir a les r.ia.ns i de f-ullejar- la, ta.n
--etita =a es. Passem a descriure-la: OLes obres del /vaíeros cavaller / y elegai-ltirsim poelta. Ausias ` l arch: -Ara no/va:ment ab ij,olta.
dili/gencia revistes y or/denades, y de / raolts cants / e-unie.-,r t^desl#,
A sota,la marca de lt iripreistor i al peu, "Impriinides en_ 13arcelona en
na rxurrt[V@

ca s a de C laudi 3ornat, _1560 1t . 41 fols. pr-el.-.,

de taulesi

phl

5

fols. firials

Al verso de norteda hi fiEura un O Sonet de Pedro

Sera-

a la Inmortalitat de — ossen Ausiag I r arch, poeta catal<all.
f k C_ V\ ,X YM.,t
Lo feyiix sol nor1,,y crernat, fet cendra

no fa co-Iparances arfo altres, torne reneixer a cada edicio nova que
surt de lcs obres de]. -ooe-La. - n ii el fol. 2 prel. fins a 3 . rel. "A
r CwV,,,,4Q
l'Illustrissim Senyor Don ''er- and ,:) 701ch de Cardona... jj:ran Almirant
de ITapols II ; sienat per ^^,` laudes -'ornat iripressor, per lo l'escrit devia
esser redactat per l'editor. Lntich oca. Diu q^ie, ,nal ü,rat e1,9 nombrosos exeriplars que es vareii fer de les diies edicion g de "-3arcelori z , en-

->,) y',

11

cavar olts -~
-' els que desitgen posseir una nove edic -i o cora aquesta—
a fee-,, eix que l'alrj^iirail -de 7 7 a1 pols mereix la reconeixenca d''la c,juesta

63.

. M rzór Espanya" (Catalunya) .1 fol. 3 j rel .
,^a llatina

vo. se:^ueix una poe-

d'En ''.caricesc J a:lça "in^ audezr_ Ausise "arci ^i spani poetae`

on el posa, al costat d'Homer

i

de 'Tit, gili. Se`tt eix un Sonet .en cata-

l2 del -rta.teix Calça.
p ^^^

°

Lö^a.rrtos aut^r que ^-lini d-i^.uen
v

especte

qls dos da-re-s versos se n'ha falsejat el sentit. E11

,idiu ádïnuc un ve-t--,, armeni i un vi ;caí, per poc que 1' entenguessin sa^^ na
brien t.r.o :ar -hi cent teil coses. ue és i^olt 1 adaptaci ó defectuoÇG
k r. ^^ ^°^qtze se n'ha.fet. - Segueix izn epígra::r±a llatí d'En
':oca, metge de Gi'^',- o. •Q¢,t.^c v
/ n,^^ ,^^^^ ro:^ta., on repeteix, serïse el^ageracions, algunes idees de la Dedicatb_ •, S

,.

a'S

'l n

cte.°1 t 'e

ri.a d'En olc
k

de

Cardoria; en un ^Sonet en català, sense grans lloaäz-

^^

ces r?i cotnparaciona parla

^

de la divisio e n

caiit:--

d'a.rtor, morala i de

:ort .
^

Callar porá 1a J§^zrtirria,
1

Le s

^

nu, e

¡^1a,
"

¡^.
♦
4`^ 1 CAA o ú`-^, _

\

"

al text hi
obres

de

ha

ciutat noble

wr^^-'^'itol; que resulta-que-és/pri rner dels

l f ctzndissim ^ ele^;ant•,,, vigil Poeta: stre-

antiqL?issitn cav aller ^.usi a s ""ar. ch.

qui .--o és trist de mos dictats no cur
(f,ol. 174) Cant — oral.^
`

.

^ ^s^

n

0. ,

o'e_?1 clari d'ali:Ú qu'en t21oi1 i:ial gla4a, colpal^

^ - ol.
Of

176)

Cant Spiritual__

Puix que sens tu Glgu a tu n obasta ^V
,
(^ol. 1 0) Se-7^ue1_5^_ la.s obras de ort de 1' irïge^a,3
v e^2'añt p oe t glossen k usias '"arch. Pe
t
r
:^ .. ^ -=^-ari I ^

^...>>
^ la

r`

^:,: ro

Aquelles r.nans que j ai í'r perdona.ren
(fol. 20 '7^ :,:^ i d e las Ob ras del excelent Poeta '_'ossen r^usiG^s ^--rch. aula^il nhd:oe del- -present li^
i ^y
% ( f < ' 2 Q `^ ^V :

taula

dels-

Al verso

de

^ ^ (^ w. ^!

cai• ïts .

^

la- signatura ~.
ID i, L

scurs .

^

Taula

y

^

`^

__

alphabet dels voca
s
_ ble,

m
hr .a per o por tili_Liic .

v U p a.

taula co-ipr^

u l t.ii ^C+

i:iou iiots obG_-

curs, molt jw-tos e ib l'Pxce p cí j d.e dos. _Fora Vallgun que altre a ib
traduccio erg cestellá, la gran part dels mots difícils esta posada
lb equívalé.lciay, exclusivament en el catali corrent al segle rTIb,

q ue

era prou dolent, fora d'algunes coicepcions força bones. - 7algrat

l'opinió d'En Page g no troben que lledicio de Valladolid ha sués trl:ptendit a 3arceloria; si a-3uesta_^rifluéxicia
3 t possible En Roca
,.hauria anomenat l'edició de. 1 555. Nosaltres no creien que hagués iiodit ficat a q uella impressió, posant-hi 1 > eliei0 catala-na d'En °lesa va
prescindir-ne. Creien que En Roca vG escriure tal corc sempre es feia
a Catalunya, de dret, sense pensar partir d'un text que com el d'En

Resa agite li hauria causat

una

feina extraordiAria. Les altres in-

fluencies que En Pagés assenyala, poden provenir, dels rtiateixos manuscrits que s'havia fet copiar :n 'erran de Cardona, ja. de les edi-

cions, afegint-hi alguna obra a.ba--Ld r--)nada eii les dues edicions precex

dents a aquesta. ',l^de no haver distingit dues poesies que En -desa

-^~

havia distingit per la primera, és una prova negativa d'allb que

preten demostrar. En canvi ._i.n Roca va adonar-se per 1a primera vegada que les poesies Sobres dolor i Yo contrafaç no en formaven sins
una mateixa. Diu En Pagéa:' -'7n Zoca va tenir cura d'expurgar quasi

tots els castell an ismes amb als anuals "esa havia omplert el seu text;";
no els va h,-ver d'expurrE•ar perqu ^, no els coneixia i t.n ':'oca va establi r el seu text correctament, ell mateix de dret.

Les dues e d..ic ions de -IBarcel ona. pr. ecedeiits (de 1543 i de

1545)

portaven cent vint -i -dues obres; la present d'En ?'oca coneste de cent

vint -i- quatre. i aixó que no )ortE les demandes qufa.ren fes
tar en

dues

olores les

auanen-

d' .n ïPssa: sobre les cent viint-i -dues de erce-

lona, peró, porta les sis esparces. E1 desdoblement de Yo so molt
trist i Quel será. 'quell i de Si com lo ta.ur val per la redudcio a

7 ,0' .
una sola obrb Yo coritrafaq i Sobres dolor. - '1questa ediciO ha passat dur<c nt molt tenps -o p r CI -sser la riillor i la. ril es completa de totes
i el

g eu bell aspecte de Lue contribuir al sei-i

cr"edit.

L IAntic ,Roca iiadiu de Girona i metw.e de la faculta-t de
na de Barcelona, juilt ab Francesc llalg p, va.ren encarre6ar~se de rao-

ciernitzar, i -ootser Vampliar I'antiga aplicaci0 del Diccionari VAnala
ton¡ de Lebrija:, lllati* al catala fetoer Ga.briel Busa a case 'En Carles, Aij l-oros en 1507
"' 1, 'o
¿ques,ta l seE
"' na
f - edici.o esmenta ,l a va esser inore csa a can Claudi

Bornat en 1561. Estem cerLs
t que encFra hi ha¿uejj una edicio postei
4 \ !%^
u

7
1

1

1
mat

1 --- -^li-

ITI-(.

I

rior de. Ja ur i e Cendrat inpresa en 1586. l 7,n Ribelles (11- , p. 331) diu
Q

t-t^u

W C›, - c

,:01- -

7

< -

que K corieix set exeraplars- d'e-queste edicio de 1560. ( A Z
c^^ .
m k,,-, c4, ,

-

XII.T. - Edici0 de 7alencia de 1560. Text de la, traducci0 de Jordi de

r _r ontermayor sol. De la rfiateixfrianera que 77,n Roinalni, en hever fet l l edicio d.e les obres d'AuSias acompanyada. de, la traducciO en 1539,va
preocu , ar-se de publicar (1553) la traducciO ¡solada, ta-rr be va, seguir
aqi-iest -mateix procediment n Jordi d.e Montemayor, pub - ^icarit la traduc-

cio (1555-1560) sola. '17,1 titol es aixi: 11Primera / parte de / las Obras
-v Philo-q ofo

del - excellentíssirrio

¿usias

cavallero

valenciano/. Ti , aduzidas de lengua Lemosina. en ca.stellano por Jor,,, ,, e de

TIonternayor y dirigida.s al muy raagnifico seDor riossen /'oimin ' , os  . A
sota d l aquest t'tol 1& marca- de l`impressor arib la divisa 17e qUid nimi s1, 9 dintre d'orla:

Il Impreso en Valencia en casa^^íTbai-i Mey. 1560. -

`7'n
E octau, de quetre fols. prelir,,liiiars,, 150 de text i dos finais de
Laula. - En Pages es va servir, perí
7 ía seva deseripci0 i-extractes,
ord^ 1' * exer.,plar que p ortaVok descrit l^n Clj^ 'á^'va.en el Catálogo
4c u

',

k

_Cj -jó"/

.

(VeAncia 1877) , vol. I. nQ

141

i b) / un de la

Biblioteca de 1'Escefrial. - - osaltres rí'llsviein vist uii a la ilibreria
selecta de don Carles -aria Toldrb que g e p¿uraa-!ient deu ér--er el ma-teix

71.

que va exariinar En ilLibelles Comin. ,;o sabef,,i que en resti cap exemplar
en altre :Biblioteca pública de Barcelo_-.a, que es un fet p rou rar) per, qu e% ens sembla que l'Amer en tenia un altre exemplar i QQ la üibliote.,ca de l'Ateneu que va adquirir-lo, no s'hi troba. ara. - Al verso de
—

,,i<

la. "portada comença 1a dedicatoria. Diu que s'ha esforçat de donar a
la seva traducció tota la força expressiva i l l eleva.ciO de llorigi-

nal i que ha sortejat certes dificultats i secrets que deixa el traductor per altres ingenis millors que el seu.

Al fol. 3 pr_el. comença_ el próleg end-egat "Al lector", que es
sumament interessant. En donarem alguns fragments, perqué En Pagés i

.n .ibelles el publiquen quasi per enter.

??n

1 .2ontemayor declara no ha-

ver tradult 1a segona ppart (Obres morals i de mort} fins a veure cota
seran

xa les calçons que ara publíca; que ha algunes estan-

ces i to--nades perqué l'auto- hi parla amb major llibertat de la que
ara s'usa. "Cinco originales he visto d l estit Poeta, y algunos difieren en la letta de cierta esta.nças, por donde la sentencia quedava
confusa en algo. Yo me he llegado reas al que hizo tresladarid"oW
Luis Carroz, Bayle general d'esta ciudad; porque segun todos lo affir.man, el lo entendió mejor que ninguno de los nuestros tiempos (E. Pa-

gel, 0 4 1.^assó} . Yo he hech^la traducción todo cuailto a 7-i parescer
q
^

pL& ,4c-,

rsuZ`ri _se en traducción de un verso en otro. 4--a-quien otra , cosa le
paresciere, torne la plu la, y calle la lengua, que ay 149 queda en que
poder mostra- su ingenio". Podria ésser que entre els cinc ;iaiiuscrits,
n'hi hagués algun dels perduts. -

n el verso del mateix foli porta

un sonet de "T'icer Christoval Pillicer (Pellicer) al interprete"'. 1;1
fol. 4 ore -I. conté, dos sonets, 1'ui d'un "caValler valenciano a JorE.e
de "Oiiteriayor", l'altre el. del propi traductor "a glossen Ausi a S --arch"
que coneixem de 1b edic ó de a:?.ladolid. Al fol. l de
oropiar,^ent la

traducció isolada

text comença,

ar,.b l'epigraf: Las obras del -,xcelen-

72.
pJ^KW

tissimo Poeta,"ykusie-s ITarch, cavó-llero val(7iicieno, traduzidas de Iemogin en Castellano, por J J orge de '`ontrma or. -

del fol. 1 al 139~

ut—

compren les noranta de noranta tres cançons d'Amor, per.qub, va supri-

r,,iir les que comencen '.xaleyt lo jorn, _u i senau
q ell i Vos qui s abeu,
Per últim les sis cobles esparces. I, al fol. (141W) "Pre¿= unta hecha

>or .`osse:n Ausias March a

?t^

la

dre Sancto", seguida de la.

1111espuesta

Nn

t L;R@

señora Veleta

ieti [ec^^{a . ?)

de orj a, sobrina del Pa-

de la dicha señora". E1 volin

es conc:ï ou amb tres composicions pApies d I l5n T., orite^ilayor tretes del
seu delicat poeria pastor.i,l, la. Diana enax ,iorada les dues prirnei-es
(fol. 144 3) "Syreno <k Rose- io Epistola" Ñ i fol. 145@C: ' i-^osenio a
Syreno 17,pi9tola.". Aquest darrer personatge representa l'autor. En Pa-

jes no deixa d'anotar un fet notable. `osenio que ha re ut del pastor
Syreno les poesies d'Auziàs üarch, li xx respon:

"Tomado he gran licencia en .responderte:
El gran Ausias recibo, y te prometo

De no dear j armas t áT c ompariia.
En el pretendo yo hallar consuelo
Si acaso puede ha-vello en tanto daÄo%
^r

L'altra obra de ontemayor, per_ fi (fol. 147 .900) es un sonet "Contra
el tiempo". - En conjunt les o g res tradu_``tdas per '.n 'onterlayor es de
noranta set que son jairebe totes les dels :tants d',Lnor.. - Ocupa els
dos folis finals ¡a Tabla. de 1 0—s C actos contenidos en este libro, donde deve advertir el que quisiere cotejar la traducciori con el original
que si en alguna estança la sentencia diffiere, ha de passar a la otra,
porque a ue-l.la se havra dexado de traduzir por las causas dic h as en

el Prol o go de este libro.

Aquesta traducció d'En ?Tonteriayor sobrepuja en molt a la d'En
'o-iar^í arib els versos, durs i rial construIts. En 7 7ontemayor era poeta. i els constri.jla be i pel que fa a la traducció transmet millor els
d'Au$i ?as xar-r-eh que no pas En Romaní a:nib la seva varietat de metres,

73 .

hendecassil.labs,

d'art major,

de

catorze

i enea-rta que =• arament, me-

tres de més síl.labes, seripre ír .al con9truIts. ]En canvi,
yor, amb el seu metre serlpre constant, es

molt

En

Tonte-,iia--

mes literari i 1a` ri.os-

tra de Zillor que no nas el seu primer rialaguanyat traductor.

XIV. - Jauine Cortey, 1561. ri.ugias i,iusica.t pel canonge -7 'ere Albert Vila: "Odarur,z (quas vul/go ^."adriga.les

^T ^^^s apella/mus) diversis

liiiguis deca;krum Har,,/rionica nova .4e excelleii.ti modulatione / composxtarum. Liter pr_ir7us. /Metro Albercio'fila cano7zico / Darciiionensi Auctore. Altus. Cum gratia et privilegio. (lTarca de l'impressor)
acOL.^,« s

Ba.rcinoiie, in ._aditur Jacobi Cortey. / Anno 'I'.D.LXI".
Un vol

de 1 9 5 x 133 mm., IV-CIV pp. de ra úsica tipogr P fica, in-

completa. - adriga.ls en ca-stella les cariçotis d I Auzia s, arch Il , tenen
aquests epígrafs: k 1. - "A tot-hom dich lo que confeo e. Deu (Pagés,
edició CXX, cobla octava); 2.

"De tal contrast hi surt hunor e fla-

ma" (si no es una. equivocació per XXkTïI, coala catorzena, no tro-

bem res seriblant en Auzias); 3. - 11 Si'1 fort castell gent d'arnes 10
costreny" (LXXI, coda ciiiquena ; 4. - " i'.ii deiaanau lo greu turment
que pas" (LXXrvI, Spa.rça) . - Una altra referbncia posa en segon lloc
2, "Lo mal que río pu' , lich és una llima", que ta-,apoc pertany a Auzia.s
!Tarch.
dau

Joan Pujol, prevere d.e

Pere -lberch y Vila, can on _ .e

Yatar,55 , te

d e `r3a
rc
--é^Tona

són temps en mus jica de tecla,

una.

Q a se_ . ?1._ )

Elegia

en

la

mortde

uli_^ ch

71

organista, ±x±x±x± ei-i

segons clara,nent ho der.ostr Q n

les sLje,#,,

^,_v^,wf: dlt

^-resí; obres. Sona

^seu ouaranta dos an s. ,^T
,. el 16 i-iove^..bre
orl

oGalyd^^4,fuy,h
Ya q ^ 3. M^.ü,"ta..evT, ^Lç,! ^^

'
we2

n

avQ .^

^e.Q:.

de 1582. C^Butlletl de lá ï^`Z. de ^ata ^^^•
A:
^317, p. 12^^^ _.^^
inlca n

:'edrell, Dos .r;usich s cinch c er^tis tes
c^s d' Au s ias ` ._._.
a rch, en
"Anua._._
^
ri de l'Instifut d' `studis Catalans", 1°^7, pp. 408 -413. Síap que en

Vila era organista_ en 1561.

74.

XV. - Saragossa, 1562, ïraduccions de 1i,ontemayor i _.orï;ar^í. "I.,as obras
del excellentissirlo Poeta :'ossen / Ausias arch, ca.va.11ero "alenciano.

1.r.

a.duzidas de len g ua Lemosinaer^
^ ^:a.stell/ano por Jorg• e de Monte-

rnayor. / Dir.igidas

al

illustr/rissiro Seíor don Juan Ximenez de _'rrea,

/ conde de -randa, Vizconde de Viota, etc. (Un gran gravat,

znarcy d'impressor ^. É ^ç ar a^^

g ,

n.__
de vi
R^ ^t D 1^^^ .
eñ^cásá^d^^.0 el de Suelves, In-

=^ ;

f ax, zon" .

(A la fi, fol. 172 v g ) '1.2ue ir,.presa la presente obra eil la r.iuy
noble / y leal ciudad de Çar agoça en casa de la biuda de 3artholonje

de Nagera: a costa. de 1^iguel de v uelves, alias ;apila / infanz-)n, mercados de libros, vezino de l arag^oça. Acabose ,/ a quatro de ---ar /ço. Ato
de 1562". - Ve`eu

"la portada reproduida en

l'obra, sovint esmentada,

d'En Josep Ribelles. - - osaltres, en el nostre jovent, havíem tin.9

gut ocasió d' examinar a

.

vios4 ve

lleure,* f_'exeriplar de la iblioteca

del British "'useum. - En octau, 8 folis preliminars i 172 de text.

Lletra rodona i boájues caplletres gravades en .fusta, e.1 verso de 1a
portada l'escut del mecerles. Es coneix que, dintre els elements ax,1b
qué

= comp tava

la irnpremta - bgera, va

tenir - se cure de presentar uri lli-

bre notable i ben corre it. - Esmentarera el contingut dels folis prelim. Dedicatoria "Al illustrissirsio señor don Juan Ximenez de drrea,

conde

... Jorge de -ontemayor ( al
, ) ; Don Luis de Sarrtangel y de Proxi`ja a Jorge de i:iontemayor (1400) ; Soneto de 1'icer Christoval Pellicer al interprete (fol. III); De Berenguer de

r astro,

ba-

ron de la Laguna (f. II v Q ); Soneto de Jaime Guiral al autor -pm g y xx

al interprete
p
(f. IIII) ;. Soneto e_z que e1. Libro xx muestra el 4e-rst2Tt7..que tiene por ser traduzïdo de ` 7 ontei ayor (f. IIII v g ); Soneto en
el .qual está el nombre de 717oritemayor por oracion, dictiores, silla.-

bas

y

letras (f.
._

V) ; De

Do.rantes
i.'arco^
_..

a
.

h.^sias. .i'arch ( rII) D' a•

-.,.

-

quests ori7è sorïèt^"s, _ s s Pre7^ — cöñé^ú^s"" èr T^áic^o ^te^
^ 155^. - Les

.,

_ ,-

...,
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planes de text poden dividir-se en dues pa--ts, la, traducció de les
ob^°es d'Amor per En 1onternayor i les traduccions de les obres '`."orals,
de Mort i la Espiritual per En Roriani . En T;'on m~ 5 portava la
idea

3e completas

totes

les ores d'Auáiàs, pero va riorir

l'any

segttent

d'haver imprbs la traducció de 1560 (1561),+no va completar 1 a seva
traducció. El fet de completar les dues traduccions la veurem imita-

v^d' yrco da en l'edició de '_"adrid de 1579, de la de 3 a-ragossa. - Diei2:o de
F uentes

al poeta, * soneto (fol. V I v Q ` ; Diego de 'uéntes al interpre-

te (f. VII) ; Jorge d.e I"ontemayor a riusias Y.arch (f. VII v°-) ; La vida
del Pocta por Diego de

!F uentes,

trasladada de sus antiguos origina-

les (f. VIII) ", tre'.a aquesta ailpulosa i curta Vida de la reducció
escrita per Joan de Resa.
Primera part Cantos de A>:o-r, traduxides per En JILontemayor (l119 vQ . 1 poema. Contra e l `i iéinpo,
La

segona part (folis

original

122-172 v°-) porta

d'En

o

ontena.yor (118-121 .

la traducció d'En Be-lta-

sa-. de `^oriani. Compren: la Spistola al Duque de Cálàbria. La. C8ntica.
iroral

(fols. 123-1 ,13'í la

ca Suiri_tual (161 v Q -17

Cántica de 1.ue-te

(143-161 vQ! , i la Cár,ti-

Tot seguit ri- a Cantica ,piri.tual ve el
colofon q ue hem es y,,ientat i al ve-rso d'aquest darr.e,- foli està ocupat
per la, llegenda llatina: `falti T)a cif ici sint t i bi: et consi li_a i4us
SitI,

tibi

9. -

de rii11C: EccletiástiG^d`, cap.

611.

XUTI. - Valéncía, 1562. obres biliwties de Joan _'ernandez de =ierédia.
=i ?oarle:íi amb certa detenció d'aquest po(-- ta, principalment e i castellà, es per les tres cobles "al nodo de Ausias March, en lengua lerg osina". En tractar de l'escola de València (capítol XI C ) enumeraren

les altres obres escrites eri valenciá. =`'at a Yalbncia de 1' any l4,,,0
al 1435, mor a 'Taléncia el 14 de març de 1549. De inanera que Tedi
ció va apa.ré_.xer postema en 1562. "Las ob- Y• as / ilie Dor. Joan .;s'eriAndez
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de Heredia / a.ssi temporales como es p írituà.les. Dirigidas al. illustrissimo seíïor.

don /-,'rancisco de Ara.gon / (escut d'armes). En Valen-

cia., / con c—acia y privilegio por diez aDos. 'n el dar:re foli-"I,-apresso en Valencia / en casa de Juan -, "ey /. Año 1562 1'. - En gijert,

quatre fol. prelirsi. la darrera blanca, que contei.en la dedicat'Oria
signada )er

Ximenez

Perez Lloi , iz i un sonet del mateix; 127 folis

de text, argb un salt del 216 al 227. A la fi 8 folis finals es troben los poesies endreça-dés a la mort del poeta de mosser, Pere -Zoda,

recer Geroni Oliver, Jaume `^3egarra, d.on Joan de Borja, Vincenci o l'artelli (en italia) , Diego "'wrirez Pagan i don `ra.ncisco Garrido de
Villena..

Fol. 143-144 9 pp. 176-177. ires co^lás ál modo d e la.-,, de Ausias
11, arch en lengua. le am osi na.
Arnor nos pot clamar en rii de res.

XVII. - ^a.rcelo.:^a, Pere Serafi* , per C laudi '?orna-t, 1565. - "Dos libres de Pedro / Sera-ohin, de poesia vulgar, en. "lengua Oathala_^.ia.
(dos galans, diat-r.e orla de vi--vi,-:,eta) . / Er, ,Barcelona / En casa. Clau.
des' Bordat. / 1565. / Ab privilegi `l eal per deu anys. - A la fi. (fol.
12 1) v Q ).

l jn

est8npa.t Fn casa / de

C laude'

ornat, libreter, a cos-

tes / del Autor, acabas a dos de h€rost / del any 1565% - En octau,
, folis prelirjiinars i 128 de text. -ornés wiorienarem el contingut dels

vuit .folis preliminars i tot seguit veurerri les dues r ericions dIAuSias
que fa Fn Serafi. .Foli, autoritzaciJ i lliclncia que l'abat ValentT,
per en--a,-rec dels inquisidors del seiit J 'ici, per..a~,que es pugui publice_r e1 llibre, datada. de Dlarcelo.-,a, 14 març 1565. - fol. III prel.
privilegi reial ,per deu anys, datat a Vila,fra_hca, 27 març 1564. fot.

Hievoni^
III v^. Dc,d.icato-ri^. de l'autor a "'a'on Senyor llieroyon
Galceran ':)erapi de orribes, molt iritei-essant per.que decla ,a haver obtingut preriis en concursos poetics, entre àl tr

-9

coses covi a piritor; fot. V pre-

77.

liminar. Sonet a

'3or -ribes.

fot. V v°-8 v° ""2aula. del pri.r.er líbre

De Arm r:
Pol. 700 de text, fos. 7

sonet YCI: "Tres son latins d.e l'al-

vQ ,

ta poesia ", Diu que son Homer, Virgili i )vidi: "Tres son vulga.-s que
per seri tant iia.nera... l etra_rce y Dant, de que Italia blazo.va; xuáias
IJe,rc ,, qu'a S-panya tan, pi-os-p e-re, `'os lla nostrat, per obres riolt eletes, ue ;p ar ab ells mereix portar corona". - ,`ol. 25 v Q de text, és

una, ca...gc) d'a?iors composta arsib troços d'obres d'xuzias que publicarem gairebé sencera,

p er

excepcio.

Puix vostre cant, gentil senyora reia,

kb son acort pot fe-r dolg tot 1' anarch
Santa_nt del __rai P oet I Au s ias `Ma r ch.
nuant dia¢ d'L^ io-rs ab destra fa,¿-tasia:
Yo viu una ulla aver tai,. gra.l poteriga
I'1 ries Gvant coi-^.es 5% son tractat,
I en tal dolçor restí pres y ligat

que ser liber.t no tina, iar.^és c.reeng a .
Hont jo diré, mogut per excele -ça,
Seat" una veli que té tal potestat
Ab son ca,iit bell 4e tanta. magestat
taue vida y most pot dar sa coiieixertga:
Prometent ple- ab canticht de dulçu_ra

I ensemps dolor d' ánima y corss Porgar,
,o parad_is al mon fer co itemplar
I dels inferns sentir la pena d.ura.
En 1840 es r.epublic8 una edició de les sobres de Pere 5erafi, editada, per J. M. de Grau i Joaquim =<,ubiO i —s. rls folis nosa,-es corres p onen a la de 1565, cle l'esmentada n'és una cbpia Porga acu-cada.
Te tres altres sonets, dirigits a un senyor que podria ésser

¿-iu-

,
Q
!p i b. s, sense anomeriár-1o, perque e-s---posar -ela -nas dtels p <> e-te
^
s
r
^3. c. u ä `
l=ti rCti ^t
4u'
(E,
ge
au 1
é^x- peior. G'hij noten també certes expressions, sinó tan
eQ

^, pft

pwsc

a,^ ^^,4t

^Q

x

.ç h,n^>

^-^? c^w

ti,, s.,

ce -w

mai.

r<1^ uw

cQtti^

^^atl u' ^

terrr, ina.nts com les dues citacions esi yien.tades, prou clares.
XVIII. - Barcelona, per Pere -'alo, 1573. Obres de Joan Pujol, preve-

78.

re de ataró. Portada, blanc el verso:

"La.

5

4iflgulardr.^iirable v ic-

tonia / quw per la gracia de 7.S.J. / obtingué el Serenissim Senyor
J U V"e s ca.

don Juan Daustria de la Potentissime armada turquesa. Composta. -per(¡
Joan -Oj ol Prevere de datar! /. Dirigida al molt Itre. Senyor doii
^--^yeronim, de Pinós far.rïes de

Pinós`.

En Larcelona ab

Privilegi".

K la-

fi (fol. 104) : "Estampat en `p arcelo/na, en casa de Pedro Olo /. 1570.

OW

En ocatu, 104 folis, sign. a-n. Les fulles )rimeres contenen: (f. 2 )
Llicencia de 1'ordinari vicari general Antoni Colles, de 13 de marg
1573, per encirrec de Joan Palau; (2

tella, lloctinent de

C a p itá

v

Ql

Privilegi del Prior de Cas-

general per deu anys, datat a 3arcelona

el 3 maiE 1573; (fol. 3) 11 m olt illustue y mon senyor. W Hierond
de Pinós. "Costura molt antic y molt loable ser;"Lpre..." signat per l'autor de ST aró a 1 de juny de 1573. Li dedica el IW poema sobre la batalla de Lepa.nt (1570) . 3alta_rem el poema, i tan solament enor?enareríl
la traducció dels versos llatins originals d'En Lluís Joan Vileta,

La Visiten

Somni,

per la

relació

d l ln Vileta i el

versos d'MSiàs March, dels quals l'amic

r

comentari

a

quatre

adeu Paebs n'ha publicat

ariples extractes. - . Per all Mee pugui referir-se a 1a biografia del
n
prevere Joan Yuj oI de ''I^-ta.ró que el manuscrit autNgraf
,<<

;:.,Lt^

obres datades entre els anys 1533 i 1603. - (f. 55 v g ) Intro-

ducció del huctor als se Ï'zeit s verso s llatins, 2 cobles de 8 versos;

S

1ti' ^S

P.l,ía,troben

es

Pp?n1á els llatins són d'En Lluis Joa Vileta, apa-°eixen traduits per

7n

d.f ^
t^t^ ,

sord . iirgument Pi que pretench, en esta mia t r aça7 2 cobles de 10
obantun jorn quan 1' espantosa ni t7 37 cobles
9 a » Ma.tio dir.robant
1Ma{tó w mw,
' l`11- oocz versos;
IZ 0 - q,1
de 3 versos; la Visió es resol amb l'ajuda d'AuSias arch, qui li rer,^y,1^c

tomem. al canonge Lluis Joan Vileta, qui és l l unie que l'entén així
1 , " p 1 111 com 7 amon Lull. (8 1 a_ baix), S eZueí xen a ltres glose s sobr e m o ssèn so -

79.

bre i^usias 1,Terch, de l'autor. qui rio es trist (f. 81 v°-) .
solament endreça ri os dictat, 8 cobles

(f. 83 v°-) Als I QZ.R. come.ii.

de 8 versos i

Glo sa

tornades

/Pui^,-de 4.

9
-"ilot ex,,)e rt qui per vent fortuxia17 8 co-

bles de 8 versos i torn. de 4. - (f. 85 V 2 ) A x Ynal

estrany RGIosa

/3 7 cau malalt algú per un exceJr'

Els versos llatins d'en Vileta, ampla:rnent introdults i comentats per E n Joan Pujol, a sota de csda dí p tic, veren ésser publicats
per Torres r-mat-Tastis. Una bona pa^_t de la Visi JS en somni, ta, , be va
ésser coneguda pels esmentats

autors,

pp.

51"-2C^.

Peró qui va fer un

estudi serios, acompanyat d'irnportantsraxrtents aixa. d.el Somni, coin
de les p oques obres comentades d'Au5i as, que eren iiiedit e g , vaYl eii ésser

s_

e1 nostre amic -1^madeu

primera veg a-

de ï c,-óme.-itaM.s i ben estudia Va cc L^nr ^aIntroducci ó de la seva edicio

de les obres d'A 4 ibos 'arch (pp. 103-111;3 esrientada taiit soviiit. ?11
canonge de Barcelona Lluis Joan Vileta va concórrer al Concili de
Treiito, enduent-se'l el seu bisbe

C assador

com a tebleg; els dies 17

i 13 Ñ xJ;b! de juny de 156 2 , sobre uri punt doe^ináti.c sobre la coinunio
en una especi.a, a4+ va obtenir tant d'éxit que varen fer-1i -repetir
la seva llarga conferéncia. - Paulo IV en 1569 volia. publicar un "In-

dex de lli b.- es -o rÁbits", incloint- 11i els llibres de arron

Lull: 7n

Vileta va acur-t ular tantes raoris en favor de amon Lull que va fer
acordar sus=)endre la publicació de I' Index. 11,olt rues tard, en 1582,
en ublicar l' Art b -- eu E va donar en apend ix la seva " d.ef ensa. de ' amon Lull. - La coripanyia de llibreters de Barcelona va publicar- eri
1569 tres volurls de les obres fi losbfiques d'rn Vileta: el. - riner,
c — mpren la Agica i la btica, el segon la, fisica. mana et± parva, i
terç la metafísica i la teologia. Aquesta gra rí obra va ésser dirigi-

da_ al duc -riarqués de Villafranca i d.'Algeciras, viWei de Cataluriya.
Sense Pixo va publicar les seves lliçons donades en diferents anys

ao.

professades a la Universitat. negurweiit
c c?,

r.
reguessin ésser exariiinades ar^b detenció s'hi trobaria ras-

tres dels seus notables estudis per veure clares les foscors dlAusiás

March i amb la publicació d' algunes en les quals rlot ej ant 1a seva
llengua de llemosina, se'l complicava extraordinásiairient, qui sap si

ensatjos o l'obra completa explicada i d-*vuJg^ -'a. Creient que algunes
de les idees d'en Vileta.havier- estat trameses per En Joan Pujol, en

r.epublicarem alguns fragments de la 'lisió i r arcant algunes paraules
que enes c,)nvinguin. pel nostre objecte. ^i ,om es sap, dormint a casa seva se li apareix dorszella, ben vestida que li presenta el poeta.. D'aleshores en davant és el poeta que li parla. Per a comp-rend.re l l cal

una iriiciacio:
Arn_b tal ergull y falta. de scieritia.
'sant atrevits aquestos dits legint,

Baxau de prest y sabreu guant ararch
Y menys de seny es lo grocer qui )ensa
Per si rtrateix, ab vera conexensa,
Entendre be mossen Ausies 'arch.

Traduct¡ons ab molts grans disbarats
Han fet de rú era. llengua cestella-ria,
ev
Com qui carrçat d.' anar Ten
terra plana
Va per barranchs, muntariyes y terrats.
--ontemayor ha JC et quant ha sabut
Si bé feu poch puis be no r ^LlenteniaY, .t , ^ 4
_ ar.°a sens 11,, m segura Via.
EnyMIcur, trist Y descorregut.
De quant ha fet aquest no l n rra,-avell
Per ser estrany; puis sens neguna anya
S Van
Los naturrals, girar-m'en
gua urgia
I t
Ha molt de ternps, girat m'han lo cervell.
Ebbn Eon.ani, be pot donar ralio;
Pe^ q uel!- t ' t inch dit, donchs preriga- p ecie atia
Puig que rrr'ha tret d el regne de Val entia.
Posan t m os d i ts e n gran confusi ó.
"o s rn'he.n girat del dret en lo^revés,
Lo c ap als neus e lo.
log peu s el cap m i ren
J Lk

Y; d -k'

llen

f

G..

-

81.
Eri

Pujol es troba de no entendre g8 -ire el sentit dels seus dits,

i li suplica que ho posi per escrit i I'Au$ia,

li i.zdica una se-

gura guia:

Aquell qui -o òt ab riia.j or compliment,
Fer- te pro u clar lo que saber implores
M OL,

En -non lc i at y tot qua z més ignores,
Es hu tot sol, triat en mi.l"lers cent:
Luis Johan Vileta se f a. dir,
.

s

En hever -fet l' elogi d' aquest guia tan seguir (concili tderlti, els seus estudis sobre a^-on Lull, que co-ei.xem), En Pujol li en-

dreça, per boca d'AuSiás, els seus irrte-ressants versos finals, airb
els quels acaba la ';lisió.
D'aquest treba-11 cabras que son exite
71"01ts qui l'han pres per gaia riolt experta.,
En mos dictats, qui seripre la fa ce_:°t a.
tots aquells qui'ls cercan penedits
-R estar, après ab delitós desca.ns
I sens temor de tornar essi caure.
Ab son costum aquesto e, re sol traure;

%ue'1s altres folls tots resten com abans.
Donchs, per exir de lloch tan perillós
A quest pendràs per guia molt segura,
en^av n,
que jo prentorn a la di.vin'a^.tura
yh ^

4' ak r ',ti

On los elets frui
d'etern repo
ms.

Sia 10 rnon per tu r-%lt avisat
De^ V ant has vist, que potser que's seEuesca
Yo' t ignorant de s g n error pa.rtesca.

Ldeu riau, acnich aomanat!
Sabem, per les -referències d'En Pujol, que 'I^;n Vileta. havia penetrat els secrets de totes les poesies d^'AuSias j Màrch i és molt
de sentir que no ens hagi explicat, a.ne que sigui per 1' intermedi
d'Ei-i Pujol, les poesies que són de rares mal treure, corn dirieM ex-

^. fl

cessant -nos com ele sa- d.anístes. -%ica.ra que el procediment er,1prat
per ^^n Pujol (8 octaves i tornada) si hagués corientat tal cor: el parit
e-p iritual (Pagés, Introducció, pp. 107-111) ens haviE., tramés prous

82.
claricies pe-r

saber cori el seu, — estre les enteii-L^:,, c - I el cas que

el p ro p i Vileta no en g les hagues explanades en alguns apendixs de
les seves considerables obres llatines, que tot podria esser.
XIX. - ',-Iadrid, 1579. Traduccions d"r,,n -ir-.on 4Úemayor i d"?,n - orq ani. - "La,-,
obras del exce/11ehtissirao Poeta Au/sias —arch, Cavallero ','al.encia.-

no. T adu/cida ,3 de lengua Lemosina en C a q tellaiio / por el excellente
Doeta Jorge

/

de '.---onteriayor.

¡s.,,-,,-ora

de ntievo conregi/do

y

emendad.o en

esta segunda impression". A sotas- un bust coronat de llorer. A baix.
tenuoii liceiicia, ImpressWs en — adrid, -a ca g a de `ran

, - ci g co Sa.vichez. Aiío

1579 11 . - - `(--specte

el bust que fiwu -ra en la porteda que no pot égser

una riarca de la impres.g io, En Pages po-g a aixi (p. 92): Sota dIao.uest
l'escut de. 1'im-D-ressor -representant un 2oeta coronat. L',k¿ui10 (Bibliog-rafia Catalana,

p.

565 11

no e s conipromet tai-it; pose aixi:

Un medall0n ellptico q ue representa un busto coronado de +l aurel. Per
la nene-re de cordar el mantell, es veu que er, ui-1 emperador ronAL

i

-Der

la- gran barba poblada, pod-ria re p resentar ai-e Lureli. Elfectivan,ent,
recordem have- Ñ-í± vist una, se-cie de reti , ats con, aquest, retallats. -

En octau, (le 183 folis de text,

bla-iac el fol. 2 i a la fi un fol. no mercat. - - a qu'esta. impres g io es
una -eproducciO de la de Sa -l w-oosa, de la qual es decla--,-a seguiida im-

2jes9¡or,,, en sense la de 1550, que no deu coripta.r perq-A nomes contenia la traduccio dFn IvIontemayor sola. Potser b l l objecte de no pres-

tar-se a confusions, en aque g ta últir..,ia edicí3 hi apareix una nova porta,de de. vant de la traduccio d I En Roire.ni. - Aorta els mateixos onze
g onets

de 1'edicio precederit i la celebre biog r afia d I En Diego de

i

— uerites; fol. 2-12, l'autoritzacio sIE-nada per álonso de Vallejo, el
parecer de Juan Lopez de Hoyos i la ""Labla de las obras d.el cxcellentis<-:;irjio Poeta Lwies --e :,-cii ". 7,1 "Parece de T Ioyos , sejons es diu riies-

?Q ^

m

83.

t

tre de Cl er• vantes... "Por manda'u, c^ : vuestra alteza he visto aste libro de poesies, del famoso poeta Ausias -I-arch. El qual es Poeta Español, y escribiO en Lengua Lei-,iosína, que es lengua. entre Ceta.laiia y Valenciana, o por mejor decir, un mixto de J ata.lana y algo de Gallega y
Valenciana... Es digno de ser iripresso. En todo lo demás va nuy correcto, y digno que sus buenos conceptos se vean y sepan, pues son de

hombre*nuestra 17, spa.ña,, que es Valenciar_o". - Tots els que han descrit
aquest a edició hai copiat part d' aquest Parecer.
El text de la tra-

ducció de I'ontenayor,\ junt a b el poema contra el tiempo, ocupa els
32,-Q C°^
folis 13-133 vQ^ i la d' En Rornún ` va delä folis 133 A-°- a.l 183.a^I, porti2l ß ß„y0

tadella de la traducció d'En !: ori.ani está concebuda d'aquesta r,.anera:
"Sil uen-se tres Janticas, es a saber, ^entima. "oral, Cantica de uerte ,y Cantica spiritual. Compuestas

paor

el excellentissimo Poeta. Tos-

sen Ausias Zareh, Cavallero 'Talenciaxro, tradtjzida.s por Don —altasade "'omaní. - Dirigidas al excellentissimo Seilor el Duque de Jala.bria.
En7 1el v Q de 1a portada un gravet representant una cigonya arrb una
Y►1
CNb

Ff a- ^ Y&, GvGv. L2_

ye "tt7,

3l e_

IC-

^[+ v
L_ VRJT— \IIILl ota ficada
en
un
crani
humá,
„^:
v
'
'^^
+rom
ca
ta
un
t^
_.aec
r
1 - Y^t
¡
f
1
h
i
1 "«. 10 3 w^(q ^ n ^,1 . >k)^ lt^v4,.Q . , ( ^/^i . ^ Q ro ...
,e
''mar V_; ^ft
En acabat de les obres d'En '-ontern.a.yor en repeteix el tanca-el llibre el segtlent colofó: llriue impresa la prejsen-

!

te obra en la muy / noble villa de i"a/drid, en casa de rancis "co Sanchez. Año de 1578".
1

Si els castellans d'aquelles biloques es creieng que entre les

traduccions irnnreses plegades dues vegades en l'espai de pocs. En
)nterrayor ja explica clarament les obres d I Arior que no havia, tradult,
i En "?omarrz, per sistema y radula cap tornada i les obres mora.ls les
redula_ a la mes mínima expressió. Vegeu, en l'article precedent el parer d'En Vileta sobre aquestes traduccions.

XX. - 158G. Concurs sobre
En

I,ir

i

la

En Calga. - "Libell

Imnlortalitat
de 18.

de

1'Anir.raJ Jurat, En Vileta,

Imnortalitat

de

1'An^ma nostra, pu-
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p lic&t a Barcelona l'any 1 580, essent jurats ü i anteiildors En T ileta, Fn dir i 7n Calça. - Carat de `'allipe. - Ca.11iope, de part de Phebo etern, que es llum vera llizii de sapientia, y P are ur- ivei, sal y en
tot supern: Seluda, a.b deguda reverencia a tots los affectats natu-

ralment Er_ l'ast riolt singular de Gaya Scientia. Són 28 Lerça.ts.
Cartell rosat a 2 de febrer per als doctes j estudiosos en la

Gai a. Scientia

h -zc - 1 m,¡ vnlau pels boschs del Parnas,
Pexent-vos als fruyts de la sapientia,
Bevent en les ay`°ues del riu d'elogúencia-,

I ab cant sonoros a -molts da.0 solaç

.
. . . . . . . . .
.
1. tots concedim que, per tres ym ne¡r1es
De veus, cantar pugueu ab so fu -dat,
De nostre E sp erit la Iru n.ortalitat...
Sentenc ia Lublicada p er

la

cmatexa Cal_lió LD e

10h 1'henix eccellent; Suplich q-uant nuch vostra ormipotència.
0,u.e a mon ente-_iment Doneu iiitelligencia Per a poder descriure esta
ser^tenc ia".

Copiarem la veritable i parlarer : de tots els prerriiats i dels jurats. I+ixeri el

dia SOM

25 de

març per a dictar que va. ésser així:

Sentencia
Donchs vistes les obres y be exaiiiinades
Ab gran diligencia y riolt fel intent,

ier_int per objecte a 1'0rinip'otent,
qu`es vera justicia de totes errades,
Entre aquelles obres per nos aprovades
Millor, de llatines, en nostre Libell,
Es la del gran Dord a, que com a me q bell

L^ darl una j oYa de tres nomenades.
I al docto r

4 erre r, per ser dels galants,

De flors li dopara un parell de guante.
Les veus cata lanes ab diligeiit cura
Hevemo re irades en l'art y cantar,

Y coses molt dignes d' oyr y notar
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Trobades havem en llur compostura;
Pero lo qui niés d'a(;ò'ns assegura
Y ha més guardat lo cant y l'estil
És Ausias ?arch, que com més subtil

Li dam una joya de gentil hechura
Y a Castanyer, per ser dels riillors
En premi donara també guants de fl
De les castellanes, Yo Dar'ser Z-ííP&t
En to

a veu, en cant y bell vol,

Per quant en la joya ningú no li tol,
La joya de tres d'un 'ser y valor.

Y` encare que alguns ab:^olta primor
Han a son bell cant eri part igualat,
Mes, puys que i,eon ( i'ra Luis de) va molt més furidat.
Li dem ab rap ó lo pris y l'honor;
Y al gran Rebolledo, y als qui son estats
Sos competidos, uns guants adobats.

Ar,^b

Lma cobla

final sense importánci.a., aca'.)a aquest coiicurs so-

bre la Immortalitat de l'Anima, q ue va ésser donat a coneixer per ^n
Gaietá

Vidal

i

Valenciano

en 1872; en 1907, En Bulbena en doná am-

ples extractes en la seva Crestomatia (vol. II, pp. 276-283).

Ira major partida d'aquests personatges ens és conegut per altres
obres i hem anomenat llargament En Lluis Joan Vileta i En i^'railcese
Calça però En Joan Iir se deia^(de nom de fonts. D'En Dorda no

se-

but trobar res Decte al doctor f errer podria ésser que es digués Esteve i que en 1570 havi a escrit un poer,-, a. sobre Santa nulália. En Daltasar. Ausias --arch, que ja coneixem per haver-ne tracta, més amunt
(pp.

) i l'0nofre Castanyer és publicat pel mateix senyor Bulbe-

na (p. 278-9). En Leon, que va obtenir el primer premi devia ésser

ira Lliris de 1:eon i En ebolledo devia ésser fill o nét del célebre
--ebolledo, dels últims temps de Joan II i que anava centra la revolucio catalana.
Aquestes interesearts composicions tenen la particularitat que

totes estan escrites en la for m a d'AuJALs 7arch, la senten i en par-
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len ar-b gl lória ii honor; pero aquest concurs, que sersibla el priirer
celebrat en el ségle ríI b a Catalunya, preneti les expressioiis po ò tique qIq

i

els termes dels celebrat.s abans a 7alencia per les esL!.,,le-

síes.

4,

Vegeu --Tolleti de la -enaixensa. 3. - Libell / de la / In.mortalitat de l'anima nostra / publica—t la tercera d.e Pesqua / de -,,esurreccio / en lo monestir de lherusalem de la present / ciutat de Dar -

1

celoria, en lo present any de 1580 /. Lo dona a- la estampa per pririe-

ra vega-da, seguint la / copia, que del original que exi g tia en la siblioteca de, / Santa Catarina trapzué D. Ignacj-o -T lerrero y / que avuy

N
-^l,

%
-lc

e

/ po g eheix la- -Real Iscademia de la IHistoria, /1^-"^n lo viatge, que eii cornpayiyia / del D. Villarueva / feu a las "iglesia,s de Es-nanya
/. Ei-1 Ga-

yeta Vídal y Valenc-', .ano / Catedratich per oposicjo de la ---'acijltat de
Lletras de la / ITniversitat de Barcelona. - Barcelona. - :Es ILwipa de
L. Obradors y -Sule, 1872.
La Pesque de

' essurreccir)'

corresponia en 1580 el 3 d'abr.'Ll, de

que sabem el die en que es va fer la festa literbiria, eti prer.q ís triples de llati, cata.la i castella. Dels xxx tres que forriaven el Jurat
en coneixerii dos, prou coneguts, pero l'a1tre el desconeixein.
En g manca. donar la Uista de tote els concursants que optareri
01-1)
1
al premi: al llatl Go-ralt 2rera, joan Dorda'rtatala
'~: ánton Igna-ci
Garcia, -:ícolau 2r2jenja, Onofre C1212 riyer, (Balte- g ar) Au!,,i8-., —arch.
,7-Z Castellawj : Antonio Ignacio -Garcia, ITicolas ',,'redensa, rancisco Toda,

Se undo Comellas, Jocundo Verrer, :jIrtí.-1
2 o
10^2
e7,,, Phelipe los, Galindo,,
7U sefdOr

71 ivo,

Tray 2.r.... Guznan, Gaspar C-il Polo, Ontiedap Bartho-

lor.ie de Torres, D. Alonso Giron de 'Rebolledo, Mi£uel Arles, Gapila,

Frly Luis de Leon.
=I. - 1582. En -T-'rancisco '3anchez de -13rozas, catedrbLtic de ret ò rica ala ITnive-rsitat de Salarnanca, que havia publicat Garcila-so de la 'Vega
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i que havi a comentat molt finament Juan de -'-ena en 1582, pensava emprendre utza traducció cornZaleta. d'Augib.s °lareh comenta.da.D l una carta
datada el 20 maig de 1580 a1 llicenciat Juan 'íazquez del - arriol, 1i
diu que s'ha circumscrit a traduir en versos hendeca.ssíl.labs la obra
O, ui

no es t rist completa i de h.xi cort cel l qui desija vi anda, sola-

ment les primeres cobles. Per, no diu que'l seu projecte consistís en
traduir l'obra completa. En l'important comentari sobre Juan de ',"ena,
va endevinar-hi moltes coses i justes i fa pensar quina importbnci a
hauria tingut 1a. seva traducció perd la clarividéncia d'Auziás _:'arch,
si hague g pogut comp letar el seu propbsi_t (32) .
?XXII. - 1585. Joan 3rlídieu, "Los --adrigales del riuy evereñdo Joan
Brudieu, Barcelona, Hubert Gotar_d, 1585 11 . Quatre quaderns de 36 fols.
de notació musical cada un. Contenen portada general. -r,pl'stola al se-

renissimo Duque de Jaboya, príncipe del Pia¡conte. Ires -poesies de lloa 1
a l'autor. Cantus, =,ltus, Tenor, ',assus. `U format és de 135 x 195 rwi.
Ts troben '`adrigals en castellá i er. cata.lá. els cat«1a.r7s tots són
trets d'.áuzi!s Irarch. Són els se:,tients estramps amb les tornades,
contats amb l'edició PaEes.

^i antasiant, a.r:tor a mi descobre ^rJ III, ,. 241
^.
Lir entre ca-ts, lo meu v¡)ler se ter.n.pra
F^fiaS^'aitn
Si f7s amor substát-tcia rahoriable j- erça cobla de
It:`a voluntat arnant -vos se contenta /L—VI, 3532
Plena de seny, donau -me una crosta Ltornada de IIf p.
Ni iran organista de la Seu d'Urgell li agradaré els estrarips

P,-2
3
S

i una. cobla esparça. Vegeu Pedrell, Dos musichs catalans cinchcentiste s

ca ntors

d' Auz ías March, en 1" 'Anuari de 1'I _ninot d I E9, tudis Ca-

talans", 1907, pp. 408-413.- ïy'rwicesc Pujol,

^

b•;i-c

d

de 1 0 "Orfeó Catalá 11 , p. 3-6.

^

^

Joan Brod.ie u,

biografia

de novembre de 1908. Segona taula dels concerts de tardor
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XXII:I. - 16:1. +rancesc Calça. Concurs per les festes a Sant -,:araon
de Penyafort. "sentencia dels versos catelaiis que prengueren part en

lo Certar-:en de les Festes de la canonizacio de 'sant -,arz?on de -zlenyafort. "
Axí com forsch sobrada la. alegria
Q,ue a tots causà la ,'anonizaci o,
Fora tw be grandissima raho
Correspongués la fertil poesia.

Los Catalans ¿perqué dexarn la llengua`
Catalá fonch lo .-3encveriturat.
. . . . . . . . . . . . .
Són set cobles de 8 versos, rues dues es p arces d' igual fornia. r, ri
la segona cobla, parla dels limosins varen inventar l 'a-rt de trobar.
Tracta. d'A r ijias de la segtlent manera:
Ausias "arch e z ella (l'art) fonch poeta
Tan excellent, qu' és tirigLLt per riés net
- - ---De- ,quants bells -r_ims y bells cants haj ei i fet:
237st 2 s
n,"V 0a
ax1 ¡son te -^ aps sa troba fou eleta.
r^
En la terça. cobla tracta. de la Gaya. Sciée^cia i que, ara tothora
es

dóna

a escriure en castellà perqué en treuen més profit, per més

que r,olts, de 1a manera com l'escriuen, fan riure. Diuen que els és
més _d.cil escriure en castellà que no pas en català, que costen tarat

d'ortografiar i d'accentuar. `, n la primera es-oarça posa:
Y axi, diem inerexer grans llahors
Los que' han escrit en llengua catelat a,
Portant qui.scu sa troba riolt galana
i esser tots ells subtils componedors.
Acor. g ola a.ls que r o s'han pogut pre r-,iar, per algun defecte i,
per fi, diu, tot -o rebniant l'advocat Pujades:
Corn se p ot fer ha ver trebal7.[s! debades;
Sia'ls conort que _L-io t s pot dir millor,
Lo qui és estat a. tots opositor,
Pér lo pril és de rfii.sser r ui adas.

89.

La composició guanyadora de la joi g e-,-& capc,ad a per la iil g cripcio. EstA
oe g ia ¡7uanva -iova en lo

de la canoriisacio de jant

c

p -rtRm p n

,

nlié

r-,h mnt.iii (i p

Ixi,:x

anon de Penyafort se feu en J3arcelona. Ge-

ron¡ Puj ades
Is

F

ni
LQ-sont
M,.A 5caba.11e,
e_5 nou4_

3

sor.uli de Parnas

nou, si ` s v ^ l que Cossen cent...

iTir

JW-11

En l7 ranscesc P. Briz, en elx seu Lo llibre dels Poezas ( i-6ä-7 ,
p. 315) en publica d's1tres, 1,9 major partida en el metre usual d 1 hen-

deca.ssílabs amb l'accent a la quarta, com la d I En Pujades:
i^ax-ion Havem

De iin catalá, breLirient cantar voldria
La vida y fi, la, reg-alada historia.
Baltasar Ausias ---'arch
on se posa la coloria blanca

es ur- sonet que senbla imitat d l una altra obra coneguda.(A eOt-

f \>

^rkuMs»

B i sb e

_y V, i

1

a

Si lo que mon cor pensa
Poguês, porta-r ,

XXIII

bi <.ni.. 1610 - 1611.

a

lltzii com yo voldria

Gaspar Escolano. IlDecada primera d.e

la.

his t o-

ria d.e la ciudad y reyno de Valencia. Valenc:ra, Pedro _P atricio Mey,
por ciierita de la Deputacion, 1610-1611. - :-I 'ragraent sobre la inloossi-

bilitat de traduir áu5As al castella. Part 11 9, llíbre j er , cap. 14,
núúriero 45: OY bolviendo a lo que arriba desiarios,, que es don proprio

de Lengua (Limosína dezir sutiles y mara-villosas razones en breves
pa.la.bras con g r ande suavidad; digo que viene a ser esto con tarito estremo, que paratraduzir un verso Latino necessitan los 11Jastellanos
de dos o tres versos eri su Leng., ue. y si hai-1 de estrujar todo el concepto Latino; assi tambien para trasladar al g o denuestro en la suya:

Y es tanta verdad, que aviendo escrito er i el versillo L emosin q!_te lla-
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marios cudolada ;s'ha d'entendre aoves ririadesi nuestro far l oso 'Jalenciarlo Jaume Roig, egrnel memorable Libro de las rnugeres, intitulado
de Los Consejos, en amengua Lersiosina, que entonces corria en Valericia;
hambrientos los de 'ouen gusto, por traduzir le en .astellano, para
comunicar a todo el mundo lFss riquezas del Cerro de Potos y del inge-

nio de aquel gran Poeta, jarras les ha sido possible el salir con la
empressa. :o menos goloso por sacar el oro de "las venas de otro profundissimo Poeta Valenciano husies -'arch, y enbiar-la a: Castilla. traduzido, el buen Jorge de ïonteriayor Poeta : p ortugués, puso con grande cuydado la riano en la labor, tra ^uziendo en Castellano sus Poesias
escritas cnn tanta pu'anza de conceptos en Lernosin; más sali0le tan

rial su deseo, que puestos en paralelo e1 original con el traslado

son tan desemejantes que rueden passar por obras diferentes, corro si
fueran diferentes los sugetos, y de diferentes autores".
Apart els elogis pomposos i imponents que acosturieii a usar els
valencians en tra,cta.r dels seus autors, per ells l nillors de tota "la
literatura universal, solen usar els mateixos en diferents i concep-

telquivo--ats. Parlant d'En Jaume ^'oig, els valencians anomenaran

ser,ipre cudolad.a (de passada rial escrita ) contra el parer del propi
estrany i extraordinari poeta declara escriure en noves rimades Coinedíadas. En Chabas creu que el prime r que va empescar-se codolada

aplicet a Jacrie Roig va esser 1 1 Escolalo. ^1 mot va tenir ventura,
precis a. nent perque era equivocat.

És un fet curiosissim la persistencia del metre que en deien

d'Au -bias ,ar.ch (ja ^'zem esmentat les dues poesies, llatina i catalana, endreçades a Autias), de quatre obres admeses, tres ho estan en

el metre co nsabut , i l'altra (la d'En Bisbe) consisteix en uria comOx' Q tCoA e, , i -t -.a b Q4 g U
eNS4¡
^

äP:^

'56W)
'

^

binaciO d I octossil.labs i d'hendecássil.labs, alternats. En Calça es
riatural que s'expressa, en la sentencia en el metre que sempre els
Jurats usaven, i ho declaraven en els documents oficials.
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XIV. - Concurs de 1514, en honor de '- ante Teresa. "Relació molt vertadera de les s g le%nes festes fetes en Barcelona a la 'eatificaciO de

la -Beata ' pare Tere ii a de <TesUs —onj a Carmelita Descalça a. cirich de octubre del any 1914. - Barcelona. Llorens Deu. I .DO.XIIII II . - Hi consten, no podia faltar-hi, poesia composta a l'estil de JaLme Roig,
(un estudiant devot seu! , roysianç (per l Uguel joget, natural de Castelló de Enpur.ies ` , pera la corrnposicio que per nosaltres es més notable és la obra en cinc cobles i tornada sota l'epígraf: "Cant del canonge Geronym F er r er de Guissona a la 7'eata '`are s'e r. esa de Jesús, a
la imitació y etil dels Cants o Octaves del antich Ca.tall Ausias arch,

fecundissim y elegant Poeta".
0 gent del znon obriu los ulls per veure,*,
i
^^ Entre esculls, una gran maravella
^'1' } Qu'a obrat Deu in una sa donzella,
Per al soport dels qui la volen creure+.
Ter e sa foú tan sancta y tan prudent
a nT.!

que meresqué, per sa sancta bondat,

que lo tercer de l'alta Trinitat
Li abrassas son cor ab foc lluent...

Són ci;zc cobles octaves amb tornada. Remetem a la llarga nota 6
i al nostre text que li cori- es pori, pel que respecte a. Geroni 2'errer
de Guissona.

XK1. - 1633. Traducció llatina de Vicents `a.rine-r. - 't-f

entii / ,'ari -

ner.ii Palentini / opera omnia / poetica et oratoria / in IX libros

divisa /: quorma indi.cera i.ridicat se°quear pagina". - A sota d'aquest
epígraf la ijiarca de 1' iripressor i al -P eu: " urnoni. aoud Ludovicum
PjJlhet. 111 .

^G/iXII II . - En octau de 864 pp. - La part que es_ refereix
85.6

a la tra.duccio d'Auzias March (pp. 497-35-6) esta concebuda de la se-

gftent rianera: "Vincentii 1:=arinerri Valentini i^oemata, quibus Ausia.e
::Tarclii Opera., facundissiczi et eleLant.issimi Poetae, et strenui Equi-

92.

tis Valentini interpretantuv, et ex vernacula prisca lingua Lemovicen-

e¡, qua tunt Valentini utebaiitur, et ipse author haec composuit, in
Latinum vertit eloqui ri , et in sex ? legia •uri libros divisa, carmirle
elegiaco exaravit. - Ad iúLustrissimum et ainplissimura vir= D. Ludovicwn de Haro, 17hilippi IV. Hispan. et Ind. T'egis cubicular.iur:, et
aur^ae cl avis ornamento insiginem et D. Jacobi torque cohonestaturn^;^.
Ic
- En Ribelles reprodueix en fotogravat la portada general i aquesta
p articular.

de 1a traducció

z^34

que acabem d'PSrnentar. L'Aguiló (n° -x-134,

p. 566` redueix aquest últim text a la. Ynes ínfima expressi', suprimi^it a.lguns conceptes importants. En la Biblioteca -acional de Madrid,
on En Vicents — ariner va -morir, es conserven segurament tots els seus
manuscrits, que representen un treball enorrie. segons declara En Pages en la part corresponent a la traducció no hi troba altra variant
sinó eii la dedicatór.ia la. qual en lloc d'ésser adreçada a Lluis de

Haro, ho es "Ad illustrissimun et ^everendissimwi virum D. Yrancis-

cum de Herill, abbgtem Cucufatensen dignissimum". Continua. el Prae facio (pp. 498-519) del traductor i la Vita eleZgntissino Poetae Valentini Ausia e 1 ,arch (510-52D). Es val d'uns puerils subterfugis per
pretendre continuar la llegada d'AuSias anterior a letrarca, sense
creure-hi gaire, vol i dol: tot és glestio de l'honor valencil, que
ofusca les intel.liGencies més clares. 3egue , ix una legia i n moriscos
541

et celebres Valentini _ eni Poetas (520-^` ;

on

se

perpetuen

r2oltes

idees confoses. - La traducció prbpiwaer1t dita (pp. 541-856) apareix

dividida en sis llibres que comprenen cenit vint -i-set poesies que anomena "Elegies ", perb alguna elegia manda i una altra es impre^ssa dues

vegades. lora d'aquests sis llibees les dues der,a.ndesI^que havia inelbs en Mesa {i que ?n laTariner posa fora dels sis llibres. La classificació es ga.irebe seripre

d'acord amb l'edició

En Pages observa judiciosament en el

seu

de ..arce -Iona de 1560.-

pa ágraí final:

93.
"L'ob-ra del traductc-^- l lat í és no

r réti

c

lete.,

si-

nó tai.bc —es fidel que la dels seus predecessors. El llati, amb el
seu carécter• siritétic i el.s versos sense rimes, conve.i a rees
' a la L ^ - , terpretació de les idees d I Auzias 'a r ch que les llenLfües modernes.
Sr,- á: ariner. n'ha tret sovint el millor partit".

1637. Xir,i e-r?o (34`, diu que un capellá valeilci_á anomenat -Ticent
Pons havia conipost uw comentaris d'AuSA. ,s e- ch i Jacrie 7 oig en 1637.
Ximeno parla d'una 1e ó Y ia ria:.uscrita. d'Oriofre Esquerdo sobre els In,enios_v a. le ii ciarios, i nio sap qué han esdevingut els tals

comentaris.

EI sol fet d'estar-hi barrejat 1 1 0nofr.e , sggerdo, l'inventor de les
tro bes de Ja um e :^ebre,,e i d'altres ficcions literaries, ens fa pcnsa.r
que ni PI capella ni els seus comentaris rii la reLo.cia manuscrita 1-, i
els Tn^:eni
os v aletit
nciaros
deuen
haver exis
s^ _•._,.
r rïo
di
sino
en la f antesia de l'Esquerdo. ^s un fet que cap altre bibliógraf s'ha deixat
engar_yar. ^As un engany

per.

l'estil del fa:ros rjianusc_'it de les `egles

de ar_or del capelle, A nd r eu (publica-des fa pocs anys per l'&;-.¡c ti:ra.deu
Pajbs) i el ti.tol antic é s, _ eglcs d'aY,-or e pa-rlarient de un hom y^una
fenbra quasi En `'a..ria.lo José Ortiz, un altre valericib inve_ tor. , va
afegir-hi atab lletra seva ".fetes per 11.W. Domingo —a.scó a requesta de
9
,a Carroça dona del ey D. Joan el 1 °- danay' ca_.. te. a; o-rona. de esta el
:cey y sa resposta". 11.rib aquest afeg:ito de lletra seva oa plia diversos objectes .* i+er autor a. 'ossbn Doriingo — asco que iio n'erm tacar
l'honra d'En Joan I i —a. Carroça, valenciana que va ésser dama de la,
reina a Violant. `ai,_)er la corresponde icia coneguda, es poTden
despendre tala — elacions

amo -r oses

de.:+. rei. 'Lobjecte principal es que fa-

cin sang i els autors valencía;as moderns

(no

pas els de crb d..¡t) pern

els adotzenats, que són els es, divulguen aquesta invencié. `tant se
val q ue es digu i n Onof - e e squerdo cora a.ria-ii Josep Ortiz (el r ran
ei,pestiff.dor ple manuscrits antics). La veritat, tai-d o d'hora., fa el

9R 4
seu carvi. Certament, iio caldric fer esment de tal ficció suspecte,
per niés q ue es flefer s a Außias.
XVII. - 1646. Traducció castellana. de arc ç d.e ilrano i Oñate. - Xi-

cieno (34) i, seguint -lo Cerdo y '.fico donen compte d'una versió en oe
tavas castellaries que pot tenir-se per perduda. El que el seu autor

el Dr. __árciso de A-ana i o^ate, nascut a Sant I'ateu (iastra_tj provincia de VaAncia, sembla que l'hauria enpresa pels volts de 1646,
que va ésser rector de Vilalba (província de Ta-rra€;ona, bisbat de
To -tosà, partit judicial de Gandesa} i que, mes endavant, va obtenir
un benefici a `Iant lliquel de 7alencia. - I-lavia de contenir,
uesta
traducció, tota l'obra coriplete, d'xu$A.s -arch, de la qual En '^ioreni i En _ onte_p ayor, i encara les dues t r aduccions plegades (Sw eEossa 1562, —adrid 1529' disten molt per ésser completes. Xiraenos-declara. haver vist el r>15.(Iuscrit que anava, acorpanyat de l'original
be ,n corregit cad.a cobla ainb 1,9 traducció i dels mots difícils de conp—endre. `,E s conserva fa anys a la Biblioteca. de la Tinl y rsitat de Paris (Sorbonrieli un exemplar de l'edició de Barcelona de 1560, plena.

de riotes de l'A.rano, explicant els rlots difícils i du ilt, al verso
del foli primer, el di tic que és concebut d'aquesta manera:
^^Doctor '; arcisus Tornen, cognorien ñ anus,
Rector Villalbe est hujus herusue li'ori".
p otes d'aquest exeriplar són tan impo-, tant9 i judioLoses que ens
fe doldre, pel- la inconcebible incúria valenciana, que aquesta tra-

Ires

ducció s'ha.;-•i perdut. -Havia form at part de la Biblioteca. L"ayúr^siana
(B. IM.) i, cort que aquesta tan notable va ésser dis p ersa.da a la inort
del darrer dels germans --ayans, e.quest rianuscrit va cOrrcr 11a sort
dels alti, es llibres desapa-reLi;uts. --ossbn {raii.cesc Pasqual Chiva, que
havia vist la traducció mano, al XVII bn segle, en, dóna alEunes indicacions. Portava el títol: "Las obras del profundo y eleEaiite Poeta

°5.

Aup,ias

, .rc u nuevamente corregidas y sin u,. , eviatura alguna, desenterradas de - su leiigua Lemosina^ en octavas -i -mag, Castellanas". En

C erdà i -=:ico, ajudant -se amb notes que li havien facilitat els germ.ar_s ITEyens en 1779 completen el títol: " con e l menor detrimento del

autor oue -oudo ser: por el Doctor 7arcísso de Araiio+'O ate^zl.i.aeura
de la Parr oC¡ a.l de Vi-! lalba (cle los Arcos en el Principado de jata—
lu}ia} y el presente beneficiado en la de S an —¡guel de Valencia".
La obra anava d,ed,ica r?a al seu oncle, el Tir. Diego de Oilate, canonge
de Valericia i a ava precedida d'una biografia d' .kl-usi lis -arch. !TLaur¡¿
de comprovar -se si, a través de l l oneleyi d'aquest, hauria ena.t a rau-

re la traducció d'Ai,'ano a la Biblioteca de la 'etropolita -na de ''alénc i a. .

°^III. - `. raducci' castella-: a inédita, ( '?omani' . - T?,n Pa.gés ha irrd.icat prime r que ningú aquesta traducció en octaves castellanes (ms. nO
1131 de la. Biblioteca ' acional de ITadrid)- el qual descriu exac

t,ai, ent:

es de la fi del segle ríj e i per estar r,:anca.da d.e comença-ri eiit, no es
sap res del seu autor, cas que n'hi haLmes. En Pagés c intra -ourita aquesta traducció ax.:rb la d'

I

Romaní. Tosaltres som de parer que ar,_uest
text representa la traducci_ ,55 d p 1 et p ix i oinani dulcificada dels seus
versos tari real constrults i dusos. ;' e ien tan trista figur a al costat dels d. 11,n 1, "onten,ayor (edicions de 1562 i 1579) , se —,ipre fluits
per.Cectes, q ue algú, parent, arlic o fill que savis qá eren versos,
va te u ir pit per a f^,Y-gir--^
_
millorar-1q. —o es
tracta. d'una. traducció nova sinó de 1a dulcificació d'una de vella.:
el pruner asai.g..

JULI3C. - 1641. Francisco _'or^tanella,. Obra rieriorant la most del ca.rionn.ge
r
Clars. "Occident lelipreg Obscuredat s'uneral.... Aurora., Claredat, 1
Belleza / Gloriosa.
Al sol, lluna y estela radiant. -- De la esfera.,ux
del epiciole, del -L+'i r rrarnentfZbe Catalunya. Panegyrica alabança en lo

96.

últim vale, 1 als 11-sanes vencedors del rfolt il.lustre Doctor Pau Claris,
ineritíssím Canonge de la catohdral de TTrgell; Deputat y -'r.esiderLt
Ync
u""r
o
generés del Cathal8.. Consistori,, y glorio saxlon libert ador i Tutelar y
Pa-e de "la Pbtri e. — !:observada per lo Doctor _+'-ra:zcisco ._ ontaiiella,
ï3a.rcelone g . Y dedicada a la. Paterna Protecció del Doctor Josn Pere

,j ontariell6, CiutEda honrat y Conseller en Capi d.e la sempre fee y
sempre ViCtoriosa. Barcelona. - Darcelona., en casa de Gabriel‹ ;Togues.
P° .69^,-6q s "LUO.
164. 1. En 4 Q , de 30 folis sense numerar,, L'Aguiló (Catálogo)
efa les ^ 8^9
ob ervacions se`-Ilents: ":entre los preliminares hay una lin4a décima
s

UOU AXAhA

^u

(`t
céT`^5octor.

Pau i{antanill^s al -utorsde
3
estel -ade

ás de los versos

intercalados en el texto hay el principio una inscripción poética

para el sepulcro de Pablo Claris enLI
ca-t, 1Gt. y eeñ—
frances lengua
^n^^ Qw— ,

t1

terna
,.

r

0 5' ^^kh b¢

ç-

'o h

- Posa-em una llista a aquest a poe-

sies, no pe-que tir_guin res a fer amb Au$ ás `"arch, pero la menció
prou directa que en faré en el num. vins=nt val la pena, d l esb-rinar si
en aquesta. obra s'hi pot trobar alguna: rastre de forma, dintre els
notllos vinguts de ja.stella,

que els nostres poetes decadents n'esta-

ven irrbutts. Se--á curiós observar que mentre Au%¡bs

tota la l_la.rga decadencia, s'imita
11,,smentarem

decau, durant

cortinuaoient l'estil de Jaume

^Hoio-

aquestes poesies perqué hem pogut disposar d'aquesta rara

edició per trobar -se entre els fullets Bonsoms. La llicéncia.d.'impres-

.

sio es datada de 20 augusti 1641, fent d'assessor un Josephus

r- '

^

eiArx*.v.

lla. - (fol. 3 vQ Lo Doctor Pau i+onta- :illes
Vostre elegancia nativa

al Au-tor.
a.--

/

`ontane-

Decir^ies.

Petica.s flors anima.

La. primera font es ja,
?+Tors v,g stre cristall cultiva.
Que al llenguatge Cathalb. De f ructi .L e-a esperança,
á GG^^^^^

Amb que doctament alcaiga Pera pochs llustres d'edat

Ingeni tant reriontat

,"igles eterns de alabança..

(fol. 4, vinyeta a la part-su p erior . Al molt / illustre Doctor Pau
Claris
estas tres afect uoses ir-iscr.ipcioris, -rancisco 2'onta.nella.
. ;aA e3 1 F'..

E^,^,,,
M^1

con ca ,ra. - En marbre breu, en molt aplauso mira. - En la adr1iras

Q7.
nena vencedora. - 7 ste. de 'laris fune-ral Aurora. - E esta d.e Cathalunya
fa.usta pira. - Honor della inmortal vidas inspi rla. - Geganthea Deitat,

trorjipa, ca-nora, - 1 A,ue immortaliza 2ran r a, 1,,js

gloria aclaria, fi dFnveja,, cocbiira.

.j, a

honora. - La

0 Olarris generOs, , a. te victo-

ria - Desquiva lTin-oha ab la, sa¿, -ada raria - Cinyeii 2rwi9a y 7,spanya,
Enveja y Gloria. - Y co-rn lo honor tos resolendors aclama, - La Patria
e s r.,iei,,iorable per te fa, ,8_.

(

fol. 4 vei, sox,. - Eiusdera ad eunderq . - 0 tu

qui rq oestus victiceri cooSpicis urnan - Hos caripoiie rogos, hanc ven yrere piram, - Cuiue celici comexaves finere pompam - Derchin.o ele-a
colit sidera, loe g ta breant, - Vollitur cetati divosque extolitur

avo - Cedit huma 'laris,

posthumes

extat honos - Urbe fui . t gestis sed

fa-ma -restat in oi , be - Auleis, eo Titan Urbis eo orbis erit - utillior
Patria quasi vitae, decidit heros - kx±x --- aximus et aLu,,lis magi -mus alque
toga. - (fol. 7) Au m.esy.,i p de-puté. Toute ainsi corme 1 1;1lustre flarirjie, - De la trbs resplandissarite Lune claire - De la nuict et de l'oribi-e seule da-yne - Embellit 1'orizon de sa seule luriibre: - Clarís, ainsi
le Cathelan , reclar,_ e, - Car il l'adore avec lueurs: premiere - _,l u l en. tre 1'oribre de guerres import l-ines - r,,st belle transparente e:r blanclic
Lune . - «k ¡ ux antipode5 le soleil devale - Et laisse alas? nost,re emis-

phere obscure, - La nuicht descent avec oribre inegale - A. fín qulici
l'L-urore, torne pure; - Scut Claris de la mort la, nuicht fatale -' - _ais
d^e te - ps sa crueate endurcie - Car avec s —p lendQWr9, l l esferadore - Ou triste

jusqa la cla^-re —urore. - (Couiades les tres
poesies, endregades a epitafi de — larís, catal la, francel s i ca.stellli
occas

ve represe yltada per 1'Fnvc-,,ja i la . 11engue Vaquesta no es parla. D'aqui endavant resumirem for p a les -ooesies que bn ¡J1 ontanella l-tus intercala dint-1• e un serilio en prosa ar ,b al-legacions i tot). (p. 7 vQ)'

^Epigrarra. Sepulta Phebo sa claror divina... (de dotze versos hendecas1

síl.labg, per 1'estil dels precedents, wlb exc p ecío dels dliz tics llatíns. - Suplica- y reriata lo discurs aouest _2 in a19 que a lo nenos tin-

98.
drá, de men g s mal, d' é g ser treu") , (fol. 9 v Q ) . Phenix, .¡iti-, aniria—t

a incendis (es Pheniz, aguila i serp, pero Clar1s es Sol, en ses gibries reneix sempre igual que l'Occident, es i4 DuiiutablE., perque ell es
constant Palma, cedro excels) "...diversa seu costosa, -no de¡_x-& '-lar1s la en ta-rit alterada borrasca, eri taiit altiva torríierita, coni poride-

ra en aquest 3onet". - Sepulta en la carrera w7ibrosa, ... Olf-kql st sz)net
es prou pe r- fecte (fol. 15 ^... Com a Hercules y Atlant, colLunnes de la
1

-R,sfera,

lo celebra arib la brevetat d l estos versos". Colw.piia -átlant

Gegantea- El pes cadtica. excessiu... Claris ho pot tot coni si el focde bronzo podi- sub g tituir `Els dos decrepit g gegants Herede l l pes
successiu, Cla.ris, colurmia constant,

J o1wrina.

de bronzo; a qui, 0 per

la, casta ijureza, Candido honoi , del seu pit, 0 per lo í3 rances aalaLiso,

en soii Occiient feb-es sobre l ls llorers victoriosos Cl orona de lliris...
Son en conjuiit vint-i-sis versos... " ..

. de les publica.s inquietuts

les soinbras, les teiiebres y les orias; la obscuredat y la temenc;a_ vencedor lo i , egoneixen estas duar, estangas
(fol. 17) 11 Posareri
aquestes dues octaves, senceres perb a ratlla seguida: De 77,olo romp
lo tuiio altera turbulencia obscu-ra, Ijas,orias desenfrena irat
Ar,q phitrita la espurna. argantea impulsar iilter'a

q

GlaLico y sleiitorpeix

Phroteo: 11es ruant llustrs San Telm los raigs ostelita, Callen los
vents y cessa la tormenta. Sent aixi, CaúBlunYa victoriosa., De Cruel
fu-ror y

ilihumana- De un Rey ¡njLr-;t, tonnenta procelosa, Da una

nacio superba, enveja insana, w uant nostre Deputat, llurii portentosa
Veng de tants enemichs, furia tirana. Y en la tori-i l enta cega y importuiia Sant Telm es vencedor, g a clare, jjuria. (20 verso) 0 ...AqLi, pera
fi gustOs de tal serie obscurs, he escrit a --ontjuich estos jocosos
ver g os 1l . Torre excelsa, alta atalaya, ', ,I ual fortu^ia, ua --,L — ucces, stw,lpan llet-cas de plom de perfil de tos parets ... (SOn quaranta ver1
sos en romane

s) ...

"victoriosa ha re it la. espesa de dos fils, luant

•

Ger les domesticas trib.lacions com pe

es hostilitats castellanes,

celebrant'o Estela ab equestas liras". - ' Ta sepultar-se intenta I?ifunt lo dia e.¡ la car;,pariya undosa (Estela es Claris, el Sol es ^;a.talunya, , sortiré i vindré el triorif.
en acabat: Claritas

Són

vira - s-sis versos; fol. 24),

Stellaruri. Stella eiiirit a :Mella. dis-

tat ira clarita.te... (fol 26) ... Epilogo: Q Claris, noble, o vencedor
invicte, o atleta feliz, tutelár , Llibertador... (fol. 26 v° Laude?nus viso florioso s et Cathedra.s no ^tros irí generatione sua) . (fol. 2",'
Vinyeta tipogràfica en lletres criés grosses que els epígrafs usuals
-'ílva. El carácter de la fornia de Silba no es total; hi haig grans tiades de cor_bina.cion g de forma. de " omanç, i la rama que soria dues vejades la troripa, ho fa en romanç; eri canvi parla l'autor es eri poema
te un total tres cents vint -i-dos verso g pero en conté més en rorianç

que río pas pròpiament en Silva. En aquest poeria hi figuren les r. mateixes imatges que hem exari.inat en les dei-,eá obres d'aquest recull. Posaren els tres primers versos i els tres darrers. "Anirsia pura en la
regio divina., Descari-'as vencedora, De funest accid.erit a eterna Àurore... amb cultes cinyeri funerals

membria, la 7 wla

":nvej e si la "^nve-

j a aclaina i+'ar^iosa enveja y envejosa af a. - :mioli - De o- 11-Ionor - --,S coneix que ',,n I onta.nella manejava armb força, traga l l hendeca.ssil.lab segons pot veure'" amb el g exe =iples adiilts.
XXX. - 1642. Dr. Josep Ca.ta.lál , B8rcelones. La II.lustrissiiia /Catalana,
/ la Plrotoriartyr de las Espaiiya.s, sarce/lonesa gloriosa., / Vida., Ilartyri y Triur,.phos / de la adiairable Verge S anta / Eularia./ Ac;ib son ultim Triumpho a / sa bandera y planters. / Per lo Doctor Joseph Catalá /, barcelo el s. Dedica's al r:-.olt il.lustre y géner0s Cavaller lo
senyor Lluys klx Lull de Bl oxa.do g . En Bareelona: en l'estampa de Jaurne
Ro/meu. rny 1642.- En octau, de 7' folis no marcats, iies 8 de preliriinars i 4 de fi als. Dos gravats o estarip,0 5 de la Santa, una al co-

1
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mengar.iient, i una altra e. la fi del )rincip¡ d'un 'L
, ioemet de cinquar,ta octaves reals titulat: Triuiifo de la- 7erge anta

L'ulal:ie

a '-ont-

jtzich. — -"- la fi del lli-bret hi -Liguren unes Jobles de la vida y miracles de la Elo-riosa Verge y ,7 .'ai^r

!s anta

Eularia, cos sant de Barce-

lona, de la qual no en donare yn cap fraay,,ient per esser en silva. - Solanent

m del

-ooema pel seu cará*cter n l oferira la pririlera i

9

ra cobles hendecassil.labes'i tres Ventremig: Triui-Lfo de
en /

—o p tiuích

Jatalupya / octavas.

atent arrobo rp.erequi algun dia,
A veu iriculta'[,',uterpe soberana.
Veu, per ser catalana
Subject p- se y—.Pre a passio per ser mira inhumana,
Ohiu Eularia. rustica Talia.
"q n cant informe, y arnonia llana
,entre lo blanch Cordero que us trasfoií-,,,,a
Lo nom divi y-io en vostra -front infor-nia.
Si

0 contumacia de-nacio at-levida,
L¿drona c-ida. en Pallas tra.nsforriada.
r

Bellicosa ciutat postrar. rendida

Preten

'a rs: tella fra.uduleiit yi-ada!
Cathalunya eil milt glorias se-cp pre unída,

Coin pot vencer. Castella a tu postrada,

niiras arrogant que Barcelona
Te a, Catalana 2ularia per Patrona.
Si

Dar-me que l ls altros saiits &tents adiiiran
De la insigne donzella la br a ve<,:-4a

Seguexen plantas que de gloria adrliran
Lots unifonies a la justa. empresa:
1,lay veu lo

Olim -jo

que als Gentils nentiren

Tanta deita.t entre sa grana estesa.,
Com lo g-rar. Montjuich veu aquel.l dia

Ce ,--,it de, tanta gloriosa. infanteria.
Aqui de nou valor se revestien
Los catalans, que de vensuda anavan,
Las horrisonas ba.las no te-cri¡en,
I als tronadoreriosquets se a—alansavan,

Ya. de la cerca intrepidos axian,

la
/

darre-

Eulalia.
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Ya 1 'ener,n.ich pervers ac o rdonavan,
Ya las banderas cïra.n Castellanas
Trepitjadas pe,r plantas Catalanes.
Divina Bulalia ja ab denocs banderas
Jau lo trofeo a vostras bellas plantas,
Banderas eran antes altaneras;
Lra catifas de exas plantas tantes:

Lo cor vos oferim ab major venas
fil mitg de guerras gran Bellona tmta.s
_'ins a.tpnt que portera tota Castella
Als peus de Pallas t= divina y bella.
C --,',. S CÑ, 9

I
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1643. En la Gar=taTravenza.l d l -ntonio Bastero (que hern resseT
0ñ ^
nyat amplament,
p. 78, Torna,
1724) : r r4se fa altre si Grata trie moria, il celebre Dottor rrancesco iontanella nella siguente cobbola
d'un suo componimpnto che recitó nelle iccademia, che fu fatta in
Barcellon a verso la mettá dell'último transçorsoy secolo, per la fesi
tivita

di S. T orunaso d' aquino.
Viu aquí husias `^ar.ch

Vidi qui Ausias Varch

Poeta cast y eloquent;

Poeta casto ed eloquente;

Com a fenix dels antichs,

Come a Yenice degli antiche

Com

Come a. padre dei moderni.

a. pare

dels moderns,

.i3o hem pogut trobar ni en la Biblioteca de Jatalunya (fulleto
Bonsoms) ni en la de la ?Tniversitat (

catalogada) ni en la. de

1'rteneu (fons cerner) cap rastre a Barcelona del poema d'nn lontar;ellas.
=II. - 1644. Josep Elies Estrungás. ït enix catala, o llibre dels

singulars privilegis.., de Nostra senyora del Pont del Carro"... `Any
1644. Bsta^cipat en Perpinya, en casa de deteve Bartau"'. -in aquest
llibre en octau, 180 folis, 4 de taula i 30 de preliminars sense mare
car. -( questa obra hi figura un Helene dels Escriptors catalans, mb
gairebé cap explicació, dividits per .facultats ,, ^l n corijunt són cerit

102.

noranta un noms. 7,10 cal
Poesia i Historia no l hi

dir-que

compta

entre els quaranta dos de :etbrica,

l'AuSias ITarch. En les obres de la

gram decadencia catalana precisament en períodes en que estava a punt
de trencar-se la nostra tradició poética, ens ca.ldra prendre nota de
lleugeres minúcies. guant en el capítol vinent tindreu ocasió d' a no-

ta r En Jacme trobarem que x l'estil va , ésser molt més durable a ',^ at a, lunya que no pas en el seu país d'origen.
'XIII. 1681. Josep -^>,omaguera. , tlaeneo / de grandesa ,," sobre / eminen-

ciar cultas /, catha. lana f acundia / ab Embleïnas il.lustrada ./ Part T;
Consagrada / al 2enix de Barcelona / Sant-olaguer / gloriós. Lo Dr.

.
L0

uel

F Jose )h Ror.iag:uera / Bar.celo^ -^ a en casa de / Joan Jo k^j Any 1681. - in

,^^ , octau, 144 i 8 p-relïrriinars. "Ab llicenciar Pendreri solwient de les
?4O ho & du ch , octaves i altres metres hendecassil.labs: Les altres formes, com sil3k

J^

va, endetxas, ecos i altres força ínteressai-lts; és cosa sabuda que
n ?omaguera és un dels gongoristes niés forts de

ratlla 7) .
en bella

Octava.

k-urora..

U atalui-ya.

- (p. 4

9

Ones, que ab clar v ol de noblesa Lliri Sacro florí

(p. 9, ratlla. 13). OBelisco, que al cel donar cuy-

dado... - Prolech al lector. hsunto es la. novetat del reparo que in-

flueix fosfor.o co lú al presu_flit ciiydado de censura... Si'm vituperas
es per a.ver escrit en catalb, no'l temo, perque murriurant de la llen-

grua que pa.rla.s, .feritla esturment, de sas ¡Gnoininias. Los matexos ecos
de vituperis, ressonan cali n "'riia a ta vil censura. n f e que no la ultraj avar aquells antichs erois catalans que feren sentir de sas victoria a Atenas y '^?eopatria, y los que ab lo preciors rubins de sas

venas la imprimexan a Sardenya, ' 7allorca y Valencia; pero excusaré
lo pane— íric de sos aplausos, per no ser paralipacien qué exageras la
injuria ab que lo oblit sepulte lo august de ^=--as presas". - Acabades
les pp. prel.,, d'aquí endavant ina-rca -erri les planes. (p. 1, repeteix
I'eple-^-a_f redult: IlAtheneo de grandesa sobre eriinencias cultas catha-
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lana facundia ab emblemas

Em:ineilcia treballar per eccel-

lent aspirant a universal". - (p. 15) rmbleriata II (un libre en ro-

doli) . Octava. I-ethe-ro ruydos que l'Orbe asso-mibres. - Glosa. E.1 la
mes vana y lícericiosa... ljnblema XI (boix) Seneto I, Architecto prodigios, ab clara eripr.esa, Aspiras a prica.r a 3,intio herrriosa... (boixa cor., a r o dolí ; .

Soneto al rF.ateix assurripto. Del rich

C leopa.s, del sabi Itoloneo..- Soneto III. Al obelisco de la '-ler,-osisirria. Rodope.. - °'Iodope estuta si be sempre ingrata. - Soneto IIII.

-1'r

altra forma a la va itat dels obeliscos. "o1estia foríun teii.ps ta be-

lla altura.. - (p. 129) . Emblema XIII. Emblema. i boix XIII. -`adrigal
I. Despai.x benvol del Jel; flota arqueaJ_a (12 versos . - (p. 130) .
Madrigal II. alegria del orbe, o pompa he-rviosa... adrz¿';al III. Apeles pinta al ayre, 'vell Apolo... (p. 131)

Lladri

jal Pí. Del cel fins

a la selva se entapisa... -adri—al V. Ta ponl-oa . solicitaiï las coronas.
(p. 143) .

Del mat e ix assrun to. Tersets les ar t Ta;j or. Donarem aquests

tercets a. ratlla. seguida perol posant p..nt i a p art ó cada tercet, per

l' interes que pugui tenir la seva for_:,.a poc uc ada . Influencia da_ïtesca?
Garsa del. aura, resplandent Garrïota,
plomers surca en bella flota.

Pand-5 de -`"strea, - "V aixell de

Alriiranta del ayre, - tirribre de grandesa. - De gaeta y ,iarfil blancos
asoma - asgo del `mol en clapes de bellesa.
Y de la Delia. Gentil vario de ploma, que avírant son donayre y bisarria eteoro supera, y nuvols dor=ia.
Gosant estada fins a sa altanería, - Y e r. ca.da. de llurs savia espera

- Donar llisons del tel:ps, gran osadia.
Puix que plomall parles en al! +a esfera - Adverteix documente, escriu
avisos.- -F estiu cometa sa quietut altera.

Lm p rimiiït al ayre elogfterrts ..avisos - Intra a.rmiiio y vernis bella
blasona - Triunfos de - l inerva en nobles visos.
Y en Pa.nteo ,is de Gafir c - nuant abona - He s )rovído irrstich glo-
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rias segura$ - Alli — infa dbl dol, rayos corona.
Simulacre fe.: is, y a sas ve.ituras - De tot lo universal Victorias
trena:, proseguint ternura.
guant los nuvols aylats, vibrant venj a_nças - a os fletx.an, arquean
centellas - Y enristaxit atrevits llayigas.
Dispar ant per balas, meas estrellas (p. 144) - Destruint horas, corabaterlt montañas - Deixant en pols de Palas mai-avellas.
Terribles solicitan vils hasañas - Bn volcans y terribles f eras perias
- Y aterrint emisferi a pulas zonzas.
Tremola- a sas iras la.s almenas - Tot es recel, t-jt anciá, tot cuydado - Exint de mara cristalinas venas.

Mies de ta ta tonfienta ab desenfado - La Ga r sa triumfant, bola segura, '- Puix canta en las injurias del llado.
Sas rabias insolents segar apura - Sobre 10 terfiporal gorgea y trina, Y a la vista de cel crespa heiTnosura, - Y pa.slne del instinch, sabia doctrina, y al Pol.lich major clal-a enseñança - ^T a retirar
se en temps di.txOs afina.
Puix varia la. Fortuna en la mudança -

'ent `;ala del capritxo y .Fanta-

sia - Puja pera baixar, que vil puj alça.
Mes lt:, sabi atenent sa tirania - retiran se al sagrat, segur respira,
- Y ab despreci sonriu se. villanía.
Puix tot Hado y Fortuna, si be's mira - «!^s sols ficei y ceguetat hu-

rr,ana - `.^'acil, erronea, li son gera y vana,
nquests tercets d'ii,iitacio del Dant, són nornalS, i ;és perfec-

tes que no pas els de F-,.I a tiocabe.rti en lá. Gloria U'A.^or . Is rnolt alaibicat per nosaltres rastrejar si an:b els metres d' a -t major pug,_ii ii
haver-hi en Ronaguera, cap influéncia d'ÁuSias rarch. Sinó la curiosa
b

'

e

Rferbncia del pa—agraf XXX,

ori la vene Io, si mecs no, de que era ob-

jecte-'-¡u.ti' s _¿rch per part d'en
Próleg tan valent ent cataïa

aicesc ^'ontanella. Després d'un

t a:,

rae

.tocs els

xpL

palsos varen abandonar els catalans a la seva sort, que era igual que
posar-se a dis,?osício dels castellans,

'Tn

Romaguera va mudar de llen-

gua. Posarem ta..- solament dos epígrafs d' ob-res en cast ellas

Barcelona, 1 octubre 1946.
J I/R G

105.

1687. Panegirico del gloríoso martir San Severo, hijo, obispo
y 28trón de la gloriosa ciudad de Barcelona; a los 6 de novie-,-,iibre,
saca-fi la a luz el prior. Jaciiito Calsina, Jay-,,-^i.e Costa, Lluis Albarich
y Ur a¡-Ine Qlialp, presbyteros.

—a-celona, Josep Llopis, 1687.

1%&M, 1702. Relación de las festivas y riagestuosas prevenciones, con

que Barcelona, celebro el J-eliz arribo y feliz hime-neo de la reyna
D I Gabriela de Saboya. - Barcelona, por — afael 2iguero, 1,9--o2.
=IfI. 1M. llk,- ales de C a.taluí'ía" por . -arciso u'e1iu de la Peña y _til arell, tres volw,,s, -)arcelona, por Juan Pablo arti ,
P.

Ailo

1709. - En

del volLu(,Yi terg, tot tractant de la s ,,,iposada i gei-is Proba-

ble ariista-t entre el princep de Viana i ',.u g ias _March, parla dlaquest

ei-1 aquests termes: "Il.lustre cavallero^ --17lu-^amñte favorecido ^4

Palas y LL inerve, eminente letrado, celebr .ado Poeta y valiente ( l apitan ll , - D'aquest autor, jeliu de la. Pe - -Ia,, es el que el jran 7i1bx,

en concentrar les seves citacio

I-Is, i*4pigolant en aquest volun !II

pels seur, estiidi g deiDoetes fol 111, 67, posen: per cas. - Algui-is pro411
C44w,,W...% vengalistes e m inents, havent estat irtriga,ts per la forma tan extrac5AMI 0-0

q4~~.

u1) 1

tada d'un norsi propi es pogues referir.
X=1. - 1724. Anton 73astero i Lledo, La Crusca -, I roverizal p.. De primei- oferireri el titol corjiplert, que no es troba, 1:-aire sencera i en
acabat l'a-rticl ^ referent a .0.U5ihs IMarc, uil Y-ic redult. La Crusca
Proveiizale / ovVero / Le voci f ras¡ e riaiiiere di dire / che la gran-

dissil,,, a e celebre LinEua Toscana ha / p-eso dalla Provenzale; / ' arrichite e illust-r e.te, / e difese c0n notivi, coii autorit1 e coii eser. pi;
aEg.iu.q tevi / alcu-ne mee,
-

o notizie istoriche intorrio aglí ai -lti-

chi .3 oeti / Pi, ove zaliz Padri della Poesia `Tolgare, particularriente /
úra alcun¡ di auc-lli, tra g1 : :

r'l otti n hi furorio / dí

Ca.talaiia / cavate da 1135. 7Tatica ,.-ii, Laurer.-zia i, ed I Attronde. Opera
di Don Antonio '3estero, -,ibile 1 3arcellonese, Dottore in Y¡losofía e
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nel1 l ura e l'altra Legge, / Ca:nonico

-ate

:ari

^ _^__`a

della.

Ce.ted.rale di Girona. / e MESsaminatore Si i.oda.le della medessi-rea Diocese i detto fre gli ñ}~cadï Iriprid. e

7acc hico.

(.Larca pa-storil) . Ir,

loma :..DCC. IV (1724) /. !Tella stamperia de entone ':ossi / nella Strada del SeY^inaro ornano / Vicino ella -'otorïda.. / Con liceriza dei Superiorii ". - La falsa. portada fa així . "La / Crusca ^ rovei^çale / di
D. rintonio Bastero /. -7r olurie primo."

En la p. 5 prel. ui- zr ra.i 6r.a-

vat eríiblernáti.c. l^ dalt de -tot 1a lle i e:-lda erj castellet' "Con questa
.oderiia haveccia Dente. Par.. 16. Al centre una llibreria i de llarg
es lleEeixen els nores dels priiicip^:ls provens; alistes italians. '17em-

bo, Varch i, 77assoni, Be-ldini, Pedi, ` alvini, Crescír.aberi. " Una darla
(Venus?) mostra a una altra un esc,¡t que pe-:ja d'una taula: La Cru sca
Provenza.le di D. Aritonio ", astero". 7n la. p. 7 llicbncia pastoril i
en la p.
llicencia per la, i °1-pressio datada. de 8 desembre de 1723".
8 pp. p- elit-:jinars sens marcar i 173 -arcades, de 300 x 190 mr.. La
idea que publica de l`Au j<iás T-a.rch eJ català 7astero i L1ed6 es iot
di-- que este ben pensada fora del cogiiom ?3ou, invertit pe- algun valencia

desocupat

i el català italiai-iitzat no phi.

té

cap culpa.

Pesa.-

r. eri eii tosc à., cort el deia. Va pasear a ';orla quinze ai -ys per agenciar
i
a favor de '_lirona l'almoina del pa que resoldr 1 bé del t ribunal de "la {
o'e. '- "_entresta-t va formar-se e1 p-e°irner_ provençalista, Noel qual treball la seva condició li facilitava. S'han d'haver e}La;zii-Lat els tretze volt rs, algiarls dels quals (els de 1'Acade ,ia d.e 73ories Lletres va-

ren ésser --al venuts pes un individu que osteritava el c lames de ' íblío
teeari)'.

xusias _. a.rch (u. 76, vol . l t ß, •p. 78, col . 2" ^ , Ca_ta1a. ?o d'0gine
1

noti ^
o * della Jitta di Valenza (Le sine Doesie, sta pate, esistenti nella.
Lib-re^-ia 7asattan.ense e in qi ella- de11a Sapíenza.; . Inna?`ioratosi egli
d'urZa g;eiitildonna `'alenziana chis—,ata Teresa.

Tou,

molte "`'irme compone

de suoi?nori; e, doro qu'ella nrïancá di>>ita, celebró la sua :orfe,

1

10 7.

cor.•^me fece i 1 Petrarca quella, di "adonna Laura.. `'a avveïituto si poi,
di ave- perduto i1 teripo

e

consu.^nata 1 a gioventu in cosi vari arnori,

come si racco g lie dall'ottava rima a.c,59.
0ue m'ha calgut conteriplar en Amor,
E be sentir sos ar.iagats secrets?
De mos treballs, quins comptes i e' son fets?
Verar,,ent he despe g a iaia dolor.
Tot lo meu seny, franc arbitre "l'he dat,
Lo r.-ieu jovent tot per ella he despres.
. . . . . . . . . . . . . .
. . . .
(No caldrL copia-r, peroue són totes obres conegudissiries. 7 :1 que ens
ordre

i.nte--a és l' errk qué posa els cants. Els f ragrients curts són .tradults a l'ita"lia, er els llargs parágrafs explica els vots que li seriblen deficients¡ . Volt'o il suo affetto verso a la '3eatissima Vere;ine.
"are de Deu, Yia.j as merce de mi
. . . . . . . . . . . . . . . .
._are de Deu, tu est aquella escala

xb que 1' orn just lo Paradi s escal a
. . . . . . . . . . . . . . . .
are de Deu, advocada sua

'es que ton 'i11 que pia.dó^ ?e sia.
l^'ior.iva egli

in

tenipo di

Papa

Calisto III, che fu eletto 1'anno 1í!53,

chiarnalo prima con Yioi^.e di Alfonso di ',orja coiJie si rendi chiuro dal
seF^uente c omponiriento, ciie si legge a. c. 133 della seconda edi zio rle
di -3a.rcelona fatta net

1560.

De .r-axida a 'Ta Tecla de '3orj a, neboda del P. S.
E visse lungo, come si cava dal seL-uerlte passo del corito 3 di mortes
La velletat en -talencians °_al prova,
E no se com yo fa,sse obra nova..
La

sue Jpere furono trasporta.ta

C{iorgio

in

versi Castigliani dal Cava.gliere

di t. :o:^temaggiore, z'ortoghese, publica l a in 7alenza in
e poi in -Iradrid".

1560

9

Fi: ^astero i¿,, i-iora_va ç}ie T;n " : `onter^^ayor rio va_ t aduii` sino uiia part,
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incoc,,pleta, dels cants d't^ ur, i no diu res de la_ traducci o d'E n Bal—
tasar d.e _R omaní. Coin her, dit en tractar de les edicions? de Saragossa
i de adrid l'obra de l'AuSAs, — arch dista rïolt co,-.Dleta portada al.
cactella-, i la que ser-,bla que era 'Den acaba.da ', ra:-lo) pot considerar-se perduda.

XXXVII. 1747. P. toser) ':odriguez.

Biblioth eca `í"al entina.,

en foli Brai. 1

bif7.iófils valencia.?s 3errarro orales, ` "' oc Chaba^t ens
havien indicat que el treball o l igi ïal, va Isser, el del 1'. odriguez,(.
que en X i- ïneno va trobar r_ïa.nera- d'insinua- -se a la iriprerita, i a-ib les
t)-- oves a. la rra, va utilitzar-les pels dos volo-.s del Neu llibre. Si

9IMIL fet fos cert, s'explicaria que datades del i-.a il eix any les dues
bibliografies, la d'En Xir:eno és un xic boste.rior en el se^on voluï:i.
i

Deu aplica r-se 'una obra de rrolt d iferent carácter: 1669. P. Jo-

se-_,) -" odciguez, `>acro y solemne ,-ove,zarin y lucidas fiestas que hizo
el convento de - S. del .enedio de la ciudad de '7'alencia a sus dos
O^Ra,^.GFt.^

k^0.r@t^^l^

r» ^ , ci•

4 C^J
11"
e

,

r.L,.,.

Zs'

À, m•wC^+ ,.

pat íarcas Sac Juan de —ate. y San .Felipe de ".ralois. - ú'alencia, ^enito á, ,- ace, 1669.
X TIII. - 1747-1749. Vicenti Xi.rneno. Escritores del 'eino de Valencia, chro-.lologicer,, ente ordenados, desde el a. o 1238, d.e la christiaïla conquista de la misma. ciudad 1 hasta el a?ïo 1747-9. ''ralencia, J. .
Dolç, 1747-9, dos volums.
c^ UZiás...

(quartilla inacabada^. 149) .

XXXIX. - 1731. Josep — odriguez de Castro. -

Bibliot ïece- Español a.

Eri el volu . ï I conté tòte els escriptors firis incAs el segle XIII,
i el segon els rabins. `Sten els autors tractats, rápidarie ri t per i-

colau Antonio (1 22

1 ^}^r nR

de la 2e ) , corsiderablerient a.ugmentada per

En Perez -Bayer, no ee'n tra.cta.) , dóïla noticies bib^iográfiques precioses i certes i l'Aguilo, en eï seu Catalogo ha tingut d'aprofi-
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tar-la. sovint. 'e broLt see-:uretat en lesdirquisicions sobre les primeres impressions catalanes i valencia.nes. En Torres r1at, i xxÉ=3cax
l'utilitza a- Olenent pels autors catalans i així ho declara.
^

^x

X7,. - 1732 -1794. - P. Joan Andres. ^' ori^ine, progressi e stat^o
e^
h
X'
attuale
/
d'ogni
Letteratu_ra
/
c^^
I
I
-a
b$`^
@,
Giová.^i
Andres / Socio del1G
` ^;^. ^ L,.•,w,,,, v^^ ^^. hcca.de rmia di Se¡ence / e 13e11e Letere di '.`a.ntova. - Parma, :.ell'
,

13n.1$ J7 S Estar,.peria. eale, 1732-1794. Ciilc volums. En el I s'estudia la supo__
sada imitació del Petrarca_ raer. 1'Augias (pp. 327 -329) i eil el II, en
y
ocas¡o de fer la genealogia dels —archs, ^
les riateixes gfAes(/

``/

tions (pp. 54-55;. Es coneix que el P. Andrés, poc al corrent de les

literatures de les quals parla., confon la cata.lajia acn.b la provençal.
Lite r aturasimportants estan poc desenrotllades quan algunes de secun-

daries esta molt ariplifica.des. l l e-- alt;c` pa,-t, ignorem si aquest és
el primer assaig d'intentar coriiprendre ogni letteratura, pero la idea
general és la despro p orció. La tr aducció castellana, iripresa. per ` ancha, distribuïda. en deu voluirs, '``~ 4 siniultániwitent a°.b la italiana, 1782-1806.

XLI. - 1733. - icolau A.itonio. Dibliotheca rÍispana '."etus / sive
líispa.ni Scriptores .. u
, i ab Octa.viarii August¡ aevo / ad abOum Christi
^
''.D.

N í^^t r,t

floruerurït / Auctore / j). icolam Antoni o Hisplensi, I. C.,..

Cura lite /'rancisco Perezio Layer i

o

.
/'lalentino% 'l-atriti. Apud

Y^:d

et

I-lere d,ej D.. Joachimi ïba rro@.. - MDCÇL=.VIII. Dos volurns. ' r n el primer no pot dir -s'hi res d'Au$As perqué 1' bpoca és orçG actterior. En
ï

el Torrus securidus

*X'kR%B

(ab anno 1.r ad --`D) hi entra de ple: Cap.

ir.

pp. 156-157, nu-i:_7. 246-248. Les notes d'En Perez `,ayer són se mpre judic¡oses.

w

^

d

=^^^4 a o(^

XLII. - 1808. %Ioticias acerca de A usias ''arch y sus obras,
insert^
_
^

en el

nu n
,

3

_
p^
^ rL. 44 `' , "^- °^^^ C^IZ
,

^,
,

`^

cl_e

1^^"

30 de ^r^ero d.e 1808 del `^ ;erro^ial Literario°'^
n

_ ^. Q

k, rn P YV^

; < LII

i

^

-T
^^T
C^t. ^1.4-, rY► 4.... ut..^ 1v7

¡

e^^e

n

Q>

,a—
. .. ,^`
.^...,..^._..^^.._ ..

.re^c.^ C,K.&,1Y . 1" `

^ ^
_

L
--^^
lo

^px^^

b t^ ^
'1 (¿S

C

1 e

i^ .

S6 2 '

c,^- 2 ' '

d
—Vti.IÁA -En Ze
" e 0 rto y al -oarecer concienzudo 'U
'it
iit.
0 62 (a
a -0 yp
é

les suposades

propbsit de

edicions g6tiques aco-Lipanyade q de la traduc-

ciO d'F.n "oman

'ID. Bal. de _Rom ani public^ las obras de usias
',arch,
--

poe,ta Va-lenciano

V
^P-vi
c

0,^5te" C k

-

n 0

tra.ducida^s,-Y" de cathalan lernosin Y dividida-D en _q^tr o

cantica9.. En V alencia-, ^or Juan.1 —javarro^ 1539, olio. llay otro ejeDi-

plar de esta traduccion irn IOreso en letra gOtica)por el mismo impre^¿,,
' S?.
. ,
4^ ^P A-<)
U-13 - e - _t"_Q_ '
.
s o r. , y
. , r, i e . (ffl--re-—renc 1a -e e i -1 , !@, ;b e Yn a ,a di r t r aBaltasar- de _Roinan í y digim-ides al

ducida-S POr

Duoue de_

J alabria.

11 -

Af

E xcellentissirn o

'3e-

eCeix '"n 'ari'a Aguili ( "(,at<g'loEo de Obras

en Lengua, :1'atalana, 1927, i-i-w li. 2 1 2 7, Pusias '.*areh, p. 562, col. 2a)

que cap biUA graf ha sabut res
UIII. - 1813. Sisrionde de

ni ha, de q crit a q uest doble exer.,iplar.

3 ¡smond¿

(1773-1842) , riascut i rq ort a Gi-

nebra. La data posada isqui dalt es la de la public&ciO. De la L¡ttl1ra'Uure du 1,1di de 1 1 11:,,uro,P_2_. á q uest

suls, va escriure les seves obres

p . ld 2 ^&'obyra
a rariga. Diu En Pa g es (Introd.
^vv c AuA
1II> e YO
'2¡as va &ser apreciada &~~a primera vegada per SisDionde' de ' ,jist

mondo (n L*erature du
gi-nes

—¡di-Y;

I, 235 que li va consaGrar algunes
plo^L>j

i finaiieii.t -41% e g crites, acor,- ,ipan, ,7ade q-

—LIV. - 1814-1815. -

, allot

zulw^,

i Torres. Gram **tica y ApoloE-,-¡a de la Ileía-

gua C athalana. - He rri posat les anyades 1814-15, perqA no portant data ni en el peu d'im
.preirta ni en el colofo,At'1814 (22 de desembre)
a.parei-x en la dedicetbria del llibre a, la `.

Junta de Go*ern del Co-

merg de _',a-talunya. A ra be, estein en la ¡e-nora.ncia si en dedicax el
llib-re aquest estava ja enllestit o no, si no 3 b 9 dies tot
passen eri ultiinar el g da--rers p-repa-„-atiur-, de lö G-.a-i,., iatica i ja. ens
trobarm'en a l'any 1•15. OL'erireri l'epig-r-,a,f 'oei-i complet: "Grai„iatica

/ y Apologia / de la / Llengua Ca- thalana / per lo / D. l- ose T£.)h y73a'Ilot /

111 .
yo - r.es, / prebere l ^ cated.rà.tich de retbrica y poesia del Collegi

de

S*

Jaume y ale

Senyora. de % Cordellas/ y d.es p r.es del episcopal

de/ la. Ciutat de ;a7°.celona, /. ib llicencia
PE, de JoanL rencisco Pife,°rer.

/

^

Barcelona:/ En la esta,.,-

ImDresfor del _ey,

Ppa15s^t.,fï

aça del Angel."

- n la esquena ha tra -sformat en C atalunya tot red-aint en cinc versos les cobles de vuit versos de 1' editor prirler de
1531. Ell deia: "Criat en

Jaurle Koig de

la patris que es diu liiiiosina —o vol aquest

libre..." En Ballot va posar: "Criat en la patria que es diu Cathalunya No vol aquest llibre...* Sent la imitació. Eii Ballot va imitar
i va reduir. -Teure l'edició de Jacne _'oig d'En Chaba..s,Spil Libre
de les Dones, Barcelona, 1905, que dóna totes les cobles, p• 371-2. Conc=lusió (p. 210) Se ha visix j a en esta grexiatica., quan entera y
ry ',
pe f uta. es la llenguáC n totas sas parts, las teinacioníl'
rrr!
y agra. dables, la o , tograf a regular y la prosodia constant. A-,a en la poeulw

^^

sial veurem,que-n copio qua

elogikent, -7'eur^ri que las parau.las son

expressives, las frases enérgicas; que es afectuosa pera lo pa.tetich,
q^E-^ li falgrave pera lo serio, festiva, jgco^.a, lacónica y sonora; y-Ino
ta dulçura^Ir numero, grandesa y m.lesta.t. Deixo pe r
Bia s de

il-uSigs
dk mm N.*_arch,
Wos

ant igás

las poe-

tap
n celebradas,
y rie contentare en dar una pe^ __. _

^
asco
tita rmstray e7_ eÉi il corrent, o crech que sen tingC(# á superflui-

tat, demasía, o exces en urea gra:r;Látic2^^ en qu--e',Iprecisa la breveJad;
perque
iotas las nacions anhelem Esquella natural llengua
Er-bellir y propagar
que la Y ortuna- Us- ha dat.
En haver fet la tria (prou coneguda i orou trista; copiarem el
parágraf final d.el notable per acabar. arrb el vers fanos: "...y con
!fe

un testimoni de r"a gratitut a la patria, y al a p reci, que haveu `de
,e t,
Tion curt mIrit, agtai vos la. presento -le- llengua vostra
T

Pus parla en cathala.,

Deu Ii^don gloria.
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Is un fet notable que el mateix autor que slirihibeix de reproduir poesies d'AuSias .- arch, pos a llargs i abunda. tts extractes, com
exe--.ples gramaticals d'obres del bors te::ips de 1a llengua. Jaurrie T'oig,
que és el ,,es sovirit esrl:entat, "' r a Ens-elm Turmeda, el Pelegrí i molt
especialment el que norrena l'arenga del rei —arti en 1406, que li
plau com llengua, i estil i que en fa un estracte notable, ben tria,.
Però .atri retreu exeirples d'Andreu ,osch r (Perpinya, 1628) i yl a Tlecopi.laciO de 1689 que devia consistir en intent d'impost de les

m orts

Ca-

talar_es a treure dels municipis ca tal is i-is,ag ti ets es defensen posant
que ho subroguen tot i si tenen sobrants vari destinats a les públiques calamitats. Barcelona., Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa es dea , c^+ r á v

fensen i eiis xí

eM

les --ari2;ues exYiorbitarits que satisfan. -espart

la tria poética dels que aiiorilena nou estil, es trobe_i altres cobles
d'Fn orna,6.-uera ( Ecos) , Vicens arcia i alguna que altra coala ariónir..ria que teiien un caire popular, millor que no pas erudit. - .De totes
raeneres la idea de presentar l'excel*lent proposició del re! -arti
(1406) amb altra de plena dedad.encia literaria ( p ecopila.cin de 1689)

verar^ent no és feliç. D' altra. part,

xi :l

les obres

.s

d'Fn Vicenç Garcia. p. 211 del bisbe x1usti riura ,. (3 obres d.e la Mort,
£U
tid
p.z15) i una d'lc.nahi Ferreras, i les 7nd.etxas a., P ___eli del canonA CV l

ge

Roriaguera. En les pp. prel. XIX,

+'ill

fet

mí -t as,

o

^,,ua r tetas

A Deu, uxi en tres y

-7,11

ho mz (Igna5i 'e ^reres) 9 en la p. 101, per -^oma^c:uera
bell

Ecos.

Que

Ijar. cl s; ..inf elis.

malgrat que la vienciO d'Augias per n Ballot

és

de judicar les

seves obres massa aiitigues, iio prejutgen que no les conegués covi coneixia, prou be el Llibre de les dones. En Turmed.a i l'obra del Venturós Pelegi-i i el 8eri 6 del rei *arti de 1406 (sona rerit) . Tns ha
semblat que xxxx s?tns presentava l l ocasiO, explicaxk ai,ib -arou detall l'autor i la seva gran atica. prou personal.
Suant a l'orto aa-

113.

fia era la. acas-Ca-I-lada de l'b Y,)oca. :*.El rector de Vallfogona (que com( p a r aven

a Virgili) i altres poetes I'escrivieri i granatichs del se-

gle (Gabriel B)vira, Llorens 'end-í-es i Valtres la Lixaven, --rjo es
/^ 1,x,c ^-,, ,, o ntt 11

imputable a En Bellot haver - p erpetuat, d l haver acceptat alA que feia.
tres cents anys que s l escrivia i fa. de riel di —, qui l p- va cor,,iengar,
XLV. 1827. Josep ' 7 alat. Catalozo d.e las obras que se han / escrito en
Leng.ua ,1Catalana desde / el reiiiado de -U ._IaIr,iq_ -iil Conauis/tador, arreglado -oo- el Dr. D. Jo/séy 3ialat, abogado. - '1s un fascicie de vi-it-¡-

sis p&gines que s'adhereix a continuaci6 de la GrEG, : iática uathal¿na
d'En Ballot. La data de 1927 ens s , embla tardana (el faseicle no en
duu)-ha estat ofe-c t a per Eii Torres ^qa,t al Catalogo Salat. - Copíarem l'estraW article re : erent a Au$ias --arch, p. 12: "Ausias "arch,
5 - -1 "lti
VN
'
e i;,, «' 4e la,
%t ~
"VNI1 I V<7'
N ^o^e1 an 1 2HiI.,l 0o^l
segun
H
ole 2,!11•y & dd 4 W.l0,t, " t».j 9, C-9-,C; d,9 CeA v-en ^
0
del 11.10,cundi9sim
y elegant vigil poete o <:-z t-renü'^
r iv aller Aus1aq J: archíj1i rripresas en Barcelona,
ttoo-"T"
ga- Y Claudio Bornet a-^-'o . 1560)Cr7^r^t.
")V-yO^e
le--o
- rtidas
',
Q» espaUiol e impresas en 7allado-- a

'. ^"

m
'Mn

~

lid^ pa ray)en

la

Lo pongo e

490 a 1500(V¡o obstante q ü_1,< Nic. Ailt~ la, atribuyCr al

Biblioteca, del

"riden Vi n o dt e^e
r 11 —
`>
a.^ 'Tb

C

siglo precedente1)porque cantaba todavia e.itonces se& un convece
ii
la
^; e r, * y ip. - 1 - _a a ilú
*

demanda feta a la 114; iyjl-a de Borje, nebode del J. , are S ai-it (Alejandro

VI) [C:elixte II

poraneo,f

que ~

lmm
- otra# que hizo a - - arch osseii e - ollar contemdespu e5 s de los cantic-,s de A, ,ior en los- fols.1E13 y

134, de la re - erida ediciOn O . - En p. 25-26 (darreres' es /l^legeix la
seC-.tleiit: IlAdvertencia. El ¡dioria catalan, que,^
del

D. D. Jos

'01

Pablo 73 qllot, pkka9 ya una^^ '2p1,110.
oeb F e Cta
'

Granatica C atalaia". - M q,.-,e no coriprenem es per- q.te En Salat no va. fer inclou-re el seu Catáloio eii una de-ta ,-,es a prop de la
publicaciO de la Gramatica (1815 ?).

XLVI. - 1827. - Justo .-'estor -2`uster. - Ublioteca -,"alenciana / de los-
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escritores / que florecieron hasta nuestros días / con adiciones y

enn,iendas a la de don Vicente Ximeno / por D. Justo pastor y ,Iuster.
- P os volums. Valencia, irrrprenta de José Xiirieno, 1827. - Vol. I, des
del principi fins 17003. En les pp. 24-26, tot tractant d'AuSias 1 March,
ci

a»l

-

article ditirant compost a tb frases de diferents autors, : g al engipon-

nat i sense solta fet a tb trossos d'Escolano, 3orrull, ^raricisco
Franco, 'ariana, Andres i Zurita..
XLVII. - 1830 ? En Josep `ia.stú, havia tingut el pr.opbsit de publicar

un a edició d'AujAs 1: arch vale iit-se de rlanuscri.ts i d'edicions impreses, que en coneixia pogties. La seva vida ( •molt activa) va_ desplegarse en dues direccions: Els treballs d'imprenta i estudis filoAgic%1s.
i de literatura catalana. Havia nat a _)erpiny1, fill d l icap-ressor, el
1787 i mo La a aris sobtadament i quan estava a punt de publicar al-

guns dels nombrosos treballs i estudis als seixanta dos anys. entre
els estudis als quals mancava donar 1a ultima ma era l a d'AuSiàs:

una. g-can quantitat de treba-1.1 fet que a -^ -a resultat notes imformes,
qu.e la mort les deixa gairebé inútils. °Ta estar tiolts arys fent d'i 2`? pressor i editor sense exper ena ?i sempre a. punt d'executar els x.
/ niés grans despreniments? Ta-be en coneixe i tristes ex .e-riencies a casa nostra. El nostre ar,íc Amadeu Pa.ges (35) ,, un altre rossellonès treballador forrn idable , ha de rosti-at ï l aspecte catalanista dels estudis
d.'En 1'astú. erces a la bondat del

el malaguanyat professor

lkT. I orel-ratio va conse — uir ordena r els plus corisiderables de papers
i de voluris rellijats, ingressats més tard a. la iblioteca `' azarina
de París.
Pe rioment fareni l'extracte dels papers referenLs a Augi *a s trets
sirapler(i ent de 191-:x. - 1518. ''astu (Jose ph` . - 1. _votes généalbgiques
et biographiques sur Auzias arco. - 13 folio. - 2. jables et variar-

tes du L7.anuscrit de larcelone (1541) . Coriparaison du manuscrit de
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1541 et du C a nçoner d'Ar1or. Les deux manuscrits ont enserible 55 ff. ,
v
il y a. un doble
5 bi-p . - 3. V ariants tir 4 s du Caliçoner d'Ar?lor. Essais de Traduction. - Extraite de 1a traduction Castil.lan^ de ' - onte-

mayor.

XIXe siécle. P apie r. . 97 ff. .el, derni-par.cher•iin (Apiers ' J. iastú).

4502. fol. 51 . Armes de la f acail l e de ITarch .
4513. Cahier 15. Auzias March, tradult par° Montenayor.
Cahier 16. Traduction dv latin en catalan.
E1 projecte d'En `t'astu de publicar la primera edició comentada
va passar a coneixença dels erudits per l'entremig del Diccionari d'

Escriptors Catalans d'-En Torres -mat (36 ) ;"que potser s'havia apreciat
jcoiistantr.i ent i s'havia., ádhuc- durant la decadència catalana, riai tant

¡
n1 0

ti

e^w^i^v.

r^.^,y 0. vri trtieY
Q
^tT^ lA¡tr1A L;

però corn l'estil de Jaume i lloig que es divulgava durant aquesta època
per la gran facilitat d'escarnir-ne la forma de noves rimades; ho
Yllla

Y'.', - .

.

veurem en el cap. onzè. Caldrà copiar les dades perqub no publica les
obres d'Augiás que li havia tramès En Torres Amat: "1;arch (Ausiasl --o

insertare_^ios las

.

h'V ASva-s 9^. c

'_sr."^^ re^.>la a^A '^o....

e; •.t r^„ Mv. olt.

4^*tf-T-'^stu IL Q porque en vista-

de una disertacionjúta. de Cerra y Postius (que no hern sabut trobar ),
no tenerios Ausias por catalan de Cervera,ni de Barcelona, sino por
valenciano de nacimiento y catalán de oriEen; 2

9,

porque son pocas

las estrofas rernitidas por el Sr. Tastu gule tl ayan visto la luz pública
en leá'k'6d cíones de las poesías de ábiF3!& i'`arch
OYE finalmente porque espera ,os con aljun fundwiento, que a rio
'.., r. ,ir áa.E h
tardar, nos proporcionará ` e^üsto de ver en letra de molde, no sólo
V. ^,f

o

a^r^e.p o _

Vas obra^ de Ausi-as, sino ta- bien las eruditas observaciones gïzé) tiene hechas. Para un tan íriprobo trabajo, ha tenido que techar ?: ,iano Je.
a_
dèl -, aí
ariüscrit Vilw-ajo de 1541, que En á'astú havia comprat a -3a-r.-celona. i del C ançoner d'A, .or, el Vilasako de l'
no el va utilitzar ni cap altr ez res-oecte edicions .les dues pruneres de -)arcelona,
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impreses per l'Amorós en "111 43 i 1113' . Conl que no es ciespren de la
seva nota. gi.je conegué9 l'edició Bornat de 1360, En Torres
n'hi
una llar g a. }iota força detallada. Cors de tots r -,1anuscrits i. i.ripressions
1 ,1r

que va utilitzar En Tastú el tots descrits r.es ariunt. F1 manuscrit
Vilasa o comprat a ',Barcelona es troba a—a a la `iblioteca `'aci.onal de
G+ 1 TaST^ 7
Paris, peró allò que és niés sensible 1 es va errpo--tar a rarlça el lli)re francès des Cent Ball ades , que s'havia conservat a Barcelona des

Ie l 9 poca de Joan I. Durant els dos viatges a Catalunya i Balears
va trobar-se at-b les consegnencies de la crema dels convents de l'any
1333. Antiguitats precioses^nomes calia uYl.a ,,iá

pietosa que les reco -

llis. El convent de ° j anta ateriria, el de "ant

cancesc, va fer tra-

uietre =numents i documents ir g Qortantissims al rni-_nistre que l'havia

,UV a y

enviat a Barcelona i a .Balears. En Tastú degué
. Je fi+ c,#, v c N^

ta^ ha.gu4s fet recollir les pedres`. Tal er4 aq

r..2orir serse que 1'Fsiell formidable tre-

ballador er, diverses direccions de ca" cter literari, que va cartejar-se i , tractar prou intiriiaiyient P7.s principals escriptors i ho:,es
d'estudis del seu tenps i que va cartejar-se amb .ayn0uard i que va
evitar que E n Buchon tingués un descredit i que va adjuntar-lo com

a col.laborador i va estar a punt de publicar l'edició d'AuSAs 17arch
q ue

hauria passat per izolts anys com a definitiva si la mort de sobte

11 d ha-`ués tallat el seu projecte.

X VIII. - 1336. ';'élite 'orres Amat, rn l l a - ticle precedent hem parlat
del }diccionari d'escriptors ï de l l a.utor. Dem-r _ ^^no
s cot dir que la col.l ab oració d'Fn Tastú va ésser de les ines
C% irlportants respecte a poetes.
1'artiÇle d'AuLSibs li deu^<er
(
j a.(& F-YN t 19 e rt me. tvn G^
altres 'archs, l'Arnau Primer de tot Fn Torres 1-kmat gestió en% o,
Lu Vç3tórn out ^
Lu
X11
,^_.^
me 1Y^ c^^c _ ^aio.^ ^ .
akv l^ rn Q n }--- ^. '
^estiu e dtPivern ermantllevarl - l i^ al cançoner anoner^á`t} per`
1t  es 1 que pertanyia llavors a1 Sr. Josep `` ar.ia. de Grau. A conti_zuacio
dóna. 1' obra de la coneguda

;poetessa; arrb aouest fi i el seu
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article 'allo-'L va queda- con., p leta la publicació del cangoneret de la
Vi-creina. Seguint a l'article Jaurie —arch publica la- bella coin-o osici
,juant eu

En l'article Pere -rarch, sei-i cse alguna cita. de do-

cuments, En T=-es hmat -oublica- les dues poesies traveses per T,,"ii IL"astu, anib observacions,

Al

0

pu--rit c s om ll aix (complet a

i

r eY^ qiii so fay

tWt

d'on

li

Iaaó
-'vt

v rom^ de.n...

(dues cobles

i

tornada).
S6n infinites les
1

contribucions que tramete En 1- P asta al bisbe Torres AI-at. Ens have,-ji
concrei,at a les dels, — archs. EU iateix Tor , es árat va- rebre aj — o eri-tociO la primera forta contribuc-4 0 d I En Tast-a fre, per excepcio, va, pu-

blica-c la lletra rebuda (p. r,,TIII-XIX). - Í
7

9

1

ens caldra fer llelogi
j,

1

d'una obra que presta assenyato'teeballs'. Tots els qu Qel ei.,n, de servireh
,-

--^

'coiieixeyii la indispensable utilitat.

=X. - 1840. Josep aria de Grau i Toaquiri '"ub.4 o y (jrs. —ostra de
las Poesiar, d'Ausias .,° - arch, Barcelo--,-ia, 1560.' ^--qLiesta betiemè-cita so-

cietat de publicacio va editar dues obres ímportant g : Las Poesias de
Vicens Garcia, rector de "j'allfogo-.Ia i las Obras poeticas de Pere Seraff. kdari9s veren fer. el Prine-r a.ssaig, d'Ail.tolog.ia,. I tot aixb porte la data- de 1340. - `Tostra rs de la colleccio de obras entigas catalanas. Van precedides per una t,dvei-tericia en la que es veu ti8 c lal-lida de p atriotis •ie dEn r ubio

i

Ors; tots els a,specúes d l abari'd,,*) del

iiostre -p assat literari, el-s cl'a-ssics que corres- 1,)onien als sedes de

le g he--oiques empreses, dels nostres reis. EUs textos antiCS Catal&YIS
es vellen i fugen a d'altres palsos. " -:et-reu el present ventizrO-,3 a
la publicaci0 del diccio-nai-i d'esc-rj.ptors catalans. "La boiia. sort ha
vol l,gut que resta.g sei-1 en iiostre poder algunas obi-as tan inbdites cori

ir,pre-g es dels sfgles 14, 15 y 16, per habent escapat a les, pesq,,-iisas
dels estrangers, han cayFut en nostres rYlans, y las heben conservadas
ab tot

lo

c ,-iydado

y

re g pecte que cosa g tan sagradas nos mereixen,

y

ab ellas come n sarerii riosti-a col.leccio. Entre las ineditas se troban
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las poesias de --arch y "allol, ms. del sigle 14; las de 2ontaner o
'ontanel -l a, algunas del calio.vige Blanch del segle 17, y altras diver-

sas; y entre las impresas, se trobaii las transforraacions del poeta
Ovidi, Las -p oesias de Auqji -as- ..'arch, las de Pere Serafi, Lo llibre de
y
las donas, las cronicas de Desclot, 1 `untaner y Toxr..ich/al tras..." Asse-,uren Que ines de cel-it l 'ariines acor.IDanya,veri les transforriacions.
D'aquest g ran pla patriNtic de -oublicaciO l de clIssics g olalient ei-i va
treure ui-ia a_ ,b aquest titol: ITolleccio de Obras antigeLs catalanas,
escullidas eiitre las de nostres

poetas per J.  . de G. y J.

t. 0. - Obras ?d—!-"7-P^ere Serafi. - 3arcelona, En la estaria de Josepk
Tlorner: 1840 11 . - ITna sola la i l-ia dib:_iixada )er T?,n J. Puiegarl i g-í-avada per En To-ner represeilta el pintor-poeta conteriplant la- c-Iutat

recordant els seus versos: "Se lo que pot per plans y per montanyes,
Se que fLuy pres

ainax7t

diris 'arcelona... 11 Passeril ara a les 1-ostres,

q,,au formen la, priiie-re- antologia (d'un fra6nnent posat apart'. lzxx
La mostra 4-iz—I-a de les poe g ies de :. Serafí é s la ,es abuildosa t--reta

de 1'ediciO de 1565. Segueix la — ostra de les traiisformacions del
-ooe,a Ovidi, CraduIdes
4-

pes-- lam± _,? rancesch Alegre, e L- ípresas a

lo--na en 1494. - — ostra de les -poesias del Dr. Francisco Jontanella,
1í',ls dos soiiets enarl,orats coneLuts i uila llarga composici0 fraresca.
- "-Ostra de-jas-2qec,;iä<,3 dl! An sias Gr. cía , 1ripseq
r a

a. Barcelona en 1560,

Aque,g tes s0n les poesies contin,--, udes: De aínor cant I. qui vio 4s
', 0 (IV\ j_^
de -)s dictats. - De aicjior. cant 2. - h lxl cora cell qiii desija7 - _De
arior carit 21. "antasia ,,it Amor a mi dese ob re.Est raijips (p. 33. - Pririier cant Ll2 ral. Eátra- j, (p. 33) . Pahor Tio -q-ae Sobres 10,us -trLe venga.
De ."ort ca.nt 7. La- gran dolor que lengua iio pot dir. De r, ,ianera que la

tria consisteix en sis obres d I AulLas ITarch.
,gis curiOs considerar que el propi rector de - 1 - allfogona (ed. de
1840 p. 77 , i en un dels ;,iés ridiculs ' , onano I-TI, parla dAuSias 11arch

11 C,)

o^

d'aquesta manera: "Prop lo j orn que 1 l ikriocent - Per tots Pou1^ clavat
al pal, A un geiitilhorn succehl Gosi lo que a xus1as arch". - I força
més avall fa una estracitacio' d'En Turiiieda.
Abril de 1841. Joa^auim --^ubió i Ors.
Del próleg de l'edició del Gayter del Llobregat. Vegeu edició

poliglota, I, p. XIII: "dels BerLxuedan^,dels allols._~s Jordis,^
Ipáu!7^ia_s ^."arch, en fi, lo et -arca valencià, que cors_ ell s'enarrlor^a
en una esglesia^ y tingué ^jplorar com ell la rlort de sa esti ,,cada,
LI. - 1841. Josep '<< ^¿uadr&do. Ausias L-arch. Estudi important sobre
e]. p oeta i les seves obres. Is un estudi de conjunt, el iiillor que
s'hagués publicat en la " tievista de adrid". R eprodu l t en 1375 en

el T,.useu B alear", revista, amä algunes r.todif icacio -, s de l'a.utor.
^ \ (T k^o^ 6'a^ • 1 )3)
Diu En Pabes: "^esponent
a^t^el Ga.yte r, un jove poeta de Ma110 ^¡^;
M

a.rra 2 n r

m
^,e,Q^

`^ (^G.

^ctv+^,^ c^ ^ M ^

ca, ^ ,Tose a.riZ ^u^dra^:•
^a_ a:p^.rGixer t^^ en 1841
un important est" idä literari sobre Auzias iJ arch, on, eri algunes psgines remarcables, les obres són finament analitzades ert el "llur con-

junt ^ ^Sprincipals ca p-ácters del seu talent a:bocetats amb bastanta.
f idelita.t . encarà que ,l' eMf'asi espanyol s'hi rtaniPest^ en repetits
passat es,

(de +vegades una adr.,ziracio massa cega pel seu autor, rio
3
arriba a desnaturali
la seva obra i denota. una intel^ig^ncie. > -ans

-waent equivocada en el seu esperit

l-t

en les seves idees. Vá tenir el

rie - it d l apreci ar, - W áu lt i aL s ' a.rch, no sola ,ent el poeta erltic, que
Pola /

en un brillatit ^^^^^^^^^ a1 costat de Petrarca, si. i o ta- -Úé'~

filoso , o rés aviat el moralista, que, sense tenir unCzsiste ria^l1
co: ÍlEu w,,b alguna exageració, va esforçar-se p y pro. pagar, per la poesia y en llenzus vulgar, les ties altes idees o-- als". - t^este,-b per
6-1

molts anys l'estudi

inteiis que s'haurà escrit sobre Au3iás :^ March f

sob,-e el cogtjunt de les seves poesies / 'ben orientat corn no feia presu-
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mir dada la J ovene g a d'rn quadrado quar7 va produir aquest notable
asCaig que resta el primer estudi seriós.

Aquesta monografia va

ésser rural tradulda per En Fayo:0 5Antony en "Lo . Gay Saber, nur.is. 11

-411

n de la 2 A bpoca, 1881, traducció que va aprofitar-la, e part, coral
próleg de la seva detestable edi_cí0 de les obres d l AuSiás :arch. Aquest
r^

estigué retradult i publicat per la 'Biblioteca cl *a ssica catalana ll , en
1908, publicat a_ continuació de l'Estudi sobre els poetes valencians
d'En -1'er.rer i Bigne, ocupant les pp. 111-168, anb algunes notes. Gom

veureri En Rubió i rs en va fer arjiples i abundants extractes de l'estudi d'En

q uadrado

en 1882,

LII. - 1342. "^amon 1,,^uns . D'En quadrado a1 Sr. -uns, com 1' anornénavein
en la nostra infantesa quan venia per casa dels rrreus ;ares, hi va una
gran distancia. En el "Discurso de D. ',arion - :`uns leído en la 1-cadertia
de Buenas letras de Barcelona, `lesión p ública del dia. 2 de julio de
?6-30
1842 0 . E1 discurs s'ocupa, en les Y^p. =-2f3,
de 1' el ogi d'al-

mot}

guns clássics poeapits, de passada d'Au$¡as -.-arch. Les activitats

litera-r i.es d'En uns no anaven pas certa:i-^ient pel i rion de 1 ' erucBicio.
Passant els anys, de gran, vaig trobar rastre de poesies seves en
les h .tologies iies antigues i en les pruneres col.leccions dels Jocs
Florals,
LIII.

- 1846. Agustí >lat. "Idea del Liniosin o sea la lengua valenciana coi ipa , ada con otras idiomas, por. Agu s tín :Blat. - 7alencia: Im-

prenta del autor. avío 1846 11 . - En quart menor. Va.-ren publicar - g e tres
entregues que arriben a la. p. 114.
LIV. - 1846. Antoni de 3 ofa. rull. " HaZar^ as `^-tnx cll e los catalanes",
1gi# llegend. gor XXI, any 1396 La gaya ciencia y la Caza, p. 101-104;
,d.^,,. ",4- Q xut
notes p. 139-140. or.-,,ia4;t part de le col.lecció: "Tesoro de Auto?-es
Ilustres'
a p. 101, com a le?a
següents quatre versos, presos

121.
ai ^t^^^ {

v l OINCiYI

Toves cruels de vos mortalment e
Duptant-^^ fort que no' y^^ mostreu ario_r,
Per no saber visch en u^t• rá dolor
o se pr. qual costat giro que no'rn creti,
PY1

LXgC

Vegeu Pagès Cer.vo ferit, 3,
I,V. - 1857. r,"agi

Pers

i

IX

^, vol. II 1 cobla cinouena.

aram

-

"Histor ia de l

L zh

e

cL

_1

érä£ürä ata 1-

desde e-1 origen hasta nuestros días. i 'arcelona;' . ^857". - For a de les
-noticies (ii,re oferfV-de la Decadbncia i del p, , e-renaixerleiit és obra
que no té cap irapor, táncia, i encara tretes d'En ú'arcillo, en part a
través d'En forres

hmat.

iot alló que diu respecte hu.ias í 'arch no te

valor, del qual no dóna sinó urca Rola, obra. ( f ui no és trist.) , acoknDanyada, com sempre sol fer, d'una traducció co_ipletarrent equivocada.
DVI. - 18 57. ilb i 7 onta rial9 a Eug.

1-,ila va tr,ainetre la traducció de tres poesies d'Au_5 ias en prosa al savi catedrátic de Clerr,,iont. Aquests assaigs d'En `-il 'a demostrarien que
w un poeta tant obscur li co - ve millor p- a la traducció en prosa
que no pas ic el vers que fins aleshores els poetes wei l havien prodalt
( omanI, ^ ^ontet,iavo-r, o án, xrano ? , i adhuc no es creia que els
^ ' &- LCm

Daret. Pels vols de 1857 En

grans poetes pogues sino en forria. boetica; les proves va_rr en esser
de p lorables. Si es pogués formar una. traducció total en prosa seria
tota altra cosa, i pot esser les poesies res difícils podrien resultar -m.es clares. En tractar del llibre d'En Daret direm quines poe-

sies var_eri assajar e d.e traduir cada un dels dos pro-essor .
ZVII.- 1858.

r'. - R .

Carrbouli U. Essa.i sur
1'histoire
1

de

1a Littéra-

m.err+

ture :^a.talane. Deuxib--^^e éditionpw^^ze de la Co;:redia de la Gloria
d'tlr, or, de

Era

ocaber.ti. Pob?.-^e

inbdit ti r é ^Manuscritsde

la

ni-

bliothbque T ,__périale,et d'un D=xxuxxtxdx r7ouveau fragrrment de la tra-

1 22.
ducti on catala.rie de

Dante. - Paris, Durand,

358.

- Ixo fa sinó esmentar dues vegadds el no-in d.'Au5ia9 `arch tot dient

que subscriu el judici d'En d.e

B isriondí

(1813'. Diu que parlarh)

em ~04

:
t.re--^ or. oY°a Jaume '^.oig (que resulta desdibuixat) , els altres au
tors cria t s * sótz de segon o te r ç rengle. Alló que menys pot exigir-seli al que pretén escriure un assaig de la literatura catalana és que
tracti d' iiu.SAS (per excel.lent que resulti la opinió d'En

S.

de S is-

monde) wib idees pApies.
LVIII. - 1858. - Victor " -- :1.a n:uer. -

1 usias i, arch. Drama en cuatro ac-

tos original de D. Victor ïalaguer.

°.epresentado poi- primera vez en

el Teatro del Circo la
cio de

noche.

del 13 de dicie^:,bre de 1858, a" benefi-

Pu Cáazdida Da.rdalla.. -

no, 1858 (imprenta de

^^arce lona,

libreria de -'alvador ,'ore-

Jai m e

Jepús y ^amon Ville-:ts) . - VolLi .et de
152 pp. Al cor:ençanent del dra.ïia la poesia que veurein en ",x x=yx
el nora.

vinent

i les pp.

contenen

una

"Ressenya histbrice aclaratb-

ria. L'actor R afael Guerra va fer el paper d'Au_zibs March.
LXIX. - 1859. Victor Balaguer...

Ausias Miarch

(Poesia premiada ah

l'engmtiN d'or en els Jochs Florals de València) , els nobles senyors
mantenidors dels Jochs Florals de Valencia en lo any 1859. - Endres-

sa:
Cansons d'amor nurriuraran mos llavis
Si m(/d onau lloch dels Jochs en lo festí
(28 versos)
A Ausias ?! arch. -

Homenatge y

tribut.

-to-

Jo't conech, Ausias ',1ftr6h, pus de la gloria
I^¥6

(166 versos) .
Poesia publicada en la collecciO Los Trobadors moderns, 1859,
pp. 346-316, que En Balaguer dirigia. - a quest drama i poesia, per
ésser les primeres endreçades al gran poeta ens estalviaré I de inen-

123 .
cionar cap altra obra poética, encara que es tracti dels més eminents.

E1 nostre objecte és ben diferent.
LX. - 1864. Francesc P. Briz. Edició de les Obres d'Auzias karch. "Ausias March / Obras de aquest poeta / publicadas tenint al d*vant
las edicions de 1543, 1545 9 1555 y 1560 9 / per / Francesch Pelayo.
Briz, / acompanyades dé la vida del poeta, escrita* / per / Diego de
Fuentes, / de una mostra de la traducció castellana que d l ellas feu

lo poetaJordi
/
de Ikontesnayor, /, y / del vocabulari que, per, a aclarir lo original, publica / Joan de "essa /. -Barcelona /: En la
llibr e^
r a de E. Feiimndo poca / - Any de gracia de 1864." - La falsa portada només porta el nom "Ausias !,Iareh". ntre la falsa i la
porta, apareix una lar.ína lïtogrhfica emblembtica: figura una arpa
d'or voltada d'una corona de llorer, en la que s l entrellïna una "Es"t

r"4 'uo

piritual, Amor, llort i 'foral"; en els dos becs que baixen de la ge^^,a,

twr el nom cants que lliguen amb el que hern anomenat a dalt: "Ausias
I.lare^ft i a sota de la corona, en lletra d'or: Barcelona. 1864. En la

coberta, d'un color escaient, es troba escrit:

Ausias March. Obras

d'est poeta. Edició de 1364.

Gom a frontispici En Briz hi posa el conegut sonet de Uarcos Dorantes: Al lector.. En la p . V hi ha la petició d'acceptació de la de-

dicatbria que dirigeix a la Diputació. R ecorda la restauració dels
Jocs Florals, la ímportáncia del poeta, recorda les figures hist3ri-

ques, Fivaller, Blanques i Claris, aquest darrer tot fent un record
oportú. La Diputació, prenent-se una mesada per respondre, va ésser

tot l'afectuosa possible en una corporació oficial, on contava En briz
amb rn Balaguer i En Romaní, entre altres amics d'aquell temps. - En
l'aspecte exterior i tipografic d' aquesta edició no podia ésser més
brillant. E1 gran format en quart i 1a varietat dels títols, que aleshores s'estilava, donaven un aire de noblesa a aquesta edició. No sa-

124.

bem per qué En Briz va publicar la Vida del poeta signada per Diego
de Fuentes, trasladada de sus antiguos originales. `iot és un teixit
t^ W

de faleetate, fet d ls manera insulsa i presemptuosa.

-be

veu tot se-

guit que no va veure cap manuscrit ni cap edicto. - rota altra és la
. -i
que duu per títol Ausias March; es diu treta de Parvas de ingenis -~
-`queixes dades són força més se gures que la precedent bio-

^JiQ,,, afi,tN, ^,^., grafia que no

. Parla de les edicions i de la traduc¡.jvo=

ció perduda d'En Narcís d'Arano i Oñate, treient la noticia d'En Ximeno. Diu al començ que ma va viure en temps d'Alfons el Magnhnim i
també del príncep de Viana, sense comptar que Auaiás xax tenia 23
anys més

]?(imant Carles tot just naixia (1421) quan Au_qiá~ em-

prenia les seves c&ipanyes a Itália, a Sardenya i Cbrcega i a la cos-

ta d'kfrica (1421-23) . Aixb ho diem perqub no haimancat historiadors
valencians que els han fet companys d'armes a Itália. En resumi per
unes dates impossibles) deu--ésser-^t ret aquest article és principalment retret d'En Fr. Cerdá i Rico en les Notas al Canto del Turia,
a la Diana enamorada d'En Gaspar Gil Polo, Valencia, 1778, article
Ausias March. - Segueix un Corona poética en ll a r de 11os4n Ausias
Marah, formada per les poesies llatines d'En Francesc Calça i d'Antich

Roca (són cIaudem Ausiae 1farci la primera i In laudem Ausiae Marci Poetae, aquesta interessant). Dels mateixos autors dels elogis en llatí
£¿ Cot &

-en fou en catala: Sonet o molt famos que Plini diuhen

i^

ir

a i Sonet., 011ar pora la Esmirna ciutat noble, d'Antic Roca. Aquestes quatre composicions figuren en l'edició de Barcelona de 1560.
/A
Soneto:A Ausias Yarch y a J. de Montemayor.. i Si mucho debe el mundo
a Tolomeo, per Jaime Giralt. - A Mosen Ausias llarch. Soneto. D'estos
01-C

varios afectos que estampados,, Marcos Dorantes. - Al poeta Ausias i.daret^,
Soneto. A^ poet^^ AA usias ^^ar
¡¡Ausias 1karco, poeta celebrado; lr Diego
de Fuentes. - A Mosen Ausias March. Soneto. Divino Ausias, con -

^"

per Jorge de Montemayor. - quatre sonets precedents figu-

125.
ren en l'edició de Valladolid de 1555. - A la inmortalitat de mossen

Au$ias ?+larch^t La fereix sol mor>. y cremat, fet cendregg per Pere Serafí; aquesta obra del pintor poeta, está com frontispici en l'edició

de Barcelona de 1560. - Ara es fa un salt, en acabat de les poesies
del XVI èn segle, la indispensable poesia del XIX (1859) d'En Víctor
Balaguer, que hem glassi.ricat un poc més amunt: A Au5ias ^1arçh. Homet

_C~

-er

nat e y tribut, premiades .al~a

ßa.1?*

Io^ ^^
7 4^
. ^ ç.

Gf

llenglantina d' or^m^^aöem¡ <
a

En Briz, com editor de les Poesies d'Au ihs luarch va omplir-les
r• ^,ti21; c _

d'un gran`d` ccents la major part innecessaris, en tanta profussiá
que en dificulten le, lectura. La puntua.cio resulta que sembla que
no s'hi hagués fixat. Generalment ha tingut un mal mestre: ell, de
totes les edicions que anomena, solament va utïlítzar -ne dues: la de
^r.o.

Valladolid 1555 (per ell la menos defectuosa, pp.2r plagada de cas-

tellanisries per ésser feta pel ca.stella Joan de ^,<essa que les edih* ,>
^ '

•

cions propies del catela en poesia i en B riz s'hi devia trobar. bé.
També ve. servir-se de l'edició abundantment de 1'Ultíria edició de
Barcelona de 1560, preparada pels dos intel.ligents au +liasmarquistes: L'Antic Roca i En Calça. El més eminent de tots, En Lluís Joan
Vileta pertanyia a epoca rés moderna que els altres dos; aqueste edició és la millor; es coneix, per les notes i pel text la seva utilització podie guiar-lo bé. Pero En Briz es coneix patia com una_ mania
de corregit' el text: on totes les edicions antigues posaven axi, ell
posava el vulgar exis. Holtes errades no són més^íi'F3 tracciones o so-

lament errades de caixa: com per exer ,Lple (p. 157)' pert anco,-es e orneig i es eviderit que ha de dir ormei . Hi ha4 errades de poca com-

p yfídsió: el vers terç de la primera espa,rça apareix així (p. 156) linRa SS0.p

pres d'aquesta manera

"Y es de adr,irar eoim-- ^o'^^m trespasel l . És segur

ç r( ;f •AVC.

que s'hauri `a`t¡ com

om ,

i el sentit resulta clar.

Hi ha una errada tradicional (aquesta no es d'En 13raz) que ren

4?

126.

Yagés tat poc a corregit; en la dex^anda d^ Aujiás 1`arch a Na Tecla
de '

de Borja, el vers nou de l'edicio: Vos quí` ots valeu mes, hauria de
llegir-se: Vos qui de totes valeu més, és a dir que val niés que totes
les altres dones, i el vers és més correcte.
ï
...^

. f'L,!

c.•.

ti

Els petits defectes que hem esmenta-t no lleven cap mérit a 1'e-

dicio d'En Briz. Va posar en circulació L'obra d t Augias Mareh, que
durant molts anys va prestar asenyalete serveis. 'enia » En Briz i es
incalculables les edicions de textos que va vulgaritzar. - Va continuar, en donar fi a la seva edició C IFi del cant espiritual / y / de

las obras de Ausias `Varch") , un"fragment de la traducció castellana
#
que de las Obras de^uys i-6^s Y arch feu Jordi de rlonteinayor". Consta
d'un a trentena d'obres. A continuació publica. el

Voca bul ari

de Joan

de Reesa. En tractar de l'edició de Valladolid de 1555 varen expressar le- nostra opinió sobre la_ traducció i el Vocabulari. - suant a la

divisió del d no n'hi ha una de nova i posa els estrarips a la fi de
cada secció; totes les edicions fetes a Barceloria seguirien aquest

paml, iniciat per Ln Briz.
LXI. - 1865. Manuel hila i Fontanals. "Reseenya histórica y critica

dels Antichs Poetes Catalans ". Prerrd extraordinari del Ateneo Catala
/ Medalla d'or./ Jochs Florals de 1865." L'estudi d'Aubias tlarch va
ag6

^.,

de les pp. 176-1-SC del vol., e les Obres Completas (1890) que ens ha
7n
calgut esbrinar tres

vegades!'0n expressa el parer de les obres del

gran poeta és en les pp. 238-239. Són tan importants i tank condensats &quests remarcables parágrafe que no ens podem estar de reproduir-los: "Ausias és un8 notable persona poética. Lo singularíea l'especial accent de veritat que transmeten ses obrés, les gw^ls nos d eri

ab molta vivor y sens fingiment quant ell sentia, fos bo, fos mal.
Fins quant nos dona una doctrina teorica d'amor, es veu que no era
; u`

com molts altres per seguir

s aim. costum, sir.i o qtt-e verament

ho creya

127.
ipensava executar lla. Lo defecte de l ya obscuritat (que semblava. primor als seus admiradors antiche) ve en molta part de que volia aprimar le. r^ateria Apensant P
per si mateix i dir lo gue'ls altres no havien

may sentit ni
k» s

expressat.

-bra molt

fill

¿el itz seu teripe, mes com so-

len els grans ho mene, ensemps n'era norma y excepció. No és un poeta

/

complert, mes si gran, y de pochs se podrán recordar tants bells f ragments y memorables conceptes. Excel.lent en la part intel$ectual y
afectiva, sole li menys aquella fantasía inventiva que de cada objecte representat o á cada situació del ánima fa un nou ésser pobtic;
mes no per aix?^ ~ deixa d} acostarse molt a aquella sobirana perfecció, que sols consegueix del tot V inspir8ci0 natural a l'art més ex-

quisit. Y res no
fa

hi

fa quee v^
értsie^ -áIÉííffá cosa, que quant ICAusias
^.^ s v.,o

xx:L

eixir certes veus del mds pregon del seu cor, llavors no pot
\"0^

hom recordarse de res m1e y per ell
És cert

que el

en 1861, en els
Kta,

a pres y subjectat

µ

pririier punt apartat' ja figurava tres anys abans,

Trovadores,

p. 285, que correspon a l'edició correc-

prou incorrecta de 1890 de les Obras completas, p. 514. - Hem par-

lat de la relació ar!b Baret en 1857 i en repa,rlererp, en ocasió de la
publicació de la j terça edició del llibre d'En Baret de 1867.
P^.

11
1

,. Ui

9,'L

t^J^

rP

C=_que ¿,en capitol III (Qrisi de -1' +,eco-la Catalana! , ort fa un rew,ßrr' d t
11l w, ck^

sum de ca da

w < á^+

poeta, ,no cabrá-- ain" rast

pel que respecta a Aujiia's March.

a^ sásx
i x* ~,1

de les -ambres

Nosaltres direm alguna cosa de les obres d'Autiás

a través de l'idea del gran Mila, perqué pel nostre ja ,`expressat tot

all% que ens ha semblat. En-egtr"ta-~—t-ena- pertoca dir que zDm---4e
1-^-- ideea_..tle.l.sr,_alt.^es,--perqué en --"mençar aquest--hem it a l.h que a^^
("^^^ ^J
ka: ser.iblat a nosaltre&* Del resumiposa.rem? d'En Vil^ allb que ens
ser blará:

"Ausias Iil v?'arch Cavaller valencia,

llochs de

ses

óé ra

en dos

obr^s^, ill de Pere 1,1,larch... =e de N'Elionor--j!^oigasfde-

a
clara en el Testar:ent... L'any
1440 habita^ta Gandia y -e^
t
,^ 1446 _ &^t^

128.

W a les Corts de Valbncia..I Aufias sempre ha~ sigut tináutYtan
practich en lejs armes com en liis lletrels; y algunes de

serfs

obras de-

m,ostron que havia anat pel mon, y encara per mar, pus usa siniils
1
tretu de la mariner / U
(Ni ha

1

escrit «s en 32Cryelletati^ segons

ell mateix aiu../' (les idees del marqués de b antillana i d'En Çurita ja les havem esmentades! !^ Se veu per sois obras que era molt afecre C
tat a tota mena d'estudis: ai4 és que cita.
molta ^reqftbncia els
filosol¿, en especial los antichs y los esco<rians;

amb- tljconeixe-

ment de les fabul ^ s g entili ^s , parla del poeta Ovidi, y una.# mee-^
fiadas sembla que n'imita un altre dels elá foichs. bine es notO havi a.
estudiat ciencia medicinal, cosa poch f

cnt

-fia erre cavallers

ni poetlk s. Sobre tot era molt versat en 1«e obr 0,s de 'Petrarca y Dant

y sepru-rament en ~ dels poetgt s francesos (almenys en lo s"^ d'áss~to bretó), en la d' algun! dels antichs provenf ale y en qualque llibre
de Castella IDon Rodrigo ^Pe^rro sos mestres mes proxims foren los de
la propia terra ,maj orment Y'oesen Jordi 4-- l seu mateix pare Pere
March' No seguirem l'estudi que fa de les obres d I AuSIks, que trametem a l'edició Pagés que porta totes les obres amb tots els eler:ents.
Aprofitarem alguna nota per a que es vegi la bona

d'En

Mila en 1865 (p. 176). En el MS. Auzias. Fora de dos fragments no

^i

estampats i de dues carrecionetes que fers, seguim l'edició de (Clau-

(,

5t

w

r POV ,7S

di Bornat, Barcelona, 1560. Comparant-lo ab les obres d'Autias que
porta lo Cançoner de

Q

S aragoça,

se veu que no sempre son fidels los

llibres estampats. Aixi en l'obra "Ja tots mos cants" lo vers li diu:
si com fals Brut sercare delit"; lo llibre porta: "Com fals dient
yo cercaré..." dens dubte per ignorar la significació de drut. Un al-

marró du
+
C11:

tre comença: "Pren-me axi com al petit vallet O . En lo llibre s'ha
modernisada escrivint va let (altres posen bayler erradament ) .

És de creure que el fragment de la carta en franc hs que publica

129.

En Baret devia pertanyer a última hora a V any 1864; de totes maneres En lila feia tres anys (1861) que havia donat a llum la seva Lzran

obra Los Trovadores en España. Era cert que tenia dret a pensar com

volia, sobre les influencies ~Aels trobadors sobre Ate,

March.

LXII. - 1865. José Amador de los Ríos. '*Historia. Critica / de la / Li -

teratura Española /por /Don José Amador de los

R1 os.,.,-

prenta de Pernndez í£elsr, Radrit, 1861 -11

7 volums. - En el

1: adrid, Im-

volum VI tot ocupant-se del regnat de Joan II de Castella, parla am-

pl*ment d'hietór.ia literaria catalana de Pere el Ceririoni0s fins a
W-"
'
la fi del X.Vé segle. r Els
poetes que han - i nflul-- p_el Dant i pel
Petrarca, més que pels trobadors, an id al dir

d'En J. A. de los Klos,

es fixa principalmenta,,,,:arffl7 poeta Jordi de J. Jordi i

nié s

endavant

tracta amb l'extensió deguda, d'Au$¡as March. ilt cap. de la part 24
1'$ -11

it 1i és dedica.t i en les pp. 2-9* 15,17,18 i en la de la p. »-% dL1
A- de la part., 1 u . La priir_e ra de les Ilustraciones aw,,n
parla amb molt elogi i va e-7,ntra aquellá que en malparlen sense x co-

néixer-lo prou (Mariana) . Cap a la fi (pp. 489-526) tracta amb força
afecte i simpati a i diu que AuSias March és e1 primer petrarquista.
De totes maneres En de los Rios va ésser qui va estudiar, potser amb
excés, la influencia del Petrarca en les obres d' .h ugiás, La vida, la
bibliografia hi és estudiada i és també el primer que va establir
semblances del Petrarca en les obres del gran poeta nostre. adés encara: primer que ningú va fer veure el carácter filosbfic d.e la seva obra, tot fent un analisi breu d'una bona part de les Obres d'A-

mor. N'afegirem un fragnentP. sha vacilación de su espíritu, luchando sienpre entre el tensor y la esperanza, entre el placer y el dolor,
aparece expresada con tan vivo colorido, con tanta fuerza y verdad,
ira- i '
y a veces con tal ternura, que no en vawo ¡gano el poeta. valentilno.
^ . -_
^+ ^^<;
>tt ^ c Gw 0(,t °f-s; J^^l^^.
^ ^^ ^.,^ c.,_ , } aw•:t.^' < , 505 P °
^
la estinacion
u^ eset ®^ao^ao^te
e^-eme ^^ r.^rQ -
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ter eci-a - de dos~ ávc#,ee durarte ^`glos,
sz
y llegando a^nuestros
das con el legítimo ascendiente del verdadero mérito". (37). Al
capdavall de l l expresset volum VI s'hi troba un facisimil d'un MS.
que és d'un cançoner del XVèn segle que es troba en la biblioteca
del duc de Iedinaceli. En la reproducció a hi ha giatre versos de 1'

obra de lloss1n Osias 71arch, així "Axi cor..3 cell qu0n lo somnis delita.". (Pagés, Obres d'Auzias March, vol. J. p. 185) . Vegeu o consulteu utilnient la mateixa obra Introducció, p. 114. - La menció Osias
podria fer creure el ms. d'una época posterior al segle XV.
LXIII. - 1867. - Eugeni Baret i Manuel Mils y Fontanals "Les troubadours et leur influence sur la littérature du ;.:idi de 1'Europe,

avee des extreite et des pièees rares on in!Kdites. Par Eugéne :garet,
proffesseur de Littérature étra r. gere a la Faculté des Lettres de
\-i
1^Q,k,f

;R 1'

Clermont.''- Troisiérre édition. - Paris^í'Didier et Cie;' 1867"'. - Aquesta obra, entre les influencielrx dels Trobadora posa la literatura catalana especialment els lírics, naturalment. AuSiLe March coneixia

les obres d'algun*s trobadors, pero mai sabrem decididarient sobre
quins textos obrava*. Ell cita Arnau Daniely i les altres citacions
són en bloc. La crónica d'En Muntaner hi és estudiada airb molta simpatia, no tant 1a d'En Deselot. Prou esmenta alguna obra hist6rica
provençal que no tenen res a fer amb les nostres cr Zo niques militars

i populars. L'objecte nostre és prendre not a de les tres obres d'Auziss tradu^ides per En Míla i reproduldes per Ln Baret, que provenen
de la primera edició de 1857. Es coneix que algun valencik va arribar
^

a confondre el professor de Clerniont amb la gßestió dels dos Febrers:
un d'imaginari, fraguat per interessos nobiliaris al segle XVII i e1
suposat autor de les Trobes,suposades escrites al segle XIII. L'altre

és

el veritable, de la primeria del segle XV, el traductor de la Didatada

vina C onmedia,

de Barcelona en 1428, així cori és autor de diver-
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ses poesies i que no te res a fer emb Valéncia. E1 segon manuscrit
del convent de S. Miquel dels Heys a Valencia no deu haver existit

4'

o!c` mai. En Baret cita l'opinió de 1'Aguilo'respecte els editors: "La
llengua d'Auzias va ésser molt tirada per les edicions s'acostava del

castellá

et^ xo aA o cnn

per raó que entenien malament la llengua
original. D'aquest fet provenien les obscureta.ts an l logues a aquewmxzQx xk~ m

lles a les que presenten sovint els textes deis trobadors. -aquestes
observacions sobre els editors valencians i castellans són més justes, peró les tres edicions de Barcelona, són encara prou defectuoses, tot i intervenir -hi en la de 1460 erudits coneixedors de la
llengua (Antic Roca i Francesc Calça). Les obres . d I augias que En 111la va traduir en prosa perfecta són: I Qui no és trist. II. Leixant
e
apart i III. Pujar no pot. - En Baret va acompanyar./l'original la traU M1Ci

ducciO, que resisteix perfectament la prova. Al segle XV e , es creia
que els poetes s'havien de traduir en vers; dallo les dues proves

d'En Romaní i d'En llontemayor varen ésser destinades. Qui intenti
traduir en prosa continuatt l'obra d'En hila, hauria de tenir present la traducció en dístics llatins degudta a Vicens Maririer. - La

1,10
traducció d'En Mila es troba en les pp. 399-468, del llibre d En Baret. En la prirnera edició 1857, En Mils havia tramés una lletra a, 1'
QA r^^`/^ 9f ^ u ^ , ^ o^^., s.. , c

pM ^
autor en 10 d'abril de 1857.,f'Rel ativamente a Ausias Marck, le repeens ß

tiré á Vd. (Baret) mi opinión, pero me sería muy dificil motivarla: 1 4 porque es una simple opinión sobre una materia que no he estudiado particularmente; 2 9 porque es dificil motivar una opinión ne
çl
haan^

gativa. Habiendo leído

,

^

-r encima a este célebre autor, me pare-

ció que su tono, el fondo de sus ideas, sus frases habituales, no

eran las de los trovadores provenzalez. Tendrá semejanzas é ^i todos
los cantores de amor, pero no tales que constituyan la imitación. --;!o
me atrevería a decir si Ausias March lela * no los (n ovAá

aunque
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se que nombra algunos de ellos. No atribuya Vd. mi opinión o mejor
mi duda a amor propio provincial, pues mis estudios provenzales me
harían inclinar más bien a la opinión contraria a la que me i

an.11

IrL' opinion de ""^. Ii1l . 1 s' est mddifió, depuís, car ilrbow'l écrivait recentment, en français celrte fois"a' nn rel¡sant Ausias March, je erois
-

trouve r plus de ressemblance avee quelques pieces morales des trou_,_

badours O . En 11ilá, que en l'espai de temps passat de la primera ,a--1
ro . edició del llibre d'En Baret, havia tret a llum els Trovadores en Es Etna (1861), tenia

aia3tx

dret a opinar sohre aquesta i altres questions

de carácter literari.
LXIV. - 1867. Francesc Pela¡ Broa.

"Lo llibre dels Poetes. Cansoner

deobrets rimadas dels Segles XII,k XIII, XIV,

X ,

XVI, XVITJ XVIII, a-

companya de notas y de un prol lech per Francesch Pelay B riz. barce/
6

lona. Establiment tipografich-editorial de äalvador Manero. 186ß". Aquesta és certament la primera antologia dels poetes perqub no es
pot dir tal el pla editorial que en 1840 presentaren els honorables

J. M. de Graid i Joaquim Rubió y Ors, per inés que entre les mostres
n'hi haguessin d'Auljias MarcA.- Moltes vegades ens ha calgut esmentar aquest llibre dels poetes; porta de 117 autors aplegats.

'1s

cu-

riós veure quines obrésuhavia triat justament el primer editor de les
^ rFj,,,,^c^„ lvt c^ ^^ 9
obres delpoeta`eri e1 ä1é XIX.
Quatre són les obres, cadascuna formant d'una de les quatre grans
agrupacions. Les poesies, ádhue les més llargues, sOn publicades senceres (Aquelles maresN. Cant d'Amor: "Qui no és trist de mos dictats
man,

no cur*. - Cant de mort: "Aquelles mames que jamás perdonaren". Cant moral: "Si com lo taur se va fuyt per desert". - Cant espiri-

eiat^^ri^e: "Pui)C que sens tu algu a tu no b*a".
Per ésser aquestes obres tant conegudes no caldrá verificar les

tual,

planes de l'edició ni de la d'En Pagbs que fins havíem fet, í es pla-
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nes

del llibre

a^ ^

n-esv -

del--s- poetes

t^,^^r^

on-- e s

t,`^ ^ZVU ^ th a.Y^ tiJ@°Y^.

troben

esmentades 195-216.

LXV. - 1373. Estudie histórico-critico sobre los poetas valencianos

de los siglos XIII, XIV y XV, por D. ilafael Ferrer y Bigne (Valencia
1873) ,1 . - Sembla que el pr.eini de la Societat d'Amics del País de Valencia va obtenir -lo en 1871. Áquesta Societat va imprímir-lo en el
volum XI II del seu Boletín, fent -se un curt número d'exemplars. Novament se'n féu una nova edició, insertada en el boletín--Hevista de
l' A teneo de Valencia (volums VI, VII i VIII) de l'any 1875. En Josep
Piter Inglés en féu una traducció catalana publicada en Lo Gay Saber,

2

4,

época II, any I,^^ començant en la p. 24, dmk --nom. kZ de gener de 1878)
i acabant en ,* de març l3aJ. Va reprodult amb esmenes, en folletó de
la "Revista Biblioteca C Assica c atalana", Barcelona, 1908.

Si En 1,filá no hagués publicat la seva hunil "Ressenya" que hem
esmentat un xic llargament, a En Ferrer no se li hauria acudit d ' es-

criure el seu important " Estudio ' . És llastina que-no hagués publiT

cat sinó en alemany el seu Catalanische D íM er del segle XIV, perque
_
e-ls hauria aprofitat pels seus poetes d'aquella centúria, força deficient. Respecte els poetes del segle XIlI b no te cap importhncia.
Malgrat haver-se demostrat des de 1902 la impossibilitat de 1'exis-t 'e ncia del Jordi del Hey i del Jordi de tant Jordi del segle XVh) s6 n
una mateixa persona. Cm Ferrer continua ainb la llegenda dels dos Jor-

dis. Prou s'ha demostrat la inconsistencia de col.locar les Trobes
d'En Jaume Febrer,

de car la cter nobiliari l r4a4actada al segle

XVII (vegeu la nostra nota 38). Per aquests grans defectes és que el
ts

P. Blanco Garcia va dir del llibre d'En Ferrer i Bigné obra que con-

tiene curiosos dato s_,_pero
rera, edició Auzias

que no siempre debe seguirse. (Jaume Bar-

¡areh, p. 415). En el segle XV b es on deve inte-

^ '4 Cr$1~ ressant, ja sia per et-seguir ^n llila, j a sia per afegir, en alguns
^^^C;
01_,, Q«-'f-0 autors (AuSias, per exemple) dades que semblen més segures que les
a_
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d'altres poetes. No cal dir que tots els poetes o, per relació de família, o per altres relacions,que tots els poetes semblen valencians,
fora d'alguns de catalans massa declarats (Turmeda, B'ogaçot, ete.). El merit singular d'aquest llibre és d'haver donat a conéixer, d'.una
manera suficient, el testament i l'inventari d'Au§¡as -March.
Aquest llibre d'En Ferrer te un merit ,nelt singular; es el d'haver publicat el testament i l'inventari dels béns d'Auliàs March d'una
manera ben suficient per a donar idea dels noms de les seves dues es-

poses, de l'any del llur traspàs, de tota la ge rit que el voltava, dels
seus fills i filla naturals i sabem l'any i el dia de la seva mort,
que havem esmentat diverses vegades. F1 descobriment de tan importants
documents es devia com sempre al director de l'arxiu. Apart d'aquests
documents, l'article d'En Ferrer referent a Autiás està ben concebut,
però la coneixença dels tals documents i l'haver-los posat en c irculació l'avalora.

LXV bis. - 1875. Aunias March. Nota anónima publicada en "Lo

dat -Pe-

nat, C alendari Llemosí, publicat per En Constantí Llombart. tiny 1875.
Valencia.

^
r

E stampa

de Ramon Ortega..." Es tracta del significat de la

seva recta pronunciaci^S,

i seria una continuació

d'En Ferrer i Bigne.

LXVI. - 1877. Manuel
i Fontanals. Aribau. Discurs llegit per En
1ïilá en la vetllada celebrada en l'Ateneu -barcelonés el 22 de juny de
1877, publicada en la `revista de Las Provincias". - Pinta l'estat de
la literatura catalana en el moment de divulgar l'Aribau la seva Oda

a la Patria (1333 en "E1 Vapor"): "Hablase interrumpido por completo
la tradición de nuestra antigua poesia. De la obra de Bastero impre-

sa en ?doma y más científica que amena, había en Cataluña muy pocos
Nl c

ejeriplares. F1 mismo Ausa «e-;a tnás citado cLue leido,y de los demás
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poetas deX siglos XIV y XV, poco o nada se sabia antes de la publicación de los fragmentos comunicados por Tastú al obispo de -"storga.

Tensase una idea vaga del d,'ä, ¿ llaTada lengua lemosina l eMun,^l según se
creia^a Provenza y a Cataluña; habían existido unos poetas llamados
trovadores ,r e las óperas y las novelas daban fantásticos trasuntos.
A sí el no menos plagiario que ingenioso Lopez Soler pudo atribuir imr

puneinente a un Cabestanyl 2 imaginario trovador del siglo XV, retazos

del

^ ow^

y de los Hermanos eneriig2e de Byron. Se componían versos

catalanes pero deríVados de la escuela del siglo XVII, nJindigena

eri el fondo, impura en el lenguaj

e,I no más natural que elevad4A:. -

Com que per molt notable que fos la figura de l'Aríbau (a la qual várem destinar un treball' és més coneguda, eris hem acostumat a posar
algunes idees tan clarament exposades per En Milá (Obras, V, 358 -62) 9
sobre l'estat literari de barcelona al moment de produir l'Aribau la
célebre Oda a la Patria.
LXVII. - 1878. Enrico Cardona. - "Dell l antica / Líttteretura catalana.
/ Studii / di / Enrico Cardona, ,^ seguiti dal testo e dalla traduzione della vita di Giacomol/ tofta dalla Gronaca C atalana di Ramon 31untaner._- / Napoli. / Tipografia di Luigi Gargiulo... 1878*. - Aquesta

obra millora força Essai_ d'En Camboulin, que no va parlar d'Autiás
conforriant-se amb els judicis d'En Simondi (l'home de clars judicis) .
S'ocupa llargament d'Auáihs ^^arch. La influencia nociva d'En Cambou:;

lin li ha fet abonar cors obras histOriques del segle X VI . Comprenem
que, a unsestrangers els és molt difleil P-e
clar U les
confusions, més o menys intencionades dels bibliógrafe valencians.
Anem a l'estudi que dedica a l'Auaiásl
casa catalana trans
transportada
ada a Sicilia )
p

Ma=

Cardona (d'una il.lustre

én
^ ^ot considerar-se dividit'^én

tre ' inçipals: I. Idea del poeta i sumaries dades biografiques.
I I.~mixta Idea sucinta de l'argument de cada un dels XCIII cants
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d'Amor. III. Publicació d'una obra i traducció en prosa, així com
diverses tornades amb traducció. - Hespecte al gran poeta s'expressa així En Cardona: AuSias llarch no solament el príncep dels poetes

catal an s del seu temps, sinó dels catalazis de totes les (poques i
sobressurt també sobre els que podrá produir més endavant Catalunya.
Tot seguit diu que JLujiàs omple el seu segle a la manera que el Dant
omplia el seu. Diu molt depressa que el Dant no va influir gens en
l'obra d'Aujies March, pern que el Petrarca va exercir una gran influencia sobre el poeta catalá. R eprodueIx les frases d'En Sismondi,
les de J. A . de los Rios i els versos difícils del Canto del Turia
tw-i coneguts. - Les dades biogrbfiques que podia tenir a má En Cardo-

na eren (187b)
r insuficients en 1'epoca en que axx zx escrivia,
•^^
s'
er a res de Gandia, i els bibgrafs més adotzenats asseguraven que havia nat i mort a la ciutat de Valencia. En Cardona no sap
sinó el nom dels pares i que l'Aubias va casar-se dues vegades perb
que,eL les

seves poesies d'amor varen ésser dedicades potser totes a

una Teresa, que anomena així; algún valencia enredaire, va afegir-hi
sense cap solta, Bou o Monboy, d'aquesta manera el nora d'una bagassa

( Maldit ínie d' A uSiás) passá el nom de la dona etiblena de 1a castedat.
a

L'ignorancia se-tupr.e ha estat molt atrevida. Diu que/Teresa va dedicar-li els cants d'Amor i de mort. Diu que l'edició millor ós la de b ar-

celona 1560, la qual descriu, , u'e va sufragar l'edició va ésser
_

En

ü^,

Fer-

ran ^e Fole Cardona i d'Anglesola... aprofita aquest -ecenatge per
a parla t( dels Cardones de S icília i dels seus avantpassats (en nota;.
- Fa un resum dels XCIII arguments redults a la última expressió:

edició de lladrid 1579, amb la
traducció dels cants d' amor feta per En Jordi de Miontemayor que en
aquesta argurrientaxxx estan trets de 1 '

suprimeix una partida o perqué no les ha enteses o perqué li ham semt

blat massa lliures. Devem una explicació al senyor barrera que criti-
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ea (Ausias March, p. 413) En Cardona per no separar els estrarne dels
altres cants. Cap edició antiga els separa, sinó barre¿ed els ea

tems amb els altres cants. Qui va empescar-se de separar els estrkns
va ésser En Briz; però cor que totes les edicions fetes a Barcelona
estan calcades en la d'En Briz (Fayos, Bulbena i Barrera); solament

En

Bulbena va utilitzar una, l'edició de 1563, tots però van accep-

tar la estranya disposició de Briz. No cal dir En Pagés també barreja perqué ell segueix, en la possibilitat * , l'ordre cronòlogie de
producció. - Tria per reproduít i traducció l'obra Qui no és trist.
E n la traducció observem dues errades sense importhnèia. Publica Si
col castor.que l'Ariosto va imitar E diexa ch 'io imitö sí iT castore.
Acaba l'estudi d^Ausias, que ocupa les pp. 107-122.

LXVIII. - 1582. -

Joaquim Rubió i Ors. "Ausias 511arch / y sa época

Monografla escrita / por / D Joaquín Rubió y Ors, / Presidente de
la Academia / de Buenas Letras de Barcelona, correspondiente de la
de la Historia, etc. / y Premiada en los Juegos Florales / de Valencia de 1879. - Barcelona /, Imprenta de la Viuda e hijos de Subira-

na / 1BS2 1 . Aquest treball está concebut en la seglent disposició:
una Introducció, en la qual en haver adregat algun paragraf d'ordre
general, parla de la fundació de l'escola de Tolosa, d'on arrenca a

tractar dels trobadors catalans fins a la de 1i Baree - en temps de
Joan I. merces a Jacme ^5arch i a Lluis d l4ve4go. Parla taLbé de la
qüestió del llemosinisme dels valencians i sobretot dels Poetas anteriores a Ausias March. Entre aquests hi posa mossén Jordi, Lluis

de Vilarasa, Andreu Pebrer i els tres 7Zarchs (Jacme, brnau i Pere ,
de tots els quals hem parlat llargament; tot pos an t unes frases del
Departiment entre l'estiu i l l ivern entre el vescomlb t de nocaberti i
Jacme -areh, pera En Rubió en d l5 na

Ausias March F^t

. Entre els Coetáneos de

cd'l^oca En Rubió alguns dels cortesans d'Alfons com En
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Lleonard de Sors, els IZasdovelles (Joan Berenguer i Pere Joan), Fra
Roc8berti, l'autor. de Comedia d'amor, Romeu Lull, Pere Torroella, Joan
Pogaçot, Antoni Vallmany a, Miquel Estela. i el seu germ h. el comana.dor
d'Emposta, Vossèn Joan Poig de Corella: Bernat Yenoll e r i algun altre
que tots, havent-n'hi alguna que altre de mèrit real, tots, així catalans com valencians restaven, així com els precedents restaven
ofuscats davant la gran figura poética d'Auáias Lareh. V enç arab la
seva força poética a totes les escoles i 5 tots els poetes catalans
i valencians. - Dedic & trenta vuit pàgines, la major pa.rtida a presentar tots períodes amb abundants fragments molt ben triats: Vida y
obras de A usias March y juicio de estas. - Aquesta part del seu estudi
fa impressió, tal com estb- presentat, ádhue a aquells que ci(neixen
suficientment l'obra del gran poeta; com que en el present capftol portem fets tots els extractes i d'altres ens estarem de dir-ne res més
i valgui aquest notable treball de presentació. De més a raes, fa urnes
planes errmatlleve.des a En quadrado i G En Mila, que barrejades amb
idees prbpies, el treball resulta excel.lent. - Enea_re tracta igualment dels Sucesores de xusias -areh: Un cor, mort no sembla que Ausias Yarch hagi exercit cap influència_ entre els seus coterranis ni
la més lleu citació, preocupats com estaven en les seves lloances
prbpies en els seus nombreos concursos devots que es celebraveri en
les aules capitulars o en els altars rrajorex de les esglésies. Per
altra part e' imprimieri aquestes obres. p ` w.nbe cultivaven 1a poesia
humorista que va produir obras d'inacabable llarg IS ria (El Procés de
les =^lives, E1 Sorrni de Joan Joan, La brarla dels llauradora). :Forma
rengló apart, amb tots els honors, L'Espill o Llibre de les Dones,
1' obra r:és plena de vida que coneixem de la qual liazlaí z parlarem en
el cap. onzè. En Rubió s*ocupa rbpidarnent d'alguns autors ca.talaris
(Joan Pujol) de tots els quals hem tractat llargar.ient. - L`Apendix
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que es considera dividit en dues parts: a', models de traducció de
la llatina d'En Vicens Variner (I, Qui no es leyt; II Cervo ferit;
i traducció d'En Baltasar de Roma r. i (III Cervo ferit) traducció d',^n
Jordi de Monter-ayor (IV,

Cervo ferit) ; b), quatre documents in 'e dits:

20 de febrer de 1361, acta de quitaci0 en el qual entren els dos ger-

mans Jacire i Pere March, entre altres persones. I. Ferran I, a peticiO dels parents mana a les autoritats de Balaguer on va morir en
host a

1413, que autoritzin la traslacio de

]fia

x^

Pere March

a-trasla-

dareu- e, Valéncia. II. Els eribei y_adore encarregats de recaptar ca.vallere diuen al rei Alfons que a Gandia s'han comprories a seguir la

host només que Yrossen Lluis d'Aragó i kusias =March, en altres d'altres bandes dartes reials sense data (19 juliol de 1424) . III. El do=
cument referent a Lluis Pedrolo que En Pagés ha publicat dues vega-

des sencer. (Abans de 1422) . - No sabem perqub En Paghe te certa mania contra En Rubió i Ors que l'obliga a cometre alguna estranyesa
imprópia d'ell. xal podia fer-se coronar als Joche Florals de Barcelona, quan va ésser premiat als de Valéncia i va obtenir l'abella d'or
oferta. per la. Societat d'Amics del Pais de Valéncia (17 nota d'En Ru-

bi6) .
ATEIZClb: (Al marge de la quartilla 200 hi ha una nota que no está marcada; no
saberq si va intercalada dintre d l aquesta quartill a o va al final d' e-

ll a;

diu així : )

Tnt aix% consta en la portada (solament impresa a Barcelona.). Es
a

coneix que En Pagés va llegir la portada massa de pressa (p. 311).
LXIX. - 1884. Francesc rayos Antony. Obres d'Auzíes March. "Obras del
poeta velene¡& / Ausias March / publicadas tenint davant les edicions
de / 1539 9 1535, 1555 y 1560 / per Francesc Payos y Antony, Socioxx
corresponsal de Lo Rat- Penat, /Societat d l ar,•:adors de les glories de
Valencia. / y son antich realme. / acompanyades d'un prolech (carte-
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llat amb el lema Lo quen seribres cullirle. - Barcelona. Joan Roca y

Bros... 1884 11 . - Aquesta detestable edició no té cap qualitat, el
tal `prolech » és una combinació estrafeta de l'Estudi tx d'En quadrado, que En Fayoo havia mal tradiilt i d'En Ferrer i Bigne, La dedicatória és copiada de la d'En Briz. E1 text és format, plana per plana, de la_ Briz, entregant un exemplar d'aquesta darrera edició en
1

,

M01^-3

4f

les caixes, sense prendresla ',-orregir-ne un sol mot. kdhue les erradés tipogrhfiques d'En Briz han estat reprodu'ldes. En citarem un únic

exemplar que podria esmentar-ne niilf, peró no val la pena. En la poesia

" Si Deu lr ors la mia arma sostrau, va sortir

sostrant,

p. 42. En b'a-

yos p. 72 sostrant. En l'edició Fayos tot es dels altres i ni una

paraula origina. . Tot espatllant i sabrejant les idees dels altres,
i En Fayos tank tranquil.
LXX. 9 1887. Jacint Torres y neyeto. "Lo castell d'Arariprunya » (estu-

di publicat en les IfemO'rias de f4Associaci6 4 atelanista VExcursions
iI *Aust rada s ab grapats
cientific^aí3/y acompanyadgs d'lndir-£Sanalitíchs. Volum 111. 1879. tsarp

celona. En lo local de g_
a A ssoci e- ciO, Paradís, lo, a1r . y en las prin-cipals llibreries. 1887". Al darrera de la Portada hi ha la segtent
menció: "B arcelona. Topografia de Jaume Jepue, carrer, del iTotariat,^9.

Taller de tk Fotogra iw at^l^ . Thom e y

, raïyría 212. Es propietat de
c as" J)

la Associació Catalanista d'excursions cientlfi4^'. Les dues anya"OY,

des que consten a la portada primera

(l879)-"

la de la producció de

les ressenyes d'excursions, estudis i menOries; 1 segona (1887) es
la de la publicació, que és l'única consultable. Jacint torres y Re-

yetó, Lo castell d'Ara RT
. runyk, pp. 33-64. - En 'torres i ReyetO :kl~
que varem coneixer prou bé, va fer una confus*io en-

tre En Jae e ITarch pare i En Jaume '°-arch poeta, fill del primer'
1 el
P. Ribera tampoc va entendre la difer le neia i tots autors varen induir
e, error a En Pagen (vegeu aquest mateix volum_ dezé, p.

on trac-
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tel ariplament aquesta g1esti6 . En la part pintoresca, ens cal que és
considerar que es tracta d'un treball de caràcter excursionista, retN^•'

dactat en l'any 1879. Va trobar-se en

.^

facilita'

de consultar el lli-

bre de Baroniaz i diversos altres documents que va fruir i que

ex-

tracta amb molta traça, perN on es parla amb prou feines de Jacme i
Pere poetes, fills d'En Jaeme pare. Per l'ascendència i descendència

dels
"rarcha^9 les glkestions entre S' n
Ité aquest estudi un gran valor)l_____
--- _.
Llaïs l'arch el G onsell de Barcelona, segons consta en Dietari i en

el

Llibre de les coses assenyades,

per afers d'unes ovelles, que va

acabar amb el penjament de dos homes d'Aramprunyà per part de Barcelona, després d'assetjar el Castell i pres per força d'armes. -

^°

(

Després d'acabada el fur dels Marche, posa tota famílies que per herència fe llenina passa als Fivallers, es varen anar traspassant les
famílies principals fins avui en-dia la Baronia d I Aramprunyá +'ivaller, Torrelles, Cardona, Sentmanat, Copons, Pinos, Erill, Llupiá,
iongat, Garma, Sariera i Foixá. As un treball molt digne i utilíssiïn descansant sobre documents autèntichs, especialment el Llibre
de la Baronia, que és la font principal; avui publicat per En Francesc Bofarull.

LXXI. - l8a8. - A ntoni Bulbena i `i'osell. Edició de les 9bres dIAusias
'.garch. - "Les obres del valerós cavaller y elegantissim poeta AuQias
'Iarch. A ra nova y ent ab molta diligencia revistes y ordenades segons
^^ 1 S .`z ` ^

7 Cs r®h V,'*.=

les més correctes edicions antigues. - BarcelonaYF Giro.Ni
Acaba amb el segdent colofó: "A la immortalitat del facundo Ausi s
ci,
aliarch y^ion o r de la antiga llengua catalana, fou acabada d'estampar
i
la present obra, a despeses de N I Antoni 3ulbena y fusell, en la ciutat de Barcelona, Diada del gloriós cavaller amant Jordi, patró de

Catalunya. Any M.DCCC.LX_ MII". - En quant, de 254 pp. , un foli
+a de taula - Aquest llibre tant per l'aspecte tipoJ. d'errades

L,
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grafic com per la disposició interior no pot ésser més atraient; per
altra part es elegant de prescindir de posa r aquella llista d'edicions que no servien per res, perqub ningú no comprovava, ni el inateix corrector (En Faybs no llegia la lletra gótica). En Bulbena, que
ha publicat prou4 textos podia e:mpendre el d I Aujias wib exit; va triar
aixh es, l'edició de Barcelona de 1560. Ens sap greu que segueixi
la disposició d'En Briz i que repeteixi els sonets de sernpr.e, o part

dels sonets tan coneguts; posat a treri . ca r mo+lloS, rompre'ls del totf:
ni sonets tan coneguts ni disposició Briz; tornar al pll de les an-

tigues, barrejant els estramps amb els altres cants. La puntuació es
la primera vegada que ha aparegut feta anib gran cura i la correcció
també. Es la pr.iriera vegada que En Bulbena ens ha presentat un text
d'Aujiás M arch llegible, perqué ja ens consta que el primer (:Briz)
no ho era.
LXXII. - 1888. Amadeu Pagés: "Docwients intdits relatifs a la vie
Nova edició de 1935_, en el *Boletln_d e la _Soeï
e.dadCastellonense de /—
d'Auziäs aréh" en la " oman . a",XVIIúfa '186-206- 7- S'hi publiquen

Cultura,
pp.128-143.sencers el testament, el codicil, inventari dels béns (llibres) que
{2 5^

foren d'Auíiae i dos documentos de petita importancia trets de 1'inc^,e
ventari dels béns d'Aujias Mareh,havien
estat aprofitats per primera

vegada per En Ferrer y Bigne peró l'amic Pagés els publica per enter
aquests importantiesíms documents per ?` la vida privada d'Au$iás :arch.

Aquesta publicacio de 1888 és una dels primers estudis d' eru ,Iicio que
va produir el nostre amic, Éi no estem mal informats.
LXXIII. - 1883. Catáleg de manuscrits catalans de la Biblioteca ÑA"

de V ex -palau reial. "Manuscritos C atalanes / de la / Biblioteca de
S. lT. / Noticias / para un i catálogo razonado / por > f J. Massó Torrents / con autorización... Barcelona, librería de hlvaro 'Ierdaguer,

1388". -

1 cançoner d'obres d'Aufias ' arch 2 H. 4., que posterior-
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ment s'ha descrit per nosaltres en 1914 (03 ) i per En Pagés en 1912

(F) , el varen; anotar, d' una manera insuficient en els anys de la nostra jovenesa. Várem publicar#» l'obra que toiás lditors no creien que
1'v`ï s' :• ^ 1

es ; iás,, per la forma estranya,Ja no esperQue sia amat; la taula

totes les obres d'Au%ías, y una bibliografia de les edicions que del
poeta coneixia plegades amb les traduccions fins a lli horrible d'En
Fayos perquè les demés no s'havien encara publicat. Várem donar la

primera noticia de la impressió de Saragossa de 1512 i un sonet del
qual aviat varem tenir-ne nota completa. I res niés.
LXXïV. - 1392 (1906; . Josep Torras i Bages. La Tradició Catalana. "La TradiciO Catalana, estudi dO valor ètich^del Regionalisme Catalè,
per "^ „ n. Joseph Torras y Bages,
. - barcelona.
L- Si'
s.Tv 0.c,w
vt >>, d f • á a y ► y o (i(i 21 )
_—__
n
-^fiin molem de 725 pp,_ _ , FI ^pa `. 'de l a s e g:ena part (pp.
533-5 'f y
4-41~) es dedicat a Au !biás March, estudiant-lo seguint el següent
enunciat:I.Ausias March. Siiilituts ab lo Dant xlighierí y ab lo Petrarca.--Es lo poeta de la humana potència apetitiva l. t doctrina esco
lástica. 11. Dissecció del nirvi filos%fich d'aquesta poesia. - La

Passió d'Áor: "ant, d'4morl Estrmilpe; Cgn
t$ de Mort. - III. La naturalesa de la Virtut y del Bé: Cants Morals. - I 5r . La Gracia divina:

Cant E spiritual. - V. Sintetisacio: L'Ausias

Ma

na compren tota

la fi-

losofia cristiana sobre la potencia apetitiva humana, comengant pels

sentiments, seguint pels habíts., y^esplicadtX la insuficiència humaria,
acabant per la grlcia, completiva de rhome.

gjgotada aquesta se'n va fer una segona edició a c^la Vidua d'
Anglada. Vich 1906. Un vol. de 6606 Tpp. - Is un dels estudis més densos que s'han escrit sobre bu^,ias ^areh. ~ En Pagès li sembla que
el treball més original que s'havia publicat fins aquell temps sobre
el nostre

el que En Torras i Bages va consagrar-li. Segons

ell (i apoia la seva tesi sobre enginyoses semblances a_mb Sant Tomàs)

144.
un dels millors interpretadors de la psicologia i la metafísica escolástiques.
LX,V. - 1892. Ramon Domingo Piires i P4ereé. "Los poetas del siglo XV
po r Ramon D. Peres y Peres. -1,1M Conferencia, 18 de noviembre de 189211,
extret del volum següent: "Centenario del descubrimiento de Amlrica.
Conferencias leidas en el Ateneo Barcelonés sobre el estado de la

Cultura E spañola y particularmente d4záa catalana en el siglo XUT. Barcelona, 1893 "...Totes les conferencies varen ésser llegides dintre
de l'any 1392 i anyada del centenari. Pels efectes de la impressió
i correcció de proves, .va per.dre l s un any. La conferencia d'En Peres
ocupa les pp. 347-385, de la literatura catalana p. 370-375. - Res-

pecte a A uíia's March retreu uns excel.lents parhgrafs d'En Rubió i
Lluch, i en acabat expressa pel seu compte frases judicioses pel que
es coneix que tenia tracte f regflent amb gran poeta: Parla també de
mossén Jordi de Jordi amb molta siinpatia i intel.ligencia, reconeixent, pero que -gi n Jordi es anterior a Au$¡as. Si anomena gairebé tots
els poetes de l'Escola de Barcelona, només fa extractes de versos d'
aquests dos grans valencians: Auziás March i Jordi de Sant Jordi.

LXXVI. - 1896. J. Massó Torrents: "^-Iranuscrits Catalans de la Biblioteca Nacional'^iadrid. Noticies per o un catiLleg raonat per J. Masso
vyt.v^i
^—t.¡
Torrents. - Barcelona,<<L^Avenç`^, 896 ¡e descriuen
i es donen imporo d . ^u

t Lt, t

tants obres del ins. de la Biblioteca Nacional de Tadrid,
ß
i
5gß
D ,. E
-6ßd6 que són marcats per Pagés X912-i * i per nosaltres en 1914 per

J.

0 6 i per 0 7 . Váre.m publicar, nosaltres, a part la Demanda d'Auliás
a Joan moreno i els dos poemes narratius d'Auliás March (la codolada
i les noves rimades), havent -la publicat en dubte, ens hem repensat,
i les creiem ben bé obra del nostre autor, de les que serven tots els
.t

3S (Q

caracters. Respecte al ins. datat de 1-66f> en várem donar a coneixer la
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taula, el vocabulari i el próleg d'aquesta edició preparada que no
va imprimir-se, pero que va ésser utilitzada en una altra (1555).

LXXVII. - 1893. Otto Denk. *Einfdrhung f in die / Geschtchte der alteatalanischen / Litteratur / von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhun\et bQ.thA^rim dert / Mit vielen Probeln bibliographisch
ritischen Noten und einem
/ Glossar. / Von Dr. V. M. Otto Denk... München, 1893. - En la part II
Ve-i x ¡ -

(D ch'hmg s'ocupa d'Aujias Iarch en diversos indrets del seu excel-

lent tractat per' molt especialment en les pp. 367-3:39 i en la Nota

4q4-4eS

27 p:p. "-4 5, on resum les edicions. En conjunt parla de les can-' !
nr

çons d'Au^ias que resumeix la principal molt ben triades. Está l l autor dels ines recents que va aconseguir.

LXXVIII. - 1398-1899. Enrique 's errano y Morales. "Reseña histórica
en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valenx,^ vvyfiYO

cia desde el

Lc:^.gva
ah^^
le nto del arte tipográfico en kaspaíña hasta el

año 1868.,.Valencia,,.„1898-1899 11 . - Reproduccions de marques, portades
i retrats reprodulta. Les descripcions són perfectes i completes. Hauria estat preferible un ordre cron'ologic d l ïmpressions dels més an-

tics als més nous. Es fa força dificil saber de quines impremtes publica documents i de quines no. En certa part les taules ideolbgiques
í general de noms propis pot subvenir a aquells defectes. De totes
és un tractat notable fet per un que no era valencia mes que per afec-

te. De totes maneres és un treball bibliográfíc de la

més gran impor-

tancia i no cal dir que les edicions valencianes d I Augias hisperfectament descrites.

LXXIX. - 1901. Rubió i Luch. "Sumario de la historia de la Literatu-

ra Espa7lola, por el Dr. Antonio Rubió y Lluch. , » Barcelona,'=1901” . El
Sumari de la literatura Catalana (pp. 65-107 1) parla d'Aujoriàs Merch
(p. 8 2-83). - No hem parlat de les altres obres d'En. Rubió de les
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quals tractarem quan examinarem la seva crítica de l'obra d'En Pa g ès
xuzias et se predidecesseurs.

LXXX. - 1901. A qK A. Paz y Ilelia. "Noticias para la vida de Ausias
^,lareh", en la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos" de juny
de 1901. Aquestes noticies ens enteren d'una serie de notícies no solament d'Aujíàs sinó ans twibé del seu besavi, perb molt especialment
del seu pare Pere March, @ns entera adhue dels seus llibres (amb evident castellanitaacio i errades de cbpia`. Les dades aparenten força
interessants i altres que ja es coneixien. L'única sabem és que el
que recercava noticies diverses, sense solta, i va recopiar un lligall d'Autias; aquest recercador de paper vell fa mig any que era

,

-m i-4 ¿-"

1-9. C&

,mort i En Paz va tenir molta feina per entendre's entremig de tant

e la¿r,4 , paperwi.

e"¡ t p^ 0,c u^fI/ LXKXI. - 1901. Gabriel Llabrés y quintana. "Sobre Ausias liarch y su
^
`'-U M familia. Carta abierta 9E.Sr. D. -'Imédee Pagés, ilustre hispanista de
jk*t¿,£ 4- MaZw La Rochelle%.. en la "Revista critica de Historia y Z.,iteratura Españolas, porteguesas e Hispano-americanas', nans. XI y52n. Noverib re á
- -Deere 1901, pp. 333-337. - Consisteix en les incidències d'un plet,
ella—advocats entre l'hereu de confiança Jofre de B lanes, el germa d'AuSias March i els reposats hereus de la gerrnana (sord-muda) d'
Aufí iàs llarch. En Llabrés, entre les incidencies procurava treure en
clar alguna cosa; tot són cbpies i no existeix cap escritura autentica. Segons En Pagès l'epígraf d'aquesta documentació és aixi, tal corn
se troba en l'Arxiu de l'Audiencia de Palma: "Memorial de la causa «

procés de demanda

j

rje~ a que's mena entre lo magnifich mossèn Jo-

y__p_r

han Tolsa, cavaller, é jla nobll dona Angela ``t`olsa e de Muncada, muller
del noble don Gasta de Muncada, filla y, hereva de aquell Johan `T`olsa
Lw^s
de una part e lds nobles din Li~ ñ1,1 d'Ixer e dona Beatriu de ^ando-
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val, conyugues e per ells lo noble d.on Gaspar de Ribelle , de la. part
al t rl".
LXXXII. - 1901. Amadeu Pagés. "Documents inédits relatife e Pere ITarch

4 é Auzias -',^rarch" en la "Revista de Bibliografia ca-talana'`, pp. 129_r

3:582 153. Any «., num. 2.
En haver presentat un excel.lent resum de la contribució d'Antoni
Paz i Melia, passa a fer un examen de tres documents descoberts per
En Josep Rodrigo Perte¿as. iots tres porten la mateixa data: 20 d'abril de 1425, i privilegis en els quals el rei recompensa els serveis

prestats a la corona d'Aragó pel ca.valler xuS¡asx jiareh. Com que en
traçar la biografia d'Aufi.á.s March, her, posa.t a contribució aquests
mateixos documentos que esm-entem amb especial detall ele fets heroics

d"u_gias, ens estarem de fer-ne ara cap altra menció a fi de no repetir uns mateixos conceptes.
LXXXII. - Bernardo S anvisenti. "I primi influssi di Dante, del Petrarca, e del Boecaccio Bulla letteratura spagnuola. Con appendici di
documenti ín.editi. S `oggio di Bernardo Sanvísenti. Opera preniata col

premio Lattds, dalla Regia .A.cca.d,er^ia Scientifico-Lttterarie. di Milano. - Ulrico Hoepli, editore-librajo delle. !<eal Casa. ".

om-

Umber}QV s

ett¡. - Milano 1902 11 . - Un volum de 14-366 pp. de 20 x

13 cm.. Compren un capítol dedicat a Autiás ulareh: Ateas

la vita, la

ari: -- ipog.

}cd^^^63

poesiel comme poseel'

Ausias farch;

confrontarse col Petrarca e quanto si

debb a al poeta italiano. - a quest és el text de la taula (cap. IX^dar-

rer) pero en el text en parla molt poc; res de biografia i solarient

certes confrontacions

arjb el Petrarca que

tarit sovint her,i vist en tots

els llibres, sense gaire novetat, i quan en fa, cau en ridícul. Acostumat a veure el nom de Laura a les parts més insospitades deü,seus

versos, sembla jógar en

nori de Bou ( q ue no

te cap consegtlbncie-; mai la
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Teresa va dir -se Bou ni el poeta l l anomená, només una sola vegada en
tota, la seva obra.Teresa Bou era una invenció d'un valencib conegut
del segle XVI I ), endevina uns versos així: p. 387.

Entre amor ab oy desacordant
Diu que menjant carn de Bou o " llebre.
tot fent constar, pern, que són lleugeres petiteses. Esmenta la sem-

blança d."haver-se enamorat en dix B diveridres sant corn el Petrarca
i d'haver escrit obres en vida i eii mort de le seva dama, així riatei x
com el gran líric ita-li 'a . Convé dir que el -Dant i el Boecaccio tay-be

varen: enarzorar-se de Beatriu o de Fiarete en setmana santa. (dijous i
dissabte) . Que havia d'Aufl ias després de tanta ineistendä? Les altres
que poden haver-se observat provenen que els poetes són deixebles dels
trobadors. En Pagés ha observat després d'haver-se entregat a diverses i encertades observacions que Ausias March coneixia la Commedia.
Respecte a la castedat amb qué paria-va de la seva dona li sembla a

En Sanvisenti que procedeix dele `2'rionfi della castita i duela delleL
Divinita. De manera que no resta gran cosa d'original en el nostre
líric. La veritat és que no hi ha dos poetes més difere"s;Au$ihs

Raarch tot fou fons, el Petrarca tot forma; parodiant observ a que, en
el fons comú trobador^á que l*italia s'assemblaria a B erngt de VenILadorn i deixa pel cataláa l'Arnau. Al contrari: el ca.talá e l assemblava al Bernat de Ventadorn i l*italia a. Arnau Daniel. Tothom sap que
els versos malabaristes d'aquest darrer trobador eren molt de^gust
dels italians, especialment del Dant i el propi Petrarca (il primo
fu A rnalda, Daniello'. Per un estudi nostre sobre la ínflubncia de la

cançó provençal en la literatura catalana (39) vlirem trobar v~ menciors de Bernat del Ventadorn sobre s á d'Arnau Daniel. Jkixí, que es

restin'av!b tots els seus poetes el complert Arnau, que nosaltres ens
ql-j edarer, amb En Bernat del Ventadorn amb totes les seves clarors per
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Autile "arch. - Per altra l'estudi de l'Ausias es massa priiii i s'ha

7

pensar que pels autors dels sonets rimboribante que acompanyen les
r

edicions antigues Au§iàs era superior als grecs, llatins i italians.

Emauna cosa larientable. - En S anvisenti esmenta fragments d'altres
autors que no tenen res a fer amb la mathria tractada. Ni el Venturos pel eg rí (en codolada) ni la curiosa novel.la de Jacme Roig no

comprenem crom ni per qub se'n retreuen fragments. En canvi hi trobem mancar el testament d'En Bernat Serredell de Vich que, en havent
les olors de la glbria, passa a 1'Infeik i al Purgatori, on, trobant
la porta oberta, fuig. - Porta En Sanvisenti, ar-ib molt bona intenció,
quatre textos i catalegs, doe dels quals eren publicats abans de 1902,
data. en que publica el treball i, del mateix any data la nostra public a- cío de les Obres de Jordi de Sant Jordi, que no ha pogut arri-

bar e. la seva informació.
Hauria pogut preswriir 9força, si hagués
arribat a temps, 1a traducci6 completa del Decarieron. - De totes rianeres, hi ha en aquest llibre bones orientacions i per l'Autias que .

en el pro" leg va saquejar el treball ^ d'En lQuadrado, sense rai citar-lo.

LXXXIV. - 1906. Josep Pijoan. "Auzias March l'any 1444 era a Nhpols"
en la "Revista de Bibliografia ca.talana 0 , any tercer, 1903 (19Wj.
Del vol. III se'n va retardar la impressió fins a 1906, pp. 39-44.

Llegit bé el document no presiiposa que A u %ias fos a Nápols el 8 de
maig de 1444, des del moment que tramet el seu falconer segon, Adam
Lopis (vegeu Pagés, Auzias et ses prés. p. 82). En Pijoan, fa un utilissim resum de les dates sobre la vida d I Aujias = t1.arc i situant el que
publica per la primera vegada. No cal dir que, des de l l aiiy 1906 es
coneix millor la vida del gran poeta.

LXXXV. - 1907. Crestomatia Catalana per A. Bulbena i `1'osell. "Cresto-
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matin. / de la / Llenga Catalana. / (des del IX e á'fins el XIX b n) / recopilada e ordenada / per / Antoni Bulbena. & `T`osell. / Segon volum /
vers /. Barcelona./ Biblioteca Clhesica Catalana. 1907 11 . -riem esmentat sovint aquest mateix volum, en ocasió de la seva contribució, que

es -W u,, es estense que la dels seus precedents (J. M. de Grata - 1tubio,

Briz, lfilh que tenia un altre objecte` . Demés la tria apareix ben feta. Ja porters, examinada l^ edició Bulbena de les obres d'AugibLe March.
Darem precedir cada obra de les correspondbncies amb l'edició defini-

h

OvtXs

^r

1 ° `'°""^

tiva d'En Pagés per a qui fer-ne la comprovació. Auiasarch (vers
=`7
1140.- 1393.- 1459)_ . Cant de trnor. I. Qui no és trist demos dictats

V ,fi ` no cur.. Pagés

Xxx rX

1^-,_.^_

, I, p.

LXVI, p. 394,-XLIV, ,_
fió

^; ^_a--^..^.'f:^^-e-% Algu no pot haver
Ya^g^
en

309;

I11.

Retingaz! Deu en mon

trist

t

poder.

pensamentfCXIVZ

-w:"
Stra SPer lo camí de mort he cercat vida,-%w XCV-Iii,
.- = tants de ?:port. I. A quelles mans qui jame s perdonaren.

`

II, p.

XCII, vol. II, p. 67-6'- V.

Si per null temps cregui 'ser amador. -

clam"

XCVII, II, p.~Molte horiene g
de Fortuna.
, vol. I.
PC, 181
- Cant apirítual, Straripe. Puis que sens tu, algu a tu no

-ly;

basta. XeIV°, p. -f,'4'

És norma d'aquesta M donar fragment de les

obres de certa extensió. En hu^ias només

en dues ocasions:

Aquelles mans i l'anomenat Espiritual; pero ens convé fer una decla-

ració: les supressions sbn fetes artb tanta solta que tot ^t-que ens ha
impressionat o aquelle versos que sabem de memórie els hi trobem.
LXXXVI. - 1907. - Amadeu Pagés. Mude sur la Chronologie des poesies

d I Auzías March ", en la "Romanía" XXXVI, pp. 203. Ja varem dir en
una altra ocasió que no creien que tingui res a fer amb la descoberta de les taulesx Engubines ~ la taula de Perusa. ^` s mencionada per

autors anteriorá a Aujíiás i per altres de posteriors. Totes les altres mencions (-Mossen Borra, Alfons el IJagnánim) són ben certes, com
ho era també una de les primeres mencions ( Lo rey Xipre: Janue de Lu-

^M

Gk-20 abril 1427). ^10 1

' 3L -- -_
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signan, r7 juliól 2:2 1426,x. Vegeu Auziae et ses préd. p. 168-169; Introducci6 a les poesies, p. 167. - Amb aquesta i anb altres motius de

aor,.provaciá„ti •gaire assegurar que la ela.ssifica.ciÓ PaC-és s' acosta
bastant e- la cronológica.

MXXVII. - 1907. Francisco Almarche. "Don Carles de 'Viana', per -ran A

wy'>'

c'k, c

cisco n lemarche

Vázquez. Valencia, abril de 1907*. En la revista rmpo-

ri de l'any 1907, pp. 243-248. - Sembla que una biografia d'En Carles

de Viana no ha de tenir cap relació amb 1 s Au.S ias llarch, i n'hi ha,
consicierant que

Y, p(Q vi o

^,ao^

re

l'autor és valencib, o se n'hi fa tenir: Parla de la

coneguda correspondencia ab el cavaller valencil, Ausias March, qe

C^
dará -ate- q ue res d' est ran^
y pareix, quant sabem que don rae---e#!^
r
duch de Gandia iy Ausias senyor de Beniai^góó,
le ciutat dels Borles, Malgrat tot es molt MA'c Q -- coneixença personal en-

tre el príncep de la sang i el príncep de la poesia que tenia- 24 anys
'
mésue
el ^~
^_
q
príncep
Carles^no va enser
nomenat duc de G andia
firis a 1439 pel seu propi pare, durant una absencia; no sabem si va
durar gaireq anys. Solament se sap que l'administrador del duc va
resoldre un dels liti^T is que tenia hu#ias March. Si la prova de relael minçá. - L*Almarche reprodueix l'elogi del
ció és aquesta seria ben
príncep de Viana el capella del rei Alfons. Publica uns documents que
semblen inedite. El bon amic -" lmarche aviat va alíandonar el món.

LXMIII. - 1907. Felip Pedrell. "Dos musichsa

tag,/,—cáñto_r1e d'Au-

sias 11.F a.rch", publicat en el primer "Anuari de l'Institut d'Estudis
Catalans", 1907. Vérem tractar amplenent d'aquesta notable estudi en
parlar de Joan Brudieu.
LXXXIX. - 1908. - Amadeu Paghe. "Observations sur l'utilite d'une
édition critique d'Auzias March pour 1'étude de la la ngue et de 1'orthogrepht* catalanes * , en el Congrés internacional d.e la llengua Ca-
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talana, 1908, pp. 519-6M. Encara que tote ele treball« del Congrés
varen ésser llegits en juny de 1906, la tramesa a diversos passos de
las proves, la recollida d'aquestes i la impressiO, han calgut dos
anys. El treball d'En Pagés, ben fet com tots els seus sols que no

creiem de gran utilitat en el fet de l'ortografia,' pero per a l'estudi d'hist%ria de llengua és- alt-.ra- cosa.
XC. - 1908. - ?J-ar. celino Menéndez y Pelayo. - "Antologia de e^leos
II K óscan,•.,por Varcelino TFenémbz y Pelayo. Madrid,

castellanoE

ßa1 ¿,uca^ig^.e.{ :,y^.t ^ ^, n a ^ ^,c • . • ^

I,ibrerfa de ^ taào-^ e $- -

}^ 1908". - teproduireni

els

fraents

crítics que són més importarita, que són gairebé tots. Els exemples
d'obres d- Au

com a demostració d'una. teoria restaran redutts

al primer vera, perque je. hem esmentat els mateixos algunes vegades;
quan no l'hem esmentatlnx posarem l'exemple sencer. Quan els compa-ra
amb

el Petrarca no en

tres autors

direm

T^`,
res, perb<,
fá-- comparances amb roscan i al-

ca,stelle,ne ho tindrem en compte rabentment, perb. Ens

interessen en especial les opinions del que fou planyut amic) l'amic
que estava dotat de gran mestratge, que sospesava les idees en el moment d'escriure, amb la més gran sinceritat. Abandonarem les oppi±niona
expressades en dues obres anteriors ja antigues: Historia de 1IVá ¡de-

as estéticas 4en Espáná (lladr.id, 1883, vol. I, pp. 393-404) i ensayos
de critica. filosófica (ltladrid, 1892, p. 89) i no

tindrem

en compte

sinó les de l'Antologia, vol. XIII.
En haver tractat amb exemples del que anomena endeca.ssil.lab l'escola provençal- catalana, fa la següent proposició, p. 192: "Y finalmente, para no hacer interminable a poca costa esta enumeración, hasi-a,- -`

ta citar

bre^t^rtrl gran poeta del Amor y de la 11fluerte, que por el

solo representa esta escuela en lo que tuvo de más moble y elevado, y
en honor del cual debiera llamarse esta casta de endecasílabos Iverso

de Ausies Irarch", como llamamos alerte mayor "verso de Juan de
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nom. - Tracta (p. 192-194) de les cobles croades, de les encadenades
', p , ccu^ c^ 24 x
i de les
i dels estramps o versos = sueltos que usa con

tete

notable destreza. Posa per exemple cinc versos del Cant espiritual:
00 quant sera, que regaré les galtes". } Ofereix, per últim, com exemple de cobles croades: "Axi com cell qui desija vianda". fna cobla
i mitja. En la plana 194 i següents estudia la traducció de la Comme dia de 1428, que AuS`sias coneixia, peró tal volta no la traducció.
Fra Rocaberti: La Gloria. d'Amor i Mossén Joan Roig de Corella, pos-

terim-A, aquests dos darrera a la mort d'Autias.
Peró on dedica al nostra poeta les frases més pensades es troben en pp. 290, prenent peu d'un vers sonet de Bosca que ja coneixem,

per haver -lo reprodult per enter en la nostra p.
que és dedicat a
Ausias jíareh: "Con su fuerte y sabroso y dulce llanto", diu: Fuerte
más que sabroso y dulce,€ fue el arte de tlusias IMarch si se le compara con el etrarca.. Ausias es tar, poderosa en la parte intelectual
y afectiva como escaso de imaginación pintoresca, lo qual impide calificarle de poeta completo (Mi1á). aunque sea a toda luz un gran poeta. Si el mayor triunfo de la poesia lírica es la revelación del hom -

ais

bre interiors Ausias-ima(1L consigue en grado sumo y con medios extraordinariamente sencillos, puesto que rara vez sale de si propio rei

busca en la Naturaleza .y' en la Historia apoyo o contraste para su desnudo pensamiento, que se levanta^r— e solitaria sobre un campo árido
y desolado. Nacido en los vergeles de Valencia, parece que no tiene

ojos para conteriplarlos. La nota risueïía del paisaje que tanto ameniza, los versos del Petrarca, falta por completo en los de Ausias. Su
musa fiera y hosca se cierne en la región de las tempestades o des-

ciende e. los abismos del alma propia, escudriñándolos con profundidad cruel y sombría. Canta é su dama viva y muerta, pero una sola vez
fio, rM4YC.^_

y jamás describe su bellezaf ni de seriat alguna

de su persona. Y sin embargo, Teresa no es creación ideal, pertene-
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ce 8. este bajo mundo como Laura, y el' qüe - inspira es ardiente y humano, aunque pocos hombres sean capaces de sentirlo, porque no son
muchos los corazones dignos de recibir la saeta de oro con que el
dios deí amor hiere á sus predilectos.
Com fonch plegat ab la sageta d'or

Ab que Amor plaga' 1s enamorats.
E1 eroátismo de Ausias ¡March es de una especie tan sutil, tan
mística y etérea, aunque aplicada el Amor profano, que al paso que
0

nada dice a los sentidos, y deja y vacía de formas y colores la fantasía, ahincase y penetra hondamente en la disección del alma enamo-

rada., como si el poeta se delebtase con amarga fruición en arrancarse, ensangrentados, pedazos de su propia carne. - Dos elementos, á
primera vista conciliables, están fundidos de extraña manera en los
versos de Aus{as, y contribuyen á su áspera y selvática originalidad.
urmí

es el intelectualismo doctrinal y austero. Otro la pasión recon-

centrada, enérgica y fúnebre, que preludia los más desesperados acentos de la musa romántica. ¡Cuán lejos estamos de la blanda. melancolía
V D.Ckc h ttt.
del solitario de Vallehusa^que es casi una forma de su dilletantieno
poético! Auslas March (y quizá sea condición del genio nacional) se
complace en la expresión violenta de las emociones dolorosas, y no
rehuye las más espantables imágenes de la muerte y del sepulcro y hasta de la condenadnn

PtP

rnn

_

al

-n"ri+c,+trn

TiiAo- -^-

haber hecho traición a su Seror:
Foch creen ma carn e lo fum per encens
(són sis versos, saltats en dues series, que comencem).

En un triat enfilall de coses desolades i ¡'afecció a la mort
que de primer explica: "Sin llegar a laz cándida ferocidad de éste y
otros pasajes que fan de mal llegir, según la expresión de míl8, la

pasión de Ausi8a 1,Jarch se manifiesla casi siempre e ar ' forrras tétricas,
oes
prefiere la a
al dia claro y los au
s áoF s y sollozos a las
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canciones.
Lo dia clar volria fos escur (no posarem sino

^_i,° ,^^ ,

v3',.t, y
^ C4

lttlientra.s la gente se solaza en fiestas y deportes, oyendo a Ios
juglares que ca.ntari las antiguas gestas, él andará en torno & los sepulcros, interrogando á las almas co —,denadas y ellas le responderán,

porqué no tienen otro que las acompaFe en su cotLtinuo llanto (imitaxció del Dant ?)
Colguen les gents ab alegria e festes,.

(i segueix) 0 vos mesquin-6 qui sot{ terra j aeu
P

"t 4 ! ^

T' n
`.f Qi> mu t1t 42 '^-+ü^vk:

aun va más lejos en otro admirable fragmento:
an

WN

1

wGrt ti

_

"t" UJ% t <<

w.

c ciltllAk A .

Braços uuerte es exida en 0* ~$a
-b ste hombre, para quien era melodiosa la voz de la muerte, y que maldecía, como Job el dia en que fué engendrado:
Maleit lo jorn que l m fon donada vida..
Este poeta que se representa á si mismo vagando sobre las nieves en
tiempo de tempestad, descalzo y con la cabeza desnuda:
(Jo som aquell que en lo temps de tempesta

--ira un lírico plenenente romántico; habla adivinado el romanticisr-o en lo que tiene de más intimo y doloroso. Hay relámpagos de
h Daca.
¡
°"

poesia byroniena en el psimienio de Auslas March « Pero

n mas

que relámpagos, porque el poeta era vigorosamente cristiano, con fuer-

te y positivo cristianismo, sostenido por una doctrina ( teo^lOgica nada vulgar. Si en el Petrarca hay barruntos de platonismo,,derivadoS^de
la lectura de San Agustín, Ausias es un pensador enteramente escolás-

tico, cuyo libro encierra una

filosofia de la voluntad y una psicolo-

gla del k-mor. Ya lo víslunbraron sus antiguos comentadores y apolo-

gistas. Este es El oro fino _ y eXtremado En sus profundas venas escon -
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dido de que hablava Jorge de 1a7ontemayor; el lustre de las sentencias
que .reconocía el P. Maríana: (altres exemples). Esta doctrina que

hoy nos parece tan abstracta y que podria reducirsás á silogismos,
que principalmente contribuyó á la fortuna del libro de Ausias March, que no ya en su tiempo, sino en el cultísimo siglo XVI

fue mirado como obra de profunda filosofia... IÑo es del caso exponer ni

-?TVIO,,

esta doctrina, pero no puede menos de advertirse que

no aparece en Aug á s March corlo enserianza ajena sobrepuesta ia su propia concepción poética ó violentamente ingerida en ella, sino con el
mismo carácter de sinceridad que sus palabras tienen siempre. Porque
no es alarde erudito lo que le lleva e estas filosofías, sino £k intima necesidad de su espíritu atormentado y doliente, y por lo mismo sutil y caviloso, que de cada situación de su ánimo, de cada epi0,9

sodio de b att alla interior, extrae máximas generales y conceptos teóricos que no siempre da_ian al movimiento de los afectos. La obscuridad y seq- , edad son los escollos de esta manera, pero no puede negarse que tiene* un sello de imponente grandeza metafísica, sobre todo

en los

Cants de Mort,

donde se unen la emoción m8s honda y el pensa-

miento más alta para producir un efecto que sería desgarrador s^no
lo templase la sublime resignación del poeta:
E tot es bo puix es obra de -U eu
En estos Cantos, todavía más que en los de Amor, puede estudiarse la diferencia profunda entre el poeta toscano y el de Valencia. En

Ausias March no hay ni recuerdos de la dicha pérdida, ni exp~dí-da
decoración exterior, ni la muerte se reviste de gracia serena y plá-

cida, ni las puertas del Paraíso se abren con tanta facilidad para
la amada muerta, ni mucho menos se establece la simpática pero algo
profana comunicación de afectos entre ambos amantes. La recia y varID-

nil ortodoxia hispánica. de Aus^as March no transige con kaA tales fan-
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tascas tocadas de uria punta de gentilísáo. Cuatro versos rápidos,
G

a x1 O

^ escritos con sangre de su coraz5n y no con á!P:^va artifi-

pero

cio, le bastan para clavar en nuestra mente la escena del tránsito
y la postrera despedida.

del cos li viu partir,
lo dárrer besar fret...

quant l'esperit

E li

doni

¿En que reESd que vida no finí
Com prop la mort jo la viu 4costar.
leixar
Dient plorant: "no vullau

2

+ dolor de la dolor de

m? n...

Con voces de inmortal y dolorosa poesia brota de lo más hondo
del alma, exhala el poeta su delirio &noroso del primer instantef*
quisiera morir abrazado al cadáver de aquella con quien le desposa-

ron el Amor y la liluerte, y espera que ni aun en el juicio fídal se
han de separar sus cuerpes:
E lo meu cos ans que la vida fine (sis versos que hem es-

mentat) .

Pero una terrible duda asalta de iinpr.ovis g el alma cristiana del
poeta. ¿Cuál habrá sido el paradero de aquel espíritu que él asno
tanto; que espíritus estarán en torno de el; habitara.°él cielo s

las nansiones infernales? Si ella padece los tormentos eternos, y
quizá los padece por culpa del poeta, a pesar del idealismo que hubo en sus amores, Ausias P!rarch quisiera ver aniquilada su alina, aun
'vvi S':,; 1 ó iD ^.. 4:

si

end

ó^^l

a

aniquila

c zon

Si es axí, annula'm l'esperit

(quatre versos`.

S610 para salir de tan espantable confusión y resolver el enigma del sepulcro, se atreve a evocar el espíritu de Teresa con estos

nobles y altivos ace--ltos:
Tu, esperit, si res no te'n defèn
costum que dels morts es comú
Rony

1d

j`

15 6 .

Compárase la aparición de Laura en elYYr oiïfc> - d-e la 1_orte, `^j% se
CYW^

vera cuán " extraña y asga poesía y pow poco petrarquísta en , fondo
es la amarga

g nal poesia de Ausias Iiarch, a pesar de la seme-

janza de las situaciones poética y de los temas.
No se tenga por inoportuna esta dígresion acerca del gran poeta valenciano, porque Au¿as March, aunque en menor grado que el Petrarca, influye notablemente en la poesia castellana del siglo XTI,
y conviene estudiar ambos modelos para discernir el grado de esta influencia. Fue Ausias March el único poeta de lengua catalana que en
lo antiguo traspasó la frontera de su región para incorporarse des-

de luego en el tesoro de la literatura nacional". - Prova ~<is
get b4—traduccions de Boscan i adaptacions de Garailaso, i pel les
edicions i traduccions d'En Romaní i V.onteinayor, totes les quals portem descrites amplament._
xxwt« ck

Á"_" d^

anseriure

àibs

importants judicis

i enteses opinions del que fou el més gran poligraf cas-

tell« de la nostra época.

Diu En Menendez y Pelayo que En Boscan, per afinitat de raga,
entenia millor A usias que no pas el tosca, la transmissió del metre
del qual 1i va donar mes anomenada. En canvi d'aquest assenyalat servei,-sempre es va incorporar-se a l l o.rella castellana; sempre va és-

ser annsiderat (p. 216) »por un versificador duro y intolerable" i ho
prova. Si en Boscan s'hagués dit solament Joan Bosca i hagués versi-

ficat en catalá, eori alguna dels seus avantpassats hauria estat segurament inillor poeta perb no hauria adquïrity malgrat tot, tanta
sr•

anomenada.

estrangers com BosckYé -I castella mai s' ába de sa-

ber. Va eseer considerat bon poeta el Cariteo (Beïiet Garret) en italia, perque aquesta es una llengua que te mes amplitud que no pas la

castellana t an fixa i quadrada que no mai s'acaba de saber.
XCI. - 1908-1909. (Jacme Barrera). *Les obres del valeros cavaller
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y elegantissim Ausias 1 ,11a.rch. Ara per quarta vegada estampades durant lo gloriós Renaixement de les lletres catalanes. Revistes e ordenades molt diligentment e curosa (escudet).- Barcelona, Biblioteca

CZássica C atalana, 190F3-1909". 43 pp. i un plec de 8 pp. a la fi
amb un colofó redactat així: N major honra de meu, de nostra Dona
Saneta ,aria e del st.renu cavaller mossèn Sanet Jordi, e per exal-

tació de la nostra Llengua, s l esLampa aquesta nova edició de les
Obres de mossèn riusias March, subtil e molt excels cantor del Amor

e de la Irlort, en la comptal ciutat de Barcelona, en les pre .ases del
honorable estamper N'Artur S uarez, acabant-se la est&mpaciO als XI
de Setembre del any de gracia MCM.IX".
Sembla que l'edició corrent anava destinada als suscriptors de
la Biblioteca Classica Catalana. Se'n va fer un tiratge en papel de
fil que presuposa, pel format, remarginar el tiratge. Com a frontis-

pici porta una reproduccii .5

d'una

pintura J. Cebrian, !Lesquita, g er-

ma que fou del nostre amie Lluis; també desaparegut*; el quadro representa, Aulias March llegint poesies al príncep Carles de wiana.
Nosaltres creiem que no es conegueren i que no eren gaire contemporanis; de totes maneres huSias tenia vint-i-quatre anys més que no
pas el príncep. E1 Sr. Jaume Barrera hi creu des del moment que en
la "Revista", Biblioteca Clássica c atalana" (any IV, n º XXX IV de
1909) va publicar-hi un sonet intitolat L'Ausias March y'1 princep
d.e

Viana.

Respecte al carteig a distáncia en Joan Roig de Corella

és altra cosa.

Si l'editor ens hagués informat que, a cinquanta o a seixanta
anys de distancia, tenia l g intenció de reproduir les poesies que
qualifica de dubtoses li haurien estalviat aquest anacronisme, perquè totes tres són efectivament d'Auáias; així la codolada com les
noves rima^1ks com la poesia que, per sa forria insólita els editors
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antichs, que la coneixien varen oblidar-la expressament.
En el Glossari abunden els mots que tenen un sentit diferent
dels que l'editor els dóna; hï ha$ bio g rafies massa curtes; de Tecla de Borja, que va morir de g^anola dos mesos més tard que Ausias,

sola lent se diu que era neboda de Calixte III, valia la pena de dir
que era germana de Rodería de Borja, Alexandre VI i es saben moltes
circumstancies de la seva vida.
Un editor no hauria de prendre partit en les extravagancies dels
que no saben un borrall de certes coses. Al Sr. Barrera li consta
que una cosa es valencia i altra cosa és valença. Amb quin fi els

confon? Per fer sang?

al respecte pel gran MIlá! En Pagés li

ha retret l'anacronisme de Tirant lo Manc, obra no coneguda fins

for

anys després de la mort d'Aujías ksak. - ii . especte a les No-

tes per una Bibliografia critica d'Auzias March, que acaba el seu
treball i edició de les obres, reconeixen que ens n'hem aprofitat

amplament i ens ha calgut constatar que les notes bibliografiques
són generalment segures,l encara que prou desordenades, treballa sobre obres vistes. Estem d'acord amb les altres critiques que li se-

nyala En Pagès .
XC II. - 1912. - Amadeu Pagès. OAuitias March et ses predecesseu rs, Es1^ - f^eossf^^ 5L"

sai sur la poésie amoureuse- 4én Catalogne aux XIV et XV sibeles, par
Amedeee Pagés, docteur es lettres, Professeur au I^cée de la R4elle. Avee une planche en couleurs. Paris, Lib rairie 4VHonoré Cham%1 d'Au(La lámina dita representa els suposats escuts d'arma de Pere i
sias Illarch) pion, editeur, 5, qua¡ Malaqu£kiSl 1912". - XX-44 pp?, Una prirnera
Xix+^r q

portada consta. *Bibliothèque de l'Ecole des Hautes A tudes, publlée
-par Yé MiniStére de l l lnstruction Publique. Scienèes historiques et

philologiques. Cent quatre-vingt-quatorzième fascicle. -

A.uzias March

et ses predécesseure,. ," Paris, 1912. - Si una obra hem esmentat sovint, en el cura d'aquest capítol es aquesta. 1'e grans qualitats i
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altgns defectes per haver seguit massa a la cega un autor suseepti-

ú'ble • (Torres i Reyeto) . És cert, per aixb, que sobrepugen més les qualitats als que tenim per defectes. És també l'esforç més gran que
ningú més podia emprendre sinó el mateix gran erudit que en un mateix any va preparar i publicar aquesta obra i l'edició de les obres
d*Aubias. En Pagés treballa molt ï bé. No cal dir que, per aquest

sol fet, mereix tot el respecte dels catal an a. La biografia ha estat
condulda acompanyada de nombrosa documentació, com ningú havia acue

mulat i totes les invencions sobre A u.Sias han quedat desfetes i esvanides. Ha seguit, en alló que sigui possible la via documentada
de la qual s'aparta rara vegada en objecte de completar la falla dels
documente. La biografia d I Au^ias está, peré, encara en estat cabtic,

anys a venir, el mateix Pagés ixakxtxx podrk omplir les falles d'anys
que encara s'hi troben.
hi
(ATEITClb: Al marge d'aquesta quartilla (246) hi ha una nota que no/esta senyalada; diu: "que el llibre d''n Bof aru11, sense intentar-ho (segueixen uries paraules inintel.ligibles).
Les mateixes mencions que Aulias march fa de trobadors, encara
La,

que sigui per a denigrar-los, indica que en coneixia, * la sola indica-

cié que fa d'un, justament del malabarista Arnau Daniel, tant del
11

1

gust dels italians (Dant, Petrarca) és una prova potser d'haver-ne
^^ 5, eh

llegit alguna obra, sino nc procedeix dels dos italians; i la quasi
adaptació del pesat Pere Ranon de Tolosa. Les altres suposades imif tacions d' A uSias March dels trobadors van per una banda i el gran
poeta per una altra; els exemples podrien multiplicar-se o podrien
3

reduir-se. Com que els trobadors s'imitaven els uns als altres fa de
maldir quines són les primeres mencions d'un te.na donat. (testa saber,
la literatura anomenada provençal no essent tant sobirana com aixb,

-_j

0

els trobadors 9.quins autors imitaven. - Nosaltres , vérem deckarar en
un estudi sobre la influencia de la C ançó provençal en les lletres

1
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catalanes, abundantment per d'altres; les dues d'Auzias no tenen cap
transcendencia. Les mencions de trobadors donen un resultat interessant: contra vint mencions del gran bernat de Ventadorn només cinc
de l'artificiós Arnau Daníel.
L'Article que ens seribla concebut d'una ,manera superior és el
refererit al Dant i del
Petrarca. Pel que fa-Dant demostra, contra altres parers (en obres antigues d'En lienendez Pelayo, no en la antologia, XIII) que l''Auaias te més influencia de la
Divina Conmedia que de cap altre llibre menor i nembla ésser un assi-

du lector '

_P^

ran de la gran obra del Dant i que tant amb el
Í carácter pensador, ple d'idees científiques, escolastiques i teològiques. - Respecte a les diferencies d'estil i d'expressió de llengua entre el Petrarca i Auáias March, (que ja havien estat endevinades amplament de na mestre per En M. y P.). En Pagés les exposa també wnb claredat..
No creiem gens que la descoberta de les que diu
s Eugubines a Gubbio a prop de Peruça en 1444 tingui res a fer amb la taula
La lectura del seu article publicat en la "Romania"
(XXXVI, p. 211) , encara ens porta ines lluny de la gtíestiO. És que la
referencia feta a la taula de Perusa per AuSaias arch és una de tande Perusa.

tes i perque una de molt important ens porta molt distants no sols
de la ciutat de Perugia sino d'Itália (veure la nostra p.
). Eri
Pagés n'ha fet tres mencions en llibre seu que comentem i una en
la Introducció a l'edició (p. 168 ) una de més completa.
El merit real d' aquest• llibre important és que no deixa cap ¡Per
lligar; tant de la b$ografía com en les obres de les que creu influenciades estan verament plenes de citacions d'obres d' átujias barch, sempre oportunes i al seu lloc, sense res d'excessiu. Ningu com En Pages, l'intel.ligent autor de l'edició de les obres d'Augi bL s

Ma xa,

po-
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dia estar dotat d'aquest art. - En les nostres pagines d'aquest capítol hem rectificat alguna cosa de la família dels Marchs i qu

it

era

que va prendre la cavalleria en 1460, i qui va adquirir la propietat
de Beniarjó que durant molts anys va considerar-se feu dels Marchs.
La part dedicada a l'obra liter a ria dels predecessors d'Aug
^,if

arch ens sembla precipitada, desdibuixada i poe precisa; cap dels

autors així dels antics provençals com dels de l'Escola de

Tolosa

no esta caracteritzat. En Pag le s, que coneix el mateix els cangonera

provençals c

e

els catalans li hauria estat facil trobar, en el llar

període que va des de la creació del consistori de golosa (1323-4)
fins afia -del.--fi-n-s a la de Barcelona k2 (1393) la contribució dels
catalans Wo essolament En Tomás Periç de

_b

'oces i Joan Blach, sinó

que n'hi havia molts d'altres. kdhue tot al referent al segle XV
(els Marche apart) ens sembla prim. - En canvi, en diferentes parts
del llibre repeteix les mateixes idees i les mateixes citaciona,
quai li agraden o n'esta satisfet. - De vegades, com en el Debat entre Honor e delit fa correccions mal fetes que compliquen el text.

Diu, per exemple:
.ran

E cavals fermats per estaques, E mills e crits e

brogit. Ignorant que nills són els crits dels cavalls fermats;

posa nills (

covv.

millers), (p. 138 d'En.Pages). - La menció d'En Ri-

gau'tde BarbezieujC t =m les d'altres, no són d'En So, sinó d'En Pere
March (p. 150 d'En Pagés). Aixb

no- vol

dir, que les obres que des-

criu no estiguin perfectament extractades per a donar una idea exacta de cadascuna. - En haver contrapuntat les obres d'alguns trobadors amb Auzias, fa una declaració notable que deixarem en 1a llen-

¡p 2 y z --25-s—)
gua francesa tal corn l'usa En Pagha: »Et pourtant, il serait impossibleVapprecier completenient Auzias l'arch, si on ne voyait en lui
d

qu'un ,rayon de la poésie provençale. Son talent est plus coriplexe#,

s^:) n ceuvre plus profonde. -4Auzias March aspire, nous 1'avons dit,
1
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aux delices de l'amour pur, mals il se sent aussi attiré vers des
plaisirs moins nobles. C'est un homme tiraille en sens contraires,

qui

souffre de 1' impossibi.lite de satisfaire

les tendgfi ces opposees
^

de sa double nature. De la cette mélancolie, ce réel mec^ement
-,
de
sol méme qái aseombrit ses poesies plus que celles des autres troubadours. - ` Son aeuvre est en méme temps » plus scientifique, et,partant,
2W plus abstraite et

plus aride. I1 ne se contente pas de decri re

les effete de 1'amour en poete a¡noureux de belles imagen et de rimes
son,Tres. $

e

soint qu'il-•a apporte á la forme, on sent que le

fond est encore est encore ce qui importe le plus à Auzias .1arch. I1
analyse ses passions comete un physchologue habitué h seruter les mobiles du coeur humain, coimne un;philosophe recherchant methodiquement quelle est l'essence et quelles sont les diverses modalites de
V amour. - C'est par äes deux caractbres qu'il s l eloigne des troub adours de la període classique et qu'il dépasee m4,me ceux de la decadence. - Est-ce bien la que reside son origin alite?u.

Aquest extracte fet en la llengua original d'En Pagés, així coem
vérem reproduir els notables paragrafs dedicats a l'AuSías per En lfe. ndez Pelayo en 1908, ens estalviaré de retreure'n cap de la Conclu r

siá, la qual decididament no ens agrada treure un plat excessiu de

l'opinió del gran Mi1a (poeta incomplet). - En canvi l'estudi fet sobre les influencies d'Aristbtil i Sant T ombs en les idees escolástiques i filosÓfiques en les poesies amoroses d'Augias estan exposades

de priinera.
Malgrat un estudi tan pregon com En Pagés ha dedicat al poeta
temem que 1'excel.lencia de l'estil i de la forma perfecta no llhagi
penetrat. - En diferents indrets se sent un entusiasme patri'Otic per

la França, que perjudica un xic la seva

fica.

una obra cienti-
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XGIII. - 1912. A. Rubió i Lluch. "Amédée Pages, Auzias 5.arch et ses
pre eceaseurs. Essai* sur la poésie amoureuse et philosophique en
Catalogne au XI %t et XV si le cles. Paris, Champion, 1912 0 . - decensio
signada per A. R. L1. publicada en 1'"Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", IV, 1911 1912 9 pp.

Jt

729-738. - En Rubió Lluch, que

ja en 1389 9 havia trobat manera de parle:lda d'Aulias ,,March amb frases kx~:k vibrants perb prou justes (40) i que en 1908 en el seu
Sumario de 1a Lit. esp., cat. situó en el seu lloc pertinent el nos-

tre gran poeta, ara en 1912, surt a la defensa contra un sistema de
critica fragmentaria emprada per

En

Pages. La major part dels estu-

diosos catalans ens sentim atrets pels elogis tributats a AuSias i d'

acord gairebé sempre amb les justes critiques que el nostre rnalaguany at mestre dirigeix al nostre amic Pages, al qual adreça grans llo an-

ces, les quals subscrivim. Tindrem compte tan solarient de les censures. En Rubió segueix l'ordre en les tres parts en que es troba divicU dit el seu estudi i biografia que creu massa desiguals. Li senyala l'obra d'En Francesc de Bofarull (E1 castillo y la baronia d'Aram-

run á) la . qual va ésser publicada per força antidatada, 1911) perque En Pages no"fia poder utilitzar en 1912 (vegeu les nostres pp
En Rubió hauria volgut que

bn

Pages hagués fet constar l'esterilitat

que s'observa des de Jaume II (41) fins a Pere III. - Copiarem, de
l'estudi de la terça part de la critica que fa d'En Pages el mestre
Rubió i Lluch un paragraf que, segons t ík nostre parer ens sembla condensar les mat *e ries fonamentals en les quals la basa:

r--"Havent

donat a la critica ) per l'avenir fonaments cientific^S

segurs 1 incommovibles, 1' emoció estética

nacional maig, com ara,

^f
U'
podrán estudiar-se desembraçadament i sense tei;ior a ensopegades.
,r

/\

I"A '

Coneixent ben bé *4 trajo de 1'epoca que va vestir Auzias lfarch, podrem veure fnillor els seus contorns humans. Rés hi

fa

que é s ele-

)

^
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obres d'amors tan perfectes co= no se'n troben gaires en les literatures hispaniques, ni ádhuc les estrangeres. "Rés t-4----di-e-s^- ny que
despres ~a afinnacio tan absoluta, tot ho expliqui per 1/á imitaf)
ció, fins
é mes natural. huma*. - Fn Pagés fa alguns argunents
de la imitació per Au^ias (No'in pren axi com el petit vaylet) de la

m
elevat4
..
ti ) i diu En Rubió: "Cabalment en aquesta i m- itaciD 9eres redu-

comipsiciO de Pere R a`Plon de Tolosa (Si com 1' enfas qU I es

p

eix

- ^de a gen ral, es on es veu més de Manifest la vigorosa per-

sonalitat d I Auzias ïTarch. La terça cobla, on a s'oblida del ses model
t-C- m(75
Yo som aquellu
q i en lo
n de tempest a, val per tota la poesia freda v cerebral d.'En K, Ramon de `ï"o1osa". Segueix En Rubiá idees encertades d'En Pagés i er. í_1ÑÍ critica altres d l extreria.des. .^ etrey

frases molt justes d'En Mila, que nosaltres extractererli en extractar
aquest darrer gran mestre.
w^o.

Per últim posa un curiós paragraf força notable: "Passant ^. un

cercle d' idees molt diferent, he de remarcarla confusió que fa sovint
i^

En Pagés entre les nacionalitats politiquest les literlrries. Un - catala no podrá maiy+ acceptar que en les poesies amoroses d'A zias March
Li

le

font est toút-á-feit d'origine françaisi*¿Sera aix% efecte d'una

necessitat que semblen experir.enta, els escriptors de la nació v

perjListific
-r en les tesis doctorals els seus estudis de literatir
tura e4trangera, de demostrar en ells un interés qualsevol peZ^a les

ranceses? Sols així es compren que En Pagés es cregui obligat a inIM
A
sinuar que xuzias March ha retornat a la França per la seva influén4-el, ec a pav^-i
cia litera ria en el s~ :XVI
s bsr
ne
' 4 que d' ella havia
rebuts. Aquest parti pris patr.i%tick fali: ej a algún cop el punt de
vista crític^de l'autor, fins al punt d'arribar a considerar en son
Avant -propoIZZI& vielle poesie catalene comme une prolongation d.e
notre littérature". Aixó no és cert; la poesia ca_telane dels XII i
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F'

ments imitats o assimitats siguin tants com vol En Pagés fins en
1a mida que el¡ creu, que és ja molt concedir;. sempre a l'altra ban.

da d'aquest mon d' imitació quedaC-áltre interior, no inflult g prou
1.r

riol per a endinsar-se en ell a—la recerca de desconegudes m et ravelles.

nota humana es destria més lluminosa quan rnés plena d' ombres !1a
part Vins p iracio poética mancada d'originalitat. Mes, per desgracia

La

P,
En Pages s'ha deixat portar excessivament dels prejudicis d'un cri-

ter¡ fragmentari i,^ isolat, que subjecta a un et análisi,, com el`/l otanic4- que disseca
3 una flor, l' obra del geni) que té tany de personal
i

i volgut, corn de misterio,$# ,V d' inconscient. És un defecte propi,
\O e Jr
`no j a d'En
es, sinó de 3m 1' escola a que pertany - tan admirable
^7

e.Y £,C,

n . digna de respecte per altra banda - el de portar els procediments
analítics &k a.-1'^ extremsd I aplicaci6, -~ ells es pot negar no
sols l^ originalitat d IAuziaa March, sino la el Dant, de J ervaites, de
`)ha lc espea-e, en una paraula, de qualsevol dels grans escriptore mu np

dials. Una obra literaria de

cap

de brot, sense antecedents genericia
q>^rnen t -

ni axf?bient exterior influ nt, seria un miracle. Emperb, per molt que
,j,C^

tj
al geni es rekáte'1xi corín pensador fins si es
vol, com creador, restaré seripre l'artista. La tasca d' aquests crltic^S negatius .. enclou

un pasti pris, en el fons tan arbitrari corri la critica_ purament este-

P
tica,.que , per sobres de vaguetat ^ VapreciaciO personal ce.pri.cios
e.
C.ü.

v,.i'yc o r ^ ^

faltada de tot valor objectiu, ha omplert més d'una vegada de planes
inútils 11 historia literaria. Bo és que el crítics tingui sempre en
.Q

conpte el metode histNric comparatiu que requereix una disciplina
molt rígida 1 austera; pero es indispensable, terrlbe que sigui artis-

ta

li

Posa frases d'En Plaubert i de n'Ix art en aquest sentit.
Respecte a Jordi de S ant Jordi el tracta tamnbe d'una manera des-

pectiv e. , el que va traduir en versos d'una elegbncia admirable, eug,,¿Zt.€,;

;l

ChuwQ

Ç

%

atí Y\

(zt{<

mentar-los els Emig e barroers del monjo de kontaldo, (—e s autor d'unes
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obres d'amors tan perfectes com no se'n troben gaires en les lited' vx ^,,- ', y tc,,
ratures hispaniques, ni adhuc les estrangeres. "Res +4-~i
-any que

després I"aia
afirmació tan absoluta, tot ho expliqui per l/á irnitah
ciO, fins a

mes natural hum%*. -

argurments
de la imitació per Au^ias (No lm pren axi com el petit vaylet) de la
composició de Pere Radon de g olosa (Si corn 1'enfas qM es eelevaU
peti4) i diu En Rubió: "Cabalment en aquesta imitaci D5 9 ue ' es redueixita

e gen

En Pages fa alguns

1, es ó es veu més de manifest la vigorosa per-

:",G+^

sonalitat d`Auzias March.
Yo som aquell qui en

lo

la terça coblá onf s'oblida del seia ncodel
n de ter.pesta,

val per tota la poesia fre-

da cerebral d I En PL,,, -Ikam.on de `l'o1osa". Segueix En Rubió idees encertades d'En Pagés i en í-ltá critica altres d'extremades. R_ etrey
frases molt justes d'En ItiTila, que nosaltres extractaren) en extractar
aquest darrer gran mestre.
w^:t.

Per ultinm posa un cu-r.ios parag
raf força notable: "Passant ^ un
cercle d'idees molt diferent, he de remarcarla confusió quefa sovint
En Pagle entre les nacionalitats politiquee n les lítertries. iin,cad

talá. no podrá mall acceptar que en les poesies anoroses d'Atzzias ^larch
Q nOi ^!• ^VQA

,¿le

fong est tó-u"t̀ -a-fait d' origine françe.is Sera aixó efecte d'una

necessitat que seniblen experimentar, els escriptors de la nació
per

justificar. en les tesis doctorals els seus estudis de litera-

tura e*trangera, de demostrar en ells un interes qualsevol pela les
ranceses? Sols així és coprén
m
que En Pagés és cregui obli g at a in-

ten
A,
sinuar que xuzias March ha retornat a la França per la seva influencia literiria en el segle XVIF
S bens
s
i
que d' ella havia
rebuts. Aquest parti pris patri 'o tica falFz ej a alEun cop el punt de
vista crltic^de l'autor, fins al punt Mar.ribar a considerar en son
Avant-proposi Zla vielle poesie catale.ne comme une prolongation d.e
notre litterature". Aix'o no és cert; la poesia catalana dels XII i
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XIII segles .pst ésser una provincia de lengua d'4c, una prolonga-ció
u •' 0.Q. ± ^.^ a
Q^ -"
h^storica
geografica de lek In trocj uccio al ^ certamen smb motiu de
^ les

e

^ mo i

} ^, festes de Cant Ramon de Penyafort en 1601 (42) en qué lloa w.b cáli-

des frases Auzies March i encarideix el seu estil poetee (L'obra de
Francesch Pontanella es con#eeuda d'En Pagés). Les irritacions quel
dels poetes del blenaixement catalá són interessants.

Tot el llarg del present article

crític sobre ' 1a gran obra d'En

Pagés, ' A uzias March et ses prédecesseure, En Rubio expressa opinions
personals sobre les poesies d'Aujias que tenen molta importancia, ell

que durant sa llarga vida n'havia feta una lectura fins a fruir de la
claror que expandeix el grar, poeta per a qui vol entendre'l: llengua

fluent, estil perfecte, versos ben fets i sense defectes de fornia.
XCIV. - 1912. Amadeu Pagés. "Introducció a l l edicio critica de les

Obres dCAuzias lfarch. Tesi per al doctorat de Lletres presentada a
.,. -

la I'Faculte des Lettres de 1`Universite de Paris '

Amadeu Pagès.-

Barcelora. Institut d'Estudis Catalans, Palau de la. Diputació, 191211.

^tCom que va

de l'estudi qee precedeix a

l'edició de les poesies d' .áu^ias Varch un tiratge apart, ens ocupa-

rem de 1- a

Introducció; en l'article vinent parlarem de tots dos vo-

lums de l'edició Pagés (1912-1914). Aquest estudi és molt important,

molt ben distribult per ca-pitols i tLtiil,iselm. En cada capítol dóna
força rés d'alló que promet l l epigraf, de manera que pot dir-ee que
forma un llibre excel.lent en el qual no hi ha un mot per perdre.
Es presenta així: Cap. primer: Els manuscrits; cap. segon: Les edieione; cap. tercer: Les traduccions; cap. q uart: Els comentaris; cap.

cinque: Classificació dels manuscritatt de les edicions. Principis de
Ii
Vestabliment del

text; cap. sisé: L'o rtografia

l a. versificac ió;

cap. reté: Classificació tt cronologia de le s poesies. L'aula, alfabé rj -1
J
tica y; concordancia de l'edició critica enib els manuscrits, WcIons;
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y principals traduccions. -ts que en la taula general s'ha fet un resum sintetic de les materies tractades, pern se n'hi troben encara,
discusions sobre textos, comparació de manuscrits, d'edicions i traduccions; es discuteixen els treballs que varen precedir a cadascuna
d'aquestes; les descripcions són suficients i de vegades odhue pro-

lixes. l s clar que el seu p ocedirrien t, obliga e e.lguna repetició, alns

gunes edicions d'Aujias . March anant a.companyandes de traducció/castelle.nespercials (Romaní 1539; Montemayor, Resa 1555) . Hí ha.* fets curiosos respecte a les traduccions; com que En Romani en la seva no
tenia noció del ritme ni de la rima,tots els seus versos resulten
d'una extrema duresa; un poeta anbniri va teni r la caritat, ° mim ^'-^-

d.e dulcificar i fer llegibles els mals versos d'En Romani (Pages, p. 96-9$). Recerca totes les dades de les traduccions Castellanes perdudes d'Arana (segurament completa) i la de Sánchez de roas (parcial) aixi els assajos d'En Mil8 i les franceses (esquitxos±,

aixi la llatina (gairebé completa) d'En Vicente irariner. El capítol
destinat als Comentaris comença pels suposate treballs d'En Lluís

Joan Vileta sobre AuSias Me.rch que haurian estat molt .

'nvm

notables
we,

per la seva gran prepar.acio (estudis i traducció) , En Joan Pujol

de I ata.ro en lloa

per a co rtiprendre

clarament les obres més difícils d , Aufias. Ens hem ocupat llargament,

en aquest mateix capítol, de tots els comertaris que esmerita i els
que no esmenta l'amic Pagés (pp.

).

E1 capital més important és el que tracta de la classificació
dels manuscrits i de les edicions amb l'objecte d'arribar a establir
les variants ar^.b el degut ordre. És un punt, dintre les seves dificultats, un t  eball crític força minuciós, únic riedi, per selecció

de manuscrits semblants en l'ordre de les obres,Va rebutjant els que
no tenen gaire utilitat o que apareixen contaríAnats per rloderni.tze-
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tions i retocs abusius. No cal dir que rebutja les edicione modernes
i 4ia te corsp te només
ate del segle XVI I , que

són lee cinc marcades

per En Pagés: -k la xde Valéncía, del 1539; b, e, la de Barcelona de
1543 i 1545; d, la de Valladolid de 1555 i e la de barcelona de 1560,
les quals interessen com els manuscrits més moderns (segle XNI). Si

X representa el manuscrit original de má d'Aujias Merch en dues parts,
i si el irtar.ques de l antill.8na que en l'elogi que en fa, troba que en.fia ( auri vive) , i consta que (Vida del gran poeta se n'execara
witaven cópies de les seves poesies, algunes d'aquestes podrien esser^ Y. 1X1 , 1 X, , 2X, 2X1 . lguna d'aquestes primeres cópies representa un me.nuscrit$ perdut i que ha fruit En Ressa per una obra xxy-

-w nova que cap altre manuscrit conegut porta i alguna cobla nova d'

una altra obra.
En havent fet un estudi crític, clar i conciençut dels manuscrits i de les edicione arriba a les següents conclusione: Primer el
^ f ' 4.Q
(Y
)¡}
,e
:n
___^
JLa-t+ ^Q
manuscrit F (Vegeu la reproducció d'un
frontispici de l'edició
de les Obres d'^'-uzias -March). eRecorda l'amic Pagés que nosaltres vb-

reri publicar fa molts anys, en 1888, la llista dels cants de l'esmentat notable manuscrit F que conté dos terços de l'obra d'Augias,
?^7jWfj escrit a mitjan segle XV, les lliçons FLrcaiques, sense cap contam inació, el paper i l a lletra autoritza a creure ésser una cópia,

l'única, del manuscrit original. Tots els manuscrits, encara els manuscrito són posteriors, perque procedeixin de bons textos, l'afany
de rnodernitzar la llengua els domina. N'hi ha* de final del segle

XV^ i la riaj or partida són executats al eegle XVI b . Els manuscrits

d

que apareixen al XV bn segle el millor, desprée'^ >Y, és el Gl , que si
no deriva de l'original, prové d'un bon text, 1X1 . - Entre els manus-

crits de les da-reries del XV bn segle, li que també fon-na part de la
fam^lia 1X1, NA que pertanyen a 1X 2 , introduint tot* Se r.,odificacions-
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que es transmeten a L, en acabat a M. - Ara ., X^el manuscrit original,

t, segons l'inventari, era format en dues parts lX

e&

i

2 7-9

se

la elasáifica.cío dels manuscrits i les edicions pot

presentar-

segons el quadro sinoptie, Ui sinóptic (lám. III, doble) molt

clar (pp. 14 1--141). En Pagés procedeix a l'establiment del text d'aquesta manera: Per la primera part, jX, que compren les poesies dels

antics manuscrits F G 1

HAEUT, segueix

la versió F, confirmada per Gl.
Si un dels altres qualsevol dels altres manuscrite -esta d'acord, la
v.-

lliçó estarà assegurada. Pen

HAS
HA

estan en
estan

desacord —11

Gi

,

exa-

mina segons el sentit favorable o ses àbrable, el valor de les dues

pz

flYÁY'., iL Cs. Q

lliçons que li ofereixen els reculls del segle _rTI b . en aquest

c QN
J

G2 de a BE. És cert, pero, que en la gtieetio de les variants poden `.s0
4

c,

altres complicacions que exariina detingudament.

k%M

Reuneix En Pagés en un mateix capítol (sise) l'ortografia i la
versificació; coses certament prou diverses! De l'Ortografia en diu

poca cosa i encara massa. No cali a sinó triar un manuscrit tipus
(posem per cas F) i generalitzar una de sola, que seripre tindré trans-

gresi.or.s d'una poe tR ia a. l'altra # , i s'hi compliquen ortografib_ del
segle XVI h , en sortiré un galimaties. Com en l'ortografia. antiga exis-

teixen grans diferencies és un probleria de dificilissima solució.
És gibestio d' atrevirs- e. ^& tl ept et r-"-e pite i-i- (en la quartilla està
tatxat) eelbetie no se'n treuria res, l'ortografia essent molt irronsegüent i el cert ,$s que nb hi donaven importància el segle XV i potser tenien raó. ßespecte a les formes de versificació d'Aujias n'hem
parlat prou en aquest ca_pitol (pp. ). De totes maneres les judicioses observacions d'En Pagés les hem tingudes en compte. -)Bl
tal

capi-

;Z4 , que tracta de la classificació i cronologia de les poesies,

n'hem esr,°Lentat quelcom tot examinart l'estudi d'En Pagés Étude sur
la cronologie des poesies d'Auzi s- s

/9h¡¿
iilareh,

publicat en X - en la

ll

Ro-
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mania", XXXn p. 203- 9&3. En parlant dels elements de la distribució
de les poesies d'Au _$ ias hem tornat a tractar de la mateixa gdestio,
tot aprofitant-nos de les idees clares expressades per En Pagés. Ens
sembla que no ens cal ara continuar punt per punt el lluminós estudi, així com ho hem fet d'altres capítols que no havíem espigolet.
Com aquell qui esth bregat les citacions són oportunes i escaients.

Respecte la Taula alfa-bitica 4% concordancia de l'edició critica arib
els r=anuscr.its, edicions ant ig ues 1 traduccione principals, que corena aquest llibre excel.lent, declarem que ens ha prestat excel.lents

serveis- en els nostres estudis sobre Au§ias ^ ,Tareh.
XCV. - 1912-1914. Amadeu P agés. Edició de les obres d'Auz¡as t,are%.
"Les Obres / d'Auzias llarch /. Edició critica / per / Amadeu Pagés./
Volum I/Introducció. Text crític de les Poesies I a LXXIV./ Institut

d'Estudis C atalans: Palau de la ?diputació / Barcelona, M CIIX II I . It Les obres / d'Auzias March / edició critica j per / Amadeu Pagés
volum

Text crític de les poesies

LXXV a CXXVIII. Glossari./ Institut d'Estudis Catalans: Palau de la
Diputació / Barcelona; MCMXIV".
D'aquesta edició en dos volur.e, publicats en dos anys de distancie.., e9

de la_ delicada

correcció

de

proves

i

impressió,

al-

ternaven'l'ordre cronollgic establert en aquest nostre treball, per
^+^ L

a tractar -se d'una sola obra. Pel que fe, a la Introduccid. , aver-se
impres en tiratge a part n'hem parlat en el num. precedent. Aquesta

perfecta edició de les obres d'AuSias 1,-'arch és aconipariyada de tot
l'aparell crític al peu de plana; de manera que el lector Qi no li
agrada le lligo per l l eruditinsim autor pot triar la lliço que li
sembli millor. En Pagés ha procurat acostar-se, en la mesura possible, e 1'ortoguafia del gran poeta valent -se de F. que procedeix potser d'una copia de V original, en cap d'aquest manuscrit fal leix 7

171.

utilitza G l i a.ltres que procedeixin de ba . n originals. PeA com que
l'ortografia dels antics manuscrits s'hi troben abundants inconsegtáencies i extravagàncies les més il.1ogíques no avancem gaire en
adaptar un criteri. Per sort l'aparell critie, en el qual figuren
les variants dels manuscrits i de les primeres cinc edicions esta
molt ben format i ben corregit qualsevol pot amb criteri eclectie
pat triar, en cada cas, la lliçó que li ser gbli millor, amb l'objecte
de f acilitara la lectura.

La mej or part d'obres es troben en la major part del tretze manuscrit i les cinc edicions del segle XVI b , aquestes han tingut rees
ventura; en canvi les deriandes i respostes han restat rares i les
obres narratives (codolada i noves rimades ) no es troben sinó en dos
manuscrits; i una

de

les respostes en un únic text. En una obra s'ha

guanyat una cobla; d'una altra no es coneix completa, fora d'un fragment.
En conjunt, ens han arribat solament cent vint-i-vuit

obres.

Devia haver escrit segurament altres obres les quals no ens han pervingut. No obstant, malgrat els segles de la llarga

decadencia

es pot

encara admira r l'obra gairebé total i abundosa.. De cap dels altres
poetes excel.lents se conserven ni se n'ham fetes edicions antigues,

fora d'algunes que se n'han fet al segle XIX e .
el

x'x

—De

%Y^*Auáiee Llarch,

més excel.lent de tots, es pot estudiar amplEw ient Grácies a 1'edi-

eio i els altres estudis que li ha dedicat En Pag *e s;peA aquesta se'n
duu la. flor; verament critica reuneix tot el considerable aparell,
sense mancar-hi un sol element, amb una constancie_ de treball, com

ningú com nosaltres estem en estat de reconeixer. hecorden^ wib emoció que vérem ésser portadors, de Paris a Barcelona el treball d'una
vida que, per les circumstancies de coses deguérem vetllar a la impressió i a la primera correccio de proves. L l encar.rea que va enco-
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manar-nos l'Institut d'Estudis Catalans restava més complert en veure els dos volums llestos i ben acabats. EI nostre bon amic Pagés,
en prova de cordialitat i confiança va entregar-nos, fa alguns anys,
posant-los com en mans segures, el fruit d'anys de la eevs vida.
Hauria de dir quelcom sobre la idea que l'amic Pagés de la dispoÉi
ció eronol *o gica pern no vull que una ombra de critica. consti en una
obra. en la seva excel.lent d'Aufias March que no mereil niés que elogis i de la qual els merits són tan grans.
XCVI. - 1913. - Amadeu Pagés. *ltude sur les manuscrits d'Auzias
March . par Améd'e Pagés. Extreit de laRevue des Bibliothéques, núms.
7-9. Juillet-Septemhre de 1912 et num.s. 1-3 de janvier -mars de 1913.Parte. Librairie Ancienne d l Honore Charnpion, qua¡ x`alaqueis, 5, 1913.
L s un tiratge
kxk

apart, de la

relativa

als

manuscrits

a

k.x

l' Introdticció, publicada en francés, acor:panyada de les filigra-

nes que acompanyaven el text original, per acord de l'Institut d'Estudis Catalans. Ja hem tractat Ñ:k apart de 1 I IntroducciO com de tot
el treball.
XCVII. - 1918. "Auzias Marc, Poesies. Selecció de J. E. (Joan Estelrich?) . Amb una nota biográfica per LL. ??icolau d' Olwer, Membre de
l'Institut.- Barcelona. Ricard Duran i Alsina, ímpressor-llibreter,
Boqueria, 20. 1918 0 . (a dalt: Minerva, segona serie: Col.lecció de
Liteartures modernes, Volum V). En la coberta (tintes groga i negra)
es repeteix el títol de lfinerva expressat més amunt més el preu (50
centims) . Al peu Auzias March. Poesies i al el gravat tret representant les torres de Serrans de Valencia, tret de l'obra de fra ¡1 'rancesd Eximeniç p Doctrina compendïosa. - retraurem del prbleg biografic els fragments que ens semblen rees iriunutables: "L'any 1393 nasqué a Gandia Auzias March. Hereu de la branca catalana trasplantada
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a Valencia llavors de la conquesta, d'una antiga família catalana,
fou educat de jove en els deures dels cavallers, en l'amor de les
lletres i en l'estudi de la filosofia. - Era nebot de Jaume lareh.
aquell que amb Lluis d' liverçO instaurava a "Barcelona el Consistori
de la Gaia Ciencia i amb tarat cultivava la poesia, sobretot en la
forrna de noves rimades. Era fill de Pere Varch, donat també al génere narratiu i que exhibia en ele sirventesos morals. Era cosí d'Arnau March, i fou company d'armes a Sardenya i Corsega (1420) de Jordi de S ant Jordi, gran coneixedor de Petrarca i d'Andreu r`ebrer, que
vuit anys després havia d'acabar la traducció del Dant. - Miassa han
recercat els crítics paral.lelismes entre Auzias .larch i el Petrarca.. Ells no tenen res de fonamental sine el que l'un i l'altre heredaren dele trobadors. En tant com d'un gran poeta podem dir que pertany a una escola; Petrarca.:k Auzias March i Petrarca es pot dir que
pertanyen a la provençal. - Auzias, casat dues vegades i esclau $sl
sovint de la *Folla amor" canta en termes filosbfics i personificantla en lla Teresa, l l amo+um aa,
r. no carnal peró t&-ipoc platbnica. Les
seves poesies estan ben lluny de l'erotisme dels antics trobadors,
tant com Na Teresa ho estèi de la dona-angel dels italians. - Sempre
que les idees d'Auzias Ifarch són concretades en imatges, revesteixen
la força d'%)n aiguafort dantesc. Gerseralment, pero, ell es mou din-

tre el camp de l'abstracció, i això el fa aspre al lector modern que
no está compenetrat amb 1'escolesticisr.e. Si hagués fet més us de la
fantasia plástica, dirieri justament que l'obra d'Auzias r+areh és a
p g icologia com a la teologia la Commedis de 1'A1ighieri. - Mori el poeta en 1459, peró no calia la mort per augmentar la far}a del seu nom,
de que n'és testimoni, en vida seva, el marqués de Ilantillana..11
A po g te ens havem estat de retreure el parlgraf referent a la
creença que Auzias era el; primer que, desentenent -se dels provenga-
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lismes que encara gravitaven en altres poetes, escriu en català.
Molts poetes anteriors a ell de 1'escol6 de Barcelona estan més

exerips de provençalienes^ I "Auzias no ,calia. fer sinó continuar-los.
/, ^ 1 que no s l haurien atrevit eérï les llibertats que es pren Auzias;
quan li sobra una síl.laba tira e1 dret: picurians, x

xx~

g

x a# x. ^e

regulartat, segurtat, eegurtat, particlar. quan li convé d`un

mot disellab juhl el transforma en juy, quan nbho sobra una síl.laba,
com carch per car.riech. Vegeu Pages, Introducció a l'edició de les

Obres d'Auzías 'rarch, p. 157,. 1 5y
Lá tria es feta seguint el text de l'edició Pagés, modernitzada peró procurant respectar la morfologia tot resolent al peu de plena les paraules difícils per als lectors als á dirigida aquesta collecció popular. Les obres triades per J. E. són les vinentes per mit-

jos versos: Colguen les gents (Lo rei Xipré) . - Y& ztasient. - Deixant
a part (1+fas compliment dona Teresa ` V tasta) . - Som lo desig. - No em
M,r, aixi

)

(Jo son aquell que en los jorns de tempesta . -

Paor no -e m sent

- 0 vos, mesquins. - -Ales ,nans. - Lo Viscai. - Puis que sens tu.
RetinC,In Deu(Jo son aquell que en Auzias March).

mon delit. Car tot -non be es
Jo en record be del que

-

ja fallit. i'ot quant (

Adeu s i au _vos,
) Cíl mon.

j_á fon. E lo plae r m 'acorda on. L'aconseguí,

Mas ja no el sent com lo senti (Codolada escrita per Auzias -March en
la vellesa). - Gairebé totes aquestes obres són publicades en sa in-

tegritat excepte Aquelles mans prou extensa, força retallada, perb
E
deixant-hi els fragments anés emocionants i millors. — La codolada també J. E. dona el primer troç.
XO'TII. - 1927.

Todesco. mTenanzio ` ï"odesco. Appunti sulla lirica di
Auzias ^.Tarch. (En 1' "Archiviurn Roma_nicu:(,,i, to^. KV, 1927, pp. 313-324) 0.
-

Després d'observar que les dues grans figures de la literatura
catalana medieval són "Rwwn Lull i Auzias :March", passa a parlar de
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la influencia d'Au^ias díVnunt dels poetes posteriors i insisteix en
les ino* c^ues corlparances amb Petrarca, tractant - se de poetes de tant
diferenta formació. En Todesco és força absolut en dir que les grans

figures de la literatura catalana, fora de les dues anome-riad.es, siguin secundiries. Prescitideix de les quatre grans cróniques (die fier
Perlen, per A. Morel-Patio), per exe,nple la d'En Ramon tuntaner . de
les novel.les, com per exemple firant lo Blanc. En Ramon Lull, és,
certament, una estrella de primera magnitud que supera a tots els

altres catalans, co-?npr.es i tot

Au

ias ,1farch. - En Todesco

no

fa prb-

piament un estudi de la lírica del poeta valenciá. Les lloances adre-

çades a ell, així com les compar an ces amb altres poetes no terien cap
consistencia; seria niés interessant d'examinar el nostre Aulías
en la seva obra

^-- Lateixa..

M arch

per conceptuasa i cancentrada que sigui. En

Todesco, com en altres te,nps En Pages, intenta fer un estudi no de
la lírica solament, sinó de la originalitat i imitacions. I ll es enllá

observa que la forma general de les cobles d'Au ^ ias Varch és kaxx Ñ« hendecassil.labíca: en aixó el poeta no va fer sinó c ,, 7ntinuar el ritme normal dels poetes de l'escola de Barcelona els qualspper llur

part, les prenien de les cobles d l usatge §í a l'escola de Tolosa. Per
a demostrar la modificació aportada al llenguatge eatalá poetic (no
hi ha hagut tal millorament), declara que del gran poeta només xxxix
escrivien que le ltgha tirate de¡ poeti precedenti. Deu referir-se a
la literatura narrativa, la qual és un génere a part (que per part
de 1'Au^ias en compondre dues llargues obres) i que no tenen res a
fer amb les cobles de ca acter líric. L'estudi és ple d'observacions
notables i fines, que no podien fer-se sense una lectura atenta d'Au_t

ias "1, arch. Els exemples són molt ben triats i es mostra cotieixedor

de la materia. De totes maneres el treball és una. contribució iripor-

tantíss cna aportada a l'estudi de l'obra total d'AuSías ^^arch.

r::
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XLVIII. - 1929. Ribelles Comin. " Bibliografia de la lengua valenciana
o sea Catálogo razonado por orden alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas,
chistes, discursos, romances en lengua valenciana y bilinpjties que
han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en
Espaia hasta nuestros días, por José Ribelles jommn. - Obra premia_
da en el Concurso público celebrado por la Biblioteca Nacional de
1905. - Tomo II (siglo XVI), 1929. Auzias March, pp. 324-406, amb
ab ondosos extractes, notes bibliografiques molt completes, reproduccions de gairebé totes les portades i

d'estudi del gran

poeta. Es tracta de la millor bibliografia i més justa que havem vist

mai d'AuVas '`JIarch. Acompanyades d' estractesm número d' exemplars coneguts, per ell i per d' alt res, fullets, obres musicals referents al
poeta, articles periodístics, és a dir, tot que hagi arribat a noti-

cia del diligent amic Ribelles referent al gran poeta.
XCIX. - 1933. - Carreras Talls. "Noves notes genealbgiques dels poetes Jaume, Pere, Arnau i xuzias March, segons documents inbdits per
R. Carreras i Valls". - Puhlicades en la revista "Estudis Universitaris Catalans ", volum XVIII, vuiti de la segona bpoca. Any 1933".
Barcelona, pp. 309-332. Acompanya un areb res "tTötes explicatives del

precedent quadre genealó^ic.
Hem tractat d'aquest enfilall de documents en ocasié d'escriure

la biografia d'Au%ias Ifiarch (pp.

).

En donar conferencies i publicar articles anunciats va prometre

que donaria satisfacció i portaría '-a la tesis del poeta Aulias March
^.

no

fill de Barcelona o d'Arampruny á qual ningú-reia fora del senyor
Carreras Valls. Coneguts els documents per haver-los publicat, es ve
en convenciment que no tenen cap força xxxxxxx pr.ovatbria. Si no fos
la tossuderia d'haver escampat una teoria impossible que no te cap
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r/

na

.

c gnsist'encia, ell mateix twnpac creuria una teoria barcelonesa del

gran poeta valencia. E1 barcelonis, -' L e i el catalanisme estan arrelat
que fa cas de contraidccions. L'entres-~.,*. ell treballava a l'arxiu
notarial ha trobat na
as Tr-,arch inédit sinó dos. Passem a veure

"9¡

ti ,.P, X
V 11
V

corp fonamenta la seva prescumpelo, xi , Wq p. 315 de l'esmentat vol.

dels "Est. Univ. Cat" - . "AuSias March i Marquet fou el terce . áe Lluis
i Serena. Personatge completament inèdit en la nostra fia histb0-

ria, el reputem nascut a Barcelona o Arwnprunyd pels voltants d 1411.
S'ignora concretament on i com

¿-

va

passar la seva vida fins

l'any 1456, en què^niort el seu pare L1uis, el trobem a arcelona

in-

'

tervenint en actes testamentaris. Va morir intestat

1459 o 1460 9

i tenint en co;npte que el seu germh Jaume va vendre, el 24 de juliol
da 460
a què fa referbncia el document d'aquella da. e llibres
ta, entre els figuren
Aristotil.,* Sant "Tombs i Sant Agustí, que
1
s'han estimat b 'a sics per' la formació espiritual del poete Auzias
Ilarc, l'autor d'aquestes notes prdsumeix que serien de 1'intestat

Au§i«s,a qui, pe` altres motius ) consideres ésser el poeta amh preferència al senyor de Beniarjó. Els documents que eñ fan referència
ens assabenten que era noble (domiclllus) i venerable". De manera
que un individu que tot just moriria a 49 anys, donzell, intestat i
venerable es planyeria de la vellesa com ho fa en algunes poesies i

sobretot en la codolada. L'Au' í aa lJa rch poeta veritable era cavaller
i va arriba r a vell. Ens sorprèn quina idea va tenir el senyor Carreras de venerable. En els seus documents els fills es declaren fills
de venerables, relativaaent sovint; nuen. 33 del notari PereyFolque-

rís: "Pere `Jarch, fill del venerable Pere lgtareh, difunt, ciutada de
Barcelona". Una altra cosa, en el num. 22 de les Notes diu textual.
G-u, a^ mwCment: "És d I Auzias de qui ens parla el testament de Gra^y11 11.' areh :É
uk ab*

414~43 d'Hue Joan Fivaller de Palou. Estimem que es <'Auzias March
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que un temps va suposar-se ésser el poeta. No cal dir que la cronologia descarta completarlent tal hipbtesi". put havia cregut aquest

Auzias ésser el poeta? E1 senyor Carreras Valls, ti Okra rebutja tal
hipbtesi. E1 senyar Carreras Valls, perque n) creie-(a que ningú altre
es preocupi de cercar substituts barcelonins a1 gran poeta de Ialbn-

cia, senyor de Beniarjó, s -) bre el qual abunden els documents. - A
part les manies barcelonines, impossibles de defensar., ens ha donat
un tresor de documents que ha donat en curt extracte. R especte a Berenguer ITarch ja va demostrar-li En Pa.ges l'estudi de . Ara,
en 1935 el P. Fullana ha refermat el veritable Berenguer. ímosaltres

no cal dir que estem d'acord amb els dos treballs que

'En

Pagés va de-

dicar sobre la pretesa gdesti6 dels dos Au i as ':arch suscitada pel
senyor Carr.evas Valls.
C. - 1934. Navarro Borrós. "Poesies d'Ausias March. Selecció, próleg,

glossari

i

notes per En M ic Navarro i 13 orra s, . L'Estel. .T albncia. Sb-

rie popular de claseics valencians". A la fi el següent colofó: *A-

questa selecció de poesies d'Ausias ^`arch fou acabada als obradors
Renovació Tipográfica, de Valencia el 24 de deser,bre de 1934". - Des-

prés de la portada es publica la reproducció de la primera edició Ñ«
(Valencia, 1539' de les obres d'Augias ! T.arch de Baltasar de Roinaní. E1
próleg és molt discret i ben compost; és de doldre que s'hagin escapat dues grans errades de concepte (de l'autor, no d l impre:npta E1
próleg és datat de 15 desembre de 1934 i segueix una sUmaria Bibliot-

rafia. Allb que s'anomena. Glossari són els mots antiquats explicats

al peu de plAna; les poques notes van a la fi. -etraureni per mitjos
versos per a que pugui fer-se ebrrec qui vulgui: I.Axi com cell; II.
Pren-r:e'n axi; III. Axi corn cell; IV i V.Molt he tardat; VI. Quids
tan segurs; VII. Colguen les gents; VIII. Fantasiant; IX. Deixent a

part; X. ??o sech lo temps; XI. ITolts homens h o'

; XII. Sens lo desig;
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XIII. Sens lo desig; XIV. Qui no és trist; XV. '2ot4 metge pren; XVI.

Veles e

vents;

XVII. Tal so

com

cell; XVIII. Si corsa 1'hom rit; XIX.

XX. Oh, fort dolor; XXI. No em pren axi; XXII. Paor no em sent; XXIII.I

0 vos,

mesquins;

XXIV. Esparces. l 'ot

;

XXV. Axi

com cell

qui's veV; XXVI. Quan a Deu plau; XXVII. Si col malalt; XXVIII. Si

em demaneu; XXIX. Aquelles mans (llarg fragment) ;

XXX. Qui

serf;

a-

quell; XXXI. Per lo camí; XXXII. Entre amor; XXXII. Lo Viscai; XXXIII,
Aquell eteny;XXXIV. Puis que sens tu.
Algunes notes referents a noms propis ematllevate a l'obra d'En
Pagés; en canvi hi ha una Addició molt profitosa. En le casa on va
viure i morir

Au5ias

rch, en lloc s'ha edificat casa nova, amb una

idïa

iriscripciO. ti- fegeix En

-Navarro:

"Algunes persones ens han dit que re-

corden haver estat en l'antiga casa, en la qual hi havia unes galeries gótiques i altres detalls molt interessants. Dissortadament no
es conserva res". Nosaltres també recordem, entre els de la llunya-

na adolescencia haver, remarcat aquelles arcades gótiques, tot rondant
per la Veléncia vella; un bon vel se ri'acosta i va dir-me: Era esta
visqué i mori AuSias March. I recordo també que vaig fixar-me en
aquella casa perque restés ben gravada a la membria.

CI. - 1935. "Docu ie ,lts rel atifs á la vie d I Auzias Y^4, arch". en el "Bog
Ce./.1-^`?J^-Qo
letin de la Sociedad Cadell-onense de C ultura", tom. X`VI, maig-juny de
1935, pp. 125-143. Amb molt bon acord ha republicat En Pagés l'estudi
documentat que va publicar en 1888. Era un dels primers que va dedicar a l'Auzias ''. arch; els documents (testarient, codicil i inventari)
varen ésser descoberts per Miquel `felasco en els protocols del notari Berenguer ''ardona i varen ésser espigolats per _^n Ferrer i signe

com tohor.i sap, en 1373.

El l

motiu es per refutar l'estranya mania bar-

celonesa del senyor Carrerasa Valls. Som de parer que, ocasió que

l'Auzias Cl arch era un jove espigat de 18 anys i essent tan# seguides

180.
les rálaciono els March de Valencia i els de Barcelona-Aremprunya,
varen voler tenir un Auzias.

A quest

devia el fet i no té altre tras-

cendencia. F1 propio Auzias va divulgar a dos taes (entre ells el seu
gendre), tal per haver -los dut a les fonts. - Afegeix als documents
tres lletres de la reina dirigides a

nuzias

essent la primera d'un

gran interés.

CII. - 1935. P. Lluis Fullana, "Los caballero-de apellido raiarch en
,ataluza y en Valencia", en el "Boletin de Ija Sociedad Castellonen•
t,S
se de C ultura", tom. XVI, de 1935, pp e 432. - Els capítols d'aquest notable estadi (acompanyat d'abundosa documentació, prirlcipalment treta de l'Arxiu de la Corona d'Aragó), I. Pedro ilTarch,Itheredado
en la villa de Gandia.

II. Pedro March II, escribano de ración del
rey Olalica Jaime II de Aragón. Berenguer 'T-arch, cura de la villa de
San Ilf ateo. - III. Pedro ltarch III, Tesorero de la Casa tteal y bisa1

buelo del poeta Auzias ' ,larch. - IV. PeriA o Pedró i-,^iarch IT, Laestro
=?acional de la Casa del rey. - Berenguer, Canónigo de Valencia.. Jaime March I, abuelo de Aufias Mareh. - No tindrein per res en compte la llarga bibliografia a qué ha donat lloc, a Valencia i a

t3ar-

celona, la gdestio Carreras Valls perque una volta publicats els documents, s'ha vist que no tenen cap Consistlncia per alló que prec^

ten demostrar i sobretot que no - pot tenir cap consegáencia literiaria.
delaa nous personatges que esmenta :&ugias iviarch de Barcelona no es
sap més quegmort el seu pare, s'ocupava de la testamentaria, nebot
del poeta, ni d'Arnau ni d'altres. Els documents acoblats, son molts
i notables i importants, per això, per altra part, equivoza el parentiu de Barenguer March de que, adhuc en l'arbre genealbgic dels

Ma,A

hì ha riodificacions a fer. Prou. - Comença el P. Fullana per una

bibli

curta=-oil que s'han ocup at dels Marchs presentat des dels docu,ients, descoberts pel que fou Bibliotecari encarregat de l'Arxiu

181.

del Regne en 1873 (testament, codicil i inventari d'Au_Sias) D. LFIquel Velasco. Segueix així totesles contribucions per ordre. ?s de

doldre, qi.ie el P. Fullana, que porta molta documentació relacionada
amb Berenguer 'IJar_ch, no fasei constar el treball sobre el mateix individu publicat en el mateix "ButI.lerl de la Societat jestellonense",

vol. II, p. 106 i seg5ents, any 1921, per Manuel :!p etí, sobre e1 canonO"r
ge Berenguer March. - Cita la major ,i/de treballs monogrhfics endreçats
als Marche. Entrant en materia diu que el primer Pere TILI arch fou establert a Gandia pel rei Jaume I, segons en el Repartiment, una casa a

Gandia amb tres j ovades de terra. Es suposa que aquest mateix és el
que figura com¿^ñotari en el casament en 1260 de l'Infant Pere acib

Consta-nga de S icilia, que va signar a Barcelona. - Pere 1.Jarch II, escrib á. de ració del rei Jaume II d'Aragó, rep tin gran nombre de concessions i encbLrrecs importants reials que resulta que era un dels
personatges més influents del .regne que el P. Pullana detalla peli
grana nombrex de documents. En ocasió de fer un viatge del rei a Roma En Pere March va fer-li un préstec i va obteni r pel seu germá el
prevere Berenguer el curat a -S ant Mateu, capital del Aaestrat, el 17

de juny de 1301. - Pere _March III, va ésser tresorer reial, va ésser
igualment protegit pel rei Jaume II. Aquest irel que va adquirir la

possessió i Êí feu del castell d'AraYriprunya amb anexes pel preu de
,^ _^,. ovo

1;,-d00 sous. Sembla que va indicar al rei que sense una escriptura de propietat podrien venir-ne dificultats a ell i als seus sucessors; el rei va estar-hi i en aquest estudi es reprodueixen els ter-

rees principals d'aquesta, escriptura, que abans es desconeixia. Com
f

que Iffossen Beti va demostrar en l'article expressat i
un document de 1301, que Berenguer era germà de Pere I, malgrat que
tota la seva activitat va desplegar-se en temps dels tres reis Jaume
II, Ä lfons III i Pere III el Cerimoniós, segurwient gaudiria d'una vi-
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da llarga, essent capellá de am ant Mateu, al Méstrat, canonge de Valéncia i de Barcelona,doctor en lleis i professor a Vonttpeller. Com
que els seus anys dels seus dos testaments són datats a 'Ialéncia a

1335 i a ^-rontpeller 1341, En Carreras Valls el fa fill de Pere I i
el P. Fullana (que no podia desc3néixer l'article de ?,ïn. 'wanuel Beti
esmentat ", el fa fill de Pere Irlarch el tresorer del rei. - Ha~ parlat bé prou dels Ibaarch9 d'Ararnprunyb2x (vegeu les pp.

).

CIII. - 1935. Karl Vosler. "Poesie und Einsamk in Spanien"'. Pp 848-54.

Ausias -.March und andere". Sitzung li.eriche der 13ayerichen Akademie der
Wissenshaften 1935, quade rn 7, Philogische-historische Aldelung (1,Lrunic¡. - En Vosler, amb la clara intel.ligencia s'ha capacitat ben bé

quina gtiestiO plantejat per un advocat (Sr. Carreras Valls) per a
suplantar l'obra del gran poeta. Ell declara Ausias TTarch i un altre.

Coneix la gran personalitat poética del veritable per lectura asidua

i completa, i no deu comprendre corc es pretén fer sobresortir un
altre Ausias 7,larch barcelonés per un petit esperit de campanar, contra el veritable Ausias -arch valencia.
CPT. - 1936. Pagés, "La Poesie f rança¡se en Cataloilie du XIII b siecle a la fin du XV b , ttudes suivies de textes inedits V apres les ma-

nuscrits. Avec 5 planches hors-texte par

xmede

Pagés, 1936. `'oulouse,

TIdouard Privat. - Paris, Henri Didier (Bibliotheque Meridionale`.. ,To es precisament perqué tingui una relació directa amb Auzias !,arch

que esmentem aquesta obra notable d'En Pagés. Esmenta sovint l l áuSies per comentari i publica un comengament de la Codolada arib el núm,
4 dels Lais liriques catalans. Consta solament dels trenta primers
versos com a model.
CV. -,1940. "Auzias March. Cants d'Amor ". En la col.lecci& Els nostres Classics de la serie Casacuberta, ordenats per Pere Boligues.

N0TE S

1.- Auzias Viarch et ses prgdecesseurs. Paris, 1912, p. 110.

2. - IZarçal Olivar, Dos discursos de r elip de '°ella, en "Quaderns d'Lstudi — , 1921, pp. 180-201. - Hem esmentat aquest notable estudi i sermona en tractar de la fundació de l'Escola de Barcelona, cap.
p.

Y.*

VIIIe

. La menció feta en el text, que N'Olivar posa en relleu, fi-

gura en la p. 196.

3. - ^To hi ha anés trista experiéncia que llegir alguna abundosa antologia
de la poesia francesa contemporanle. De ta.rd en tard uri hom topa arab
una composició perfecta i inspirada que fe caure d'espatlles, perb
no ens succeeix gaire sovint.

4. - Massó T., R"anuscrits catalans de la Biblioteca ',acional de II-adrid,

1396, p. 50: molt afectat servidor de dona `feresa Bou i
da,ia Y-a~Ina, tan gentil com virtuosa, honesta e savia, Cota les

Barcelona,

y

obres fetes en son se.rvey e lahor mostren, en serviti de la qual en
vida e apr.es mort de aquella escrigué la major part del present li-

bre, per les^y-'quu

obres del qual veuran les mes acabades e perfec-

tes amors honestés que may ningun enamorat cavaller ha sentit ni es-

crit a.
5. -

Noves

note__aenealbgiques dels poetes Jaume, Pere, k rna)t Y j^.uziáS

per H. Carreras Valls, en els Il Estu- I' `'/
dis 1.Iniversitaris Catalans", 1?33, XVIII, p. 315. - E1 Sr. Carreras

3Tarch segons documents inbdíts,

Valls anuncia la publicació d l unsdocuments als quals de segur no modificaran en res les conclusions ni s'arrib ara a la demostració de

cap nou fet de carácter literari. No hi ha dret de partir l'obra d'
u_n gran poeta, com havi a pretés fer. No esmentare_rri la llarga biblio-

II.

grafia que la gfesti0 dels anomenats él^ dos Auzia.s ^'archs ha donat
lloc. Per altra part ha estat esmentada per En Pagés en 1936.
6. - Sense el sonet d'En Baltasar Ausias líareh, n'hi dedicaren d'altres:
,P,C<

Don Francesch de ri1alba, senyo r de,wbaronies de 1,lontmaAast-.a i de
Guspi i la seva esposa dona Victoria de Vilalba; Vicent Garcia, rector de Vallfogona; De Francesch l'astor, doctor en cascun dret, a son

vehy Co. de G.; De Francesch de Agulló, senyor de iellicey; De -^'rancesch Agulló a son vey; Del Rnt. Antoni Miralles, beneficiat de _ a
3 4 del Pi de Barcelona, i De Abdon tomeu, ciutada de rarcelona (vegeu Massó Torrents, Zätalonische ffanuscripte in der Biblioteek von

Tarragona (r)panien) , publicat en el "Centra1blatt fúr Bibliotheksuvessen" de Leipzig, 1890, p. 515, VII) Celva de varias ij entencias, del
canonge Geroni Ferrer, de Guissona. - En les composicions de lloança

no totes són sonets, hi ha# taYibe dicirles. - Una part de 1*obra d'En
Ferrer va imprimir-se a Barcelona a can Commelles, en í43; baix aquea
títol: Tti tre, dels ultime tractats de la Selva de `'entIncies del Ca(^vri^ ti^uí,Có -

-v^^

non ge Geronym Ferrer de Guieson a . Dirig its a Don Franchesc de lílalIy i '
^

ba, s enyor de les Baro nies
_

5 í

de

i.$ ^. 9' í : i

43 E

f ti..

.,1 n 1

aste y che Gu sti

(Vegeu Agui-

ló, Jatálo,00, nuri. 2,148, que descriu el llibre i l'obra d'En Ferrer,

reproduint-ne alguns fragments, tot qualificant-la de llibre rar. (La
.Biblioteca de Catalunya en posseeix un altre exeraplar.)
7. - Joaquim Bastos, E1 triyip y el quadrivio, o la nueva enciclopedia,
Barcelona,

1862. - Després d'una advertbncia no diu a penes res

dels estudis medievals: "nue se entiende por Trivio y 'cuadrivio?

1l

Vegeu Bernat Petge, Fortuna i LI rudéncia, "Repertori", I, p. 542. Aparició de Prudbncia acompanyada per les set arts liberals. - Olivar,
Obres menors,

"Els nostres clássies", 1927,

^,

go r^

.

8. - Pere Mareh, Descripció_al.legZ>zïca de l'Arnes del Cavaller, O eper-

III.
tori", I, pp. 547-9; per la bibiografia i les edicions.
^^ ,jf33^yg- SSS
9. - Pagés, Auzias et ses j2red., p. I5; Massó, "Repertori", pp.479-81. -

-Respecte a Pere T.,larch, per les obres narratives, "Repertori", I, pp. 430 9 479 i 547. Per les obres líriques, el nostre cap.
VIIIb., encara inédit, n Q 2, i Pagés, Les cobles de Jaene, Pere i Arnau M1,arch, introducció i anotacions per En Pagés, Castell$ de la Plana, pp. 43-80.
10.

Rubió i Ors, Ausias T.areh y su epoca, 1'82, p. 88. - No sabem per
qué En Pagés diu que aquest autor se "faisait consonne par les Jochs
Florals de Bareelone sa monographie", un xic despectivament, quan tot-

ho-i sap que va ésser coronada pels Jochs Florals de V aléncia, de 1879,
com consta en la portada (Pagés, Auzias Ivïarch et ses pred. , p. 3) .
11, - F. de Bofarull, El Castillo y La Baronia de ArgLiprugLa, Barcelona,
1911, pp. 75-102.
12. - La Coloma que apareix en algunes de les seves poesies i dues vegades
en el Diccionari de Rims^ devia tractar-se- del nom poétic o literari de la seva amada.

13. - «Os curiós recordar que, en epoques millors per`'la p *atria, En 11amon

Muntaner
n va é sser encarregat del govern de Guergues per l'espai d'uns
tres anys (1311-1313).
14. - Vegeu Pages, Docuri ents inedits relatifs á Pere 'arch et Auzias March,
en la "Revista de Bibliografia Catalana", I, 1901 9 pp. 129-1'50 i especialment el docurient III dela descoberts per Josep :r<odrigD Pertegas (p. 151).
15. - Pagés, Auzias `.arch et ses predecesseurs, pp. 70-71. - J. Pijoan,

Auzias láarch l'any 1 , 144 era a Tàpols, publicat en la "Revista de

bi-

I'`1.

q-^^

bliografia Catalana", any III, 1903 9 p. 43.
16. - Étude sur 1 a chronolo ie des poes
i es d'Auzias
XXXtTI, 1907,

10

arch, en la "Romania ",

Z 23

pp. 203-222.

17. - i^avarrc Tomas, Enric. Selecció d'Au$ias ?:arch (col.lecció L'Estel),
Valencia, 1934, p. 92.
I8. - Pagés, Documents inédite relatïf; a la vie d ' Auzias ; ' areh, en la. "Romania", XVII (1384), pp. 186-206. Publica el testexient, el codicil i
l'inventari dels llibres i objectes trobats a casa seva en morir;
documents trobats per En Josep 2 odrigo Pertegas.

19.

"C'ompa íero de armas del de Viana". José Y. Torres,
Viana

y

el poeta

El príncipe de

Corella, en la "Revista de Valencia", 1880-1381,

p. 335.
20. - Els afectes d'amor 4^ valencians li tenien s'hi

conf ir-

mats per la coneguda correspondencia ab.el cavaller valencia Ausias

AZarch. Francisco Almarche,

Don Carles

de

Viana,

insertat en "Empo-

r¡ ", de 10 abril de 1907, p. 244.
21. - ^^=oreno Carbonero el representa llegim_ en sa llibreria; `romàs Padró
5 ^ q( Historia de Catalun a de V. Balaguer, 1 1 ed., vol. 3, p-, PZr7l,, va
representar.-lo escoltant llegir poesies; mentre que J. Ceb rian Mesquita així mateix el poeta recitant i el príncep Carles escoltant
recitar en un medi adhient; és aquesta la millor pintura.

22.

Auzias March et ses préd. , pp. 82-83. - Vegeu Mass0 Torrents, E1
príncep de Viana i les seves relacions literkries, discurs president
de l'Ateneu Barcelones, 4 de desembre de 1926.

23. - Zea obres d'AuziasAarch publicades per l'Institut d'Estudis Catalaus, Barcelona, vol. I, 1912; vol. II, 1914.

6

V.
24. - Introducció a les Poesies D'A. 11. 9 p. 167.

25. - Vegeu el seu article, seb-i ^tau3 s gub-iries -de -crus en la
"Romania ", vol. XXXVI, p. 211 i les quatre mencions, tres en A. M.
et ges préd., pp. 109, 257 i 384; una en la IntroducciO a l'edició,

p. 167-8, amb més detall.

26. - ^^Iassó Torrents, Q,uarantá octaves
tr?buint a EI

a la

parte de Constas^tinopla. Con-

MMIEN . LAM OY. , pp. 417-422.

27. - Edició moderna un xic millorada pe r la intel.ligentiz Salvador Gui-

not. Joan de desa, Vocabulari Val enei L-Castelló, L'Estel, Valbncia,
1929.
28. - La poési_e f rançaise en Catalogne, 1936, p. 56.

29. - Pagés, La poésie franc. Le sobriquet de T.i^ossen i3orra (burra "annesse")
que en res justifica el decir de Alfonso Alvarez de Villasandino. Ve-

geu Antoni de Bofarull, Ira Jrfaneta de 'Zlnar gues (1865'1 . L'explicació
real en l'apbndix de documents i en la p. 56, Les representacions
grafiques en litografies són: La espasa de -ant :LIarti, El setge de
Balaguer, Rondalla tenim. La paloma i l'esparver. Li deia Tossen
Borra perqué semblava que estes ple de -corra, no perqué se li hagués mort una burra quan la picava per a ser a la coronació del rei
a S aragossa. - De Borra fer-ne una Burra no pot ésser.
30. - II, 1929, Auzias March, pp. 354-406, amb notes critiques un xic barrejades, penó força segures.

31. - Vegeii, sobre el m an uscrit que En Pagés creu atribuir a Pedrol, Introducció, pp. 21-28 9 63-65.
32. — Vegeu Pagés, Introducció a l'edició, p. 100 i 111-12.

VI.

33. - En Mil la (Obras, VI, p. 315; publica la primera cobla i la tornada.
stro, P

3 5^

34. - Escritores del Reyno de Valencia, 1847, I, pp. 43 i 366.
35. - TTotice sur la vie et les trevaux de Joseph `zastu par Am4deex Pagés.

.r Jontpellier. Imprimiere Centrale diz du Yidi (Hasnelin freres. 1888) .
(Extret del vol. XXXII de la "Revue des langues romanes ".
36. - Torres Amat T., Félix, obispo de h storga, Memorias para ayudar a formar un Diccionario critico de los ' 1,scritores Uatelanes, Barcelona,
J. Verdaguer, 1836, p. 565.3Co3
37;

-

Pages,
g
^ Au

^iA arch

t' e^M,"^,a

r^'

38. - M anuel de M ontoliu,

et ses
^4^^,^
s,
Les

préd.

I. ,

.

^^ ^;p
ti^

trobes de

261-273.

^

~`

ha^ ^P ( ^ C,.. v^^ ^ ^ ' ^ ,^

wumomm

Jaume r'ebre r, en la "Revue

hispanique", tom. XXVII;'( Ñova York, 1912. - Vegeu el P. Bartomeu =,ibelles, Observaciones histórico-criticas a las trobes intituladas de

a Q"

au

Moss¿n Jayme Febrer, Valencia, 1304, refutadas. - Aguiló, Catálogo,
'M
^r %£
M . 34 8 (
á,
I qA3
ri
_ Barcelona, 1927, p. 28^
2126: La vanidad y la ignorancia se em-

58

1

peñan todavía en suponer históricas las tro/as de este libro, a todas
luces apócrifo¡
39. - La cançó provençal en la literatura catalana, L arcelona, Institut

d'Estudis Catalans,

1923,..

^^

(gep. 4r¿ ( c )PÁ

40. - El renacimiento clásico en la literatura catalana, por^tonio ijubio
y Lluch. Discurso leido en

solemne recepción en la -Real Academia

de Buenas Letras de Barcelona el dia 17 de junio de 1889. - BarceloGá i'6,^ i

na, Jepiis, 1889, pp. 34-35.
41). - Aquest llibre (capítol VII, pp.

) és la demostració de la no

existencia d'aquesta tan decantada esterilitat. Sabem que Jaume II
"era trobar s'adelita." i és autor d'una remarcable Dança, molt coneguda i publicada diverses vegades. En el curt i fruitós regnat d'A1-

VII.
fons varen continuar desarrollant-se fets literaris importants.
42. - En aquest mateix (cap.

PP.

^ a

l es inenta

la publicació d'a-

quest concurs en folleto de La Renaixensa en 1873, amb la de totes
les obres presentades a concurs.

.
s
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s

tres lahors ha.i tant delitós pexer,

!)er -molt qu' en ->:- ust me

par

restar dejú; Ser - vos devot, ine sent tal desi__ nexer. .- , reneu de

riii, que vostre fill vull ésser. Aquest present, áe is ser-vos

y

i- -

f

portú". - ITOta personal a la fi de la primera cóble: "¿Som pore
dir, en uiiz: sola. cobla, Lo qu'es mester n l auria. Inés de' cent ?"
V (1461¡ . Obra feta en str aras -) er ? meu F ull e;.7 lao rs de la .
loriosissima
.._._._.__._. _ _
^
_ I'Ta.re
_ de 'Deu.
Per satisfer al qui tant me obliga.
M

w

X l 10. Sis cobles de vLjit versos, tornada i endreça. de quatre. -

Briz,

Jardinet,

1869, p. 61, sencer; 7¡11,

Obr as,

VI,

p, a

4107-^ ^\}

Presentarem la p riinera i las, t1s r 9 a cobles, la tornada i l'endreça:
o

"Per satisfer al qui tarit me obliga Lo molt voler que tiiich in^
saciable
lle p resumit de vos, beata Ver^.
¿e,
arlar sovint, ab vo, gP^^Qn
ti

luntat sencera.. ?^o pot bastar dir tant lo ; ml*it vostre, Car setret és reservat per l l a,ltisme; I'es pe r jutjat de tan¡ npble viariia, He ^dq saciar mori apetit no ficte" . - "An y " que a1 mon fos,
ereu i)rimer eleta, "Ieritarnent filla de `)eu e mare; e pres nasqués
Jerg.• e Iigmeculada, g ola en lo (rion fos de gra.cia plena., Ien pocay
edat sabés los santt9 misteris --•^Iue t raspa ssas ' acostumada ,pensa.
',ra dins vos divina ciencia infusa, Vostre )ensar sols era 1`!eu entendre''. - "Tornada: Si poch saber la causa de mi cul p a, Per

us demán e mercè. de vos )réngue*
.me véxa". - II Endr e^sa. liare de T)eu,

norar,i-iat4ria tan alta, lerdo
We-i

paradís

ensemps ab vos

lunyau-frie de tots vicis, De tot perill que'ns sona. 'dar alarma,
i'eu que veí Deu e vos sien mies obres; fue.paradis per vos y posseesca,". - IyTo hi ca;) que el personatge al qual el poeta és creia
tan obli¿at i -al ' dual endreça la conit)osicio a La - are de -, Deu, el
fa ressortir en la tornada i
al

eii

1' endressa. Desitjaria retrobar -lo

z aradi s . En :^oi^ieu Lull no ens

a_nocnena el

tal pe rsonat;_,e i ens

y

i
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.

deixa en 1a incertitud..

^

VI (1462) . Obre de Rom e u Lull, contrita. foc_int e foll e desonest amor.

0

^i'n temps passat ha gués ha.^ut conexer

?'1 1 — . - Cinc
cobles de deu versos i tornada de cinc. -riz, var-

diiiet, 1869, p 121, sencera; - - ila, Obras, VI, p. 408,, - Si en

Qa/-

temps hay°ués conegut all'o qi)e sab ara per ex p eriment, li sabria
Treu d l haver perdut la seva ,joventut servint dones. Un sol arnor és
constant i veritable: el de Déu. Havia carre at tant la mà cojatra
folla amor que en la darrera cobla i e-,,_i la tornada es dulcifica:.

..t 1
Y
"meo no dich pas qu'am*a.r dona no's deZa. i que 1'heja-'en e:7emíga
-L,

s

te.?ir, iTi ja menys dich que, per ella servir, Ydolatrem c'om deu
obeyr, l•a causa dar que per tal la conega; Pend.re lo 'mig pur fugir de tal brega. Cas deu-s' amar e no pas adorar, :seguint l'honest
e quant virtut no nega; 8i consentiu que l l vos ..aneu, !'o es d'escurçO tant verí produhuir" . - "Tornada. lc ar e sens gar, mole vos
tinc

a.2-rahir fue no

casco

veig

que

voleu çó

renega,

`Jo

h,: r7

;u'altri béu yo vega, -ar en awor,

no me'ri clam, vos ho feu que no'm cel a.

i. ont vera molt ciar fa los mals mal finir" .
VII (146`?) . Obre contrita
en atrams,
feta
__
_
w_ Lull.
_ _ _ per '`^omeu
_

«

•

*{

De bocadent postrat estich en terra;

4

gl 17. - Vuit cobles de vuit versos i tornada de quatre. - ,,riz,

Jardin et, 1869, p. 123, sencera; ' -,:''.il'i^., Obras, 71, p. 411; A 3ulbena,
Cr esto.rn atia, 1907, I1 1, p. 236,,sencera. - Obra escrita peiisant en
r
el cant espirit ual d'AuziE.9 _[arch. Donare,a:, com a via d'exemple,
.

la primera cobla, la vuitena i darrera i la tornada: "De bbocadent

postrat estich en terra.; =,evat no'm puchs, si ajuda no'm dones.
Dignes no son que mos ulls lo cel miren Perque t'ofen cascun mo-

9265.
J
ment del dia., Jo be conech e tem ta conaxensa, :ue'm done spant,
per ;;ran pena que dona, Tants son los crims que Jel áerdonar dub-

ta; Per tíi l ser

just

en mi defalcYe` n.o prengua ll ... -

"Recorda'm

be

que la mort no desiges Del pecador; mes qu'én tu l s converjzesca'

Lo

meu penar

Si de no res

prensió

te suplic haja teri7,,e.

m'has fet

tanta., Tinch

Donem oblit

de tu tan digne,

ferm:

de

tota

Dant -me esperit

cosa prava.
r
de com-

sper me d,aras tal merexer, lu'ensemps

ab tu fassarn la vid'eterna". - "l'ornada: Creador _m eu, ver redemptor e )are, Fill, esperit, sent `_trinitat perfeta, Suplich-te molt,
que mentr'en lo r.on visque. De quant faré qu'en reste vingue

coit ra.
VIII (1462). Romeu

Lull,

clamant -se c om

no p(y t

fugi r

a_ls

las-

sos de amor.
Yo fuig d'amor per viur l en libertat

.^

X l 18. - tq uatre cobles de deu versos i tor.na.da de cinc. - Bri z ,

w:MF11 vem

1_

t,

L.,

To7na4

Jardinet, 1869, p. 126, sencera; V'¡lb, Obras,.44Ö^
Vi, p^ferirem la primera i la darrera. cobles i la tornada: 0 1`o fui¿,dIamor

per viur'en llibertat E no'ser Pies sots de tal senyoria; Seinpre
vers mi 1'e conegut ingrat, Sol, graciós, inich e fort irat, _,er
be servir a l'enemiga mia; 7, s tot son fet vana parenceria, ruys
en son llas, veu dins vos ser li g at, Si cornaquell qui juga joch
forgat Perdent lo temps present e lo passat, De l'avenir vol.que

Ir
segur ne sia.". - "Sen menti(¡er aquest meu pensament,

uys que te-

niu bondat, seny e bellesa. Si en assò la. natura hi consent, „

d'altres sou en lo .~zés difarent,

I roduhir

Deu de vos te..iita bonesa,
Satisfareu a dintre gentilesa, Prenent de rii d'ar.or lo sagrainent;

1 ,egar no 's deu raquesta condecent, De vos seré fid.elisei ra servent,

Tenint dins mi de virtut ferma inpresa ll . - "'l'ornada. Arxiu de seny,
nous l ar,en res defesa; --'uys non voler en rés no's malr;.ire -it .
,

a

ti m e_^ '^-^ wY

266.
--''
4
voluntat en lo desig de paguesa; T)onchs vos suplich feu -me bon
m'

^i C^

S

S Nt ¢S ar,

—

^ s e.r^ fJ o:iir^

tractament".

IX (1463) . Strams sobre lo desconax
Tron sentiment ha

p erdut

ent

ni ar2or.

del

tot l'esme

Xl 19. - Cinc cobles lliures de vuit versos i tornada de quatre.
Briz, Jardinet, 1869,

p.

125, sencera; Mils, gbras, VI, ^p. 40 t --

eproduirem la primera, la quarta i la cinquena cobles i la tornada: 11-lion
. sentiment ha perdut del tot l'esme Per veur l en vos riudar

nova natura.. E vaig cercant trobar vostres vesti_is, ydas par-rie
cert feu invisibles passos. A voltes trob e tart al g una pista;
"et-me'n cami si trobaria l l centre; lias a la fi niés desviat me

be:

tro-

to sé tornar hon comenc , ma via" . - 'Com se , * p ot fer qu' axi prest ,

se oblida Lo que de si té

recor_3anse ferma? Per lo recort de l'ac-

te delitable, Acompanyat de voluntat no pcha; " on voler gran oblit
no porc pendre

Si

mil anys visch vos sera ben Bordada. Per lo sem-

blant feu de mi bona gorda;

"o consinta.0 se rormpe nostre

pacte". -

"Clamar nous sino de qui'us coi-i sella, Ab passió donant-vos con-

sell ficte . Propi interés priva la cona e-tisa Aprof¡ta_it quant veril,at s'aquista.

p ren-vos-n'axi,

que'n creura sou laue.era, E donau

tort a qui lo dret V escusa. Lansau a part tota voluntat prava,
1

erseverant en q% qu'ar.or obliga". -

l'ornada.. Par

e sens par, si fa-

reu lo contrari, Ofendreu-rie per a vos mes ofendre; Pent com a<TUCC.

quell .s

' p er

- Pot esser que hem fet massa.
peró

eni

oli ess ó

la muller desplaure 3e vol privar de lo que més amave".

extractes d'aquesta obra dIEn ' Romeu,

sembla prou notable pels sentiments diversos que expressa.

X (1462) . Obre

fet a oer R omeu Lull, _in titulada Lo Consisto ri

d' axio r" .

L'alt triunphant Cupido, deu d'ajnor.

267.

Xl 21. - Vint-¡-una cobles creuades d.e deu versos, .forces
e^^ígrafs que esmentarem. -aquesta llarga obra te aires de poer2a. -riz,
Lo ll ib re dels o etas.

Y-/ ß -t^.^

-)p. 186-196, sencer; 111,iA, Obras, ,TI, p.
405; temia, Jardinet, p. 46, només les ' deu primeres cobl p s, bon

text; Bulbena, Crestomatia, II, 239, incomplet, pera bon text. Per mitjà de nou cobles introductories el poeta explica el que es-

devindrá el Consistori d'aríior constitult per daines. T-:1 poeta va
sol, trist i conciros preocupat per la cruesa arab què el tracta la

seva aiinia, camina-n t per un lloc desert, sent que el crida una veu
enutjada: ¿ ue fas per esta via ? ¿E de que't claa:les de mí ? " Descriu
el deu d' xm or de la següent manera: O -D er hoir dir, ell esser comprenguí, Amb l'arch en ma, lo carcaix sint

p ortava,

Los ulls ve-

lats, grans ales li mirí; mer los senyals tantost 10 conegui,

'-")e

murt'a1 cap, nuu, ab gala.rd l anava. Com infant Poch, mansuet, me

semblava: A poch instant me parech vell molt fer. i?um.il,. prostrat, i li diguí, què manava, Tot temeros, irat, ves mi l s mostra-

va, Com si volgués de mi venja -ç la ver" . A fi d'endolcir-"li fa la
historia del seu azror, que el poeta. no li ha fallit: "Tntès non dir.

ple de pietat

D

re

h^
b
r
gran, Si
^i be del tot res 'de
sacre`tYii era, TJobrès
^, Ú.P1caTs

y

mostra, los ulls mullañt li van, 'ot piedos per -tans greuges que'n
fan Lo5portaments d'aquella ten altera. Axi respos: "Faste promesa

vera. 1'olt prest veuras lo jou al coll tindrà, qui tal te fa sots
la finia bandera: ITo li valdré la superba manera, que mut costtuiis,
be -raester li ser p ". -leshores el déu d I Amm-or li nomena el Consistori: "Lo teu lament sens par enutjat m'ha. 31olt sovint oig a. qui

tal rne demana. Altri de tu ja:més no m l e:.iutjarà. Jutge'us da.re ,
amb consell just e sh, ^ui'us hoyrá dilums cada setmana. President
fas a dona Ca stellana, Per molt saber, ab lo ; oíí juy que te..."
Nomena canceller Na3estid^; Ta. Ribes, viuda de greu renon, Regent,
Na Re bolleda.; fa advocats a la v iuda Tagamanent, a '1Ta 77all s i ;a

269.

arno -r virtuosa; Meró vuy :volts amen la viciosa 71P sona molt pochs
qui tasten , ~'aquell pa`. - "D' aquell ar^or que l s deu aL)pe1.1&r vil
Yo parlaré, puys l'altr

l, s

oblidada, dual és ni com és entre nos

causada En grosser cap tant com eiz lo
jorns eximplis mil, ,^ue's met amor di

subtil. 1)' ag ó

n' averi

tot s-

iis en penya grossera; `es lo

grosser ab lo saber civil }:er lo carai ignorant tal carrera." . " Tor n ada: Par e sens )sr, ab virtut se

consona. Lo molt que'us sens

neguna viltat; ruys d l onestat a.portau la corona, hzia.r a vos me
mou sola. bondat".
XII. (1463) .

Cobles de torneu Lu ll, requerint

o acc

itant

certa

danza en airar -lo.

C

a amor, no'm dones `uerre
Lexe'm estr,

Xl 23. - Cinc cobles de vuit versos, mig creuades i mig encaden^1des,
i tornada d.e quatre.

1,1111, Obras,

VI, p. '406; Bulb ena,

Jardinet,

1897, p. 7, sencer. L Per alguna particularitat d'aquesta en copiarens les tres Primeres cobles, la darrera i la tornada: "Lexe l m esVo,n 0,

tar, ar:or, no'm deones - uerre. qué vols de mi? . o sabs que tot so
teu? rropri no tinch, no puch dir: agó's meu? Coza observant religiOs eri terra, Tot pensament de mon cor se desterra

l ino

servir

ab lealtat a vos. suant vos viu do de tota ma desferra, Oel.liberat, vos deni l'arm'1 cors". - "Ha'mo.r vulgut que'us prengués per

senyora, E molt content voa comenci servir 'iens que jaries nous
pensi d.esservir; d'on voler tot per ma dea'us adora. -ter dolor

gra.ri, vai g cridan vía-for, A fochi a focM , que d' wior tot nie cren.
Vos no'ra creheu perqué de part de fora tzaxal.a Tremolant vai g , per
.r lo 3eril.l "que tem". - 11Per los migants qu'ama-r-vos rrie descobre Y0
4

cercant vaig, remey a ma dolctr, Acompanyat e ben defés d'amor, Veig'.

^

r

a la fi me trobe d.el tot pobre. Tancat st á, hon dubte j amé s sobre
. •
,
,Mon sperar, sens a s oer.ança aver L' indurit cor ab crueltat difer;
.
.
..

•

.

s `

268.

^ioi7is ^'iguel; algutzirs, i^a ^erauer i a a
nedors 1Ta
Lulla;

Corbera

^arar.any; propo-

i'::wa Viladenlan ; jutge d'apel.lació, la comtessa
uxers -;" a -Boschanes i Ta A lmu{haver; d.'eraut eii fa el imateix
-"epmanat

Romeu Lull, el qual s'adreça_ al president i a tots els altres oficials. Mcaba a.nb la cobla final en la qual se suposa endreçada a
tots els amants virtut: "Puis, obehint, yo fiu quant me mana: L'a-

mant virtut falsa justa deLianda, Car be defès per advocats será.
Caiisa seré cascú son dret aura, r justament li daran la garlanda.
Pero gordent no vage per la randa Nostre rocés d l onest exa.zinant.

Car altrament portareu negra banda. Ab dolar gran viureu en vostra tanda, Fora g itat per vos tancat en clau ". - Vbrerl tenir ocasio d'examinar aquesta_ obra, einb altres de similars, en un estudi
^í, nostre, verificant algunes personatges:

Les daines en

el s

,poetes de

l'escola de :Barcelona (297).

XI. (1463) .

Cobles de Romeu Lu11 2_de hun

_ro cede ix amor.

2antesiant molt sovint en amor
X l 22. - '3is cobles mig creades i mig encadenades de vuit versos
3 ,1^^

i tornada de quatre.. Milá, Obras, VI, p. 406;

1
9,Jerdinet,
1-14*
1897,
5, sencera. - Petita infl^_zèiicia d'Auzias _ arch. 1especte
a les influències d'Auzias en algunes obres poetiques d'En i` orieu
Lull, veure Pagés: Auzias_ ='arc h

et

ses Dr4d4cesseurs (300) . Repro-

duirem les tres primeres cobles i la tornada: "f+antesiant molt sovint en amor, Havent record de sa eran senyoria, la ¡esigat saber

d'on orocehia, Del esser seu quina és la terror,

e corni en nos

aquest es causador: Entrat so dins los sacrets de sa. pensa; :)abut

he clar quant es sa aran valor _ e per a quai-it basta sa, gran ofensa". - "Azrior en si és un acte hurlá qu'és en lo inon -p roduhit per
n. tura_, Creat es 1'om sens alguna. sutzur6. L'efecte seu és virtuós e sa. Lo Creador és lo que l l mon crea. D'el proceheix tot

269. waor virtuosa; Per1) vuy molts amen la viciosa 1 ^ son

molt

pochs

qui tasten ' 1 aquell pa". - "T)'e.-quell amor que l s deu e-ppel.l--r vil
-To

parlare, puys l'altr'es oblidada, d ual es ni com és entre nos

causada En

grosser

cap tent com eíi lo subtil. ~D'agN n l aver.i tot s-

jorne eximplis riil,

met amor di i is en pena grossera; — es lo

jro q-ser ab lo saber civil -L-l er lo carii ignorant tal earrera ll . llrll ornada: !-l ar e sens -)ar, ab virtut se

ne,E.una vi-ltat;

1: l uys d

consona. Lo rnolt que l us sens

l onestat aportau le- corona, Áriar a vos me

mou sola bondat".

XII. (1463). Cobles de -.,Romeu Lull, requerint o accitant certa
daraa en ar.,iar-lo.

11

Lexe'm estar, ainor, no'm dones ¿uerre

Xl

23. -

Cinc cobles de vuit versos, inig creuades i mig eiicaden,,--,,des,_

i tornada de quatre. '¡lb. Obras. VI. p. 406; Bulbena, 13rardinet,,
1897, p. 7, sencer. - ^?er aljuna ¡ :)articular¡-tat d 1 aquesta en copia-

rem les tres primeres cobles, la darrera i la tornada: "Lexe l m es?k VN 0,

tar, arn or,

no'm deones g uerre.

qul vols de ni 9 .1-o sabs que tot so

teu? rro-Qri no tinch, no puch dir: agN

Is

aneu? Com observant reli-

giOs en, terra, Tot pensament de mon cor se desterra °ino servir
ab lealtat a vos.

g uant vos viu do de tota- ma desferra,

'-,-jel.l-ibe-

rat, vo s deni l'arm'l cors` 1 . - "Ha'mor vul^ut que l us pren--g uês per

senyora.,, T3

molt content vosk corfiene.i servir Cens que jwies nolus

pensi d,esservir; Pon voler

gran, vai g cridan vía-for,

tot

A

per me, dea'

us

adora. i`er dolor

foch! a focli!, que d I anor tot me crem.

Vos no'm creheu perquè de part de fora txawala Tremolant vai;` per

lo p erill'que tem". - 11 rer los migants quame - r - vo,9 me descobre

-0

cerceiit vaiu reiney a ma dolir, Acom
.panyat e ben defés dw.nor, Ve
a la fi me trobe clel tot -Qobre.

1f'on sperar, ' sens a soerwga aver

Tancat st b., hon dubte james sobre
L'indurit cor ab crueltat difer;

2 70
xns

crech niorre qu' alegria . inay cobre" ... "Amar-vos no crec fer se

poria, Puys no desig sinó çó qu'a vos lau, r prench despler en
tot lo que'us desplau: Lo si e'1 no en vos te senyoria. Doncs
qué vol dir la. tanta pena rii.e? Donau remey a mon continuu dol,

),ue visca; trist ab tanta tiran ia, Coman a, vos, amor, ni rehó vol'.
"Tornada. Dona sens pa•r en ben amar so sol: Lealrnent am e sens
bar.ateria. Si fals vos dice, demá no vege'1 sol, Lo coll me trenc,

prech la. `Ter;_e Maria' I .
XIII.

(1463). Rome u Lull.
Vencí, por no ser vencido

! X l 31. - Una cobla de cinc versos i una altra de nou.
Jard'Ln et,

fra7.ments inèdits, 1897, p. 11, sencera, - Aquesta i les

dues següents composicions, son curtes letrilles arnb les quals el
nostre poeta imita la immensa i )esada literatura castellana de l'época en aquest genere. I±,l mateix que en les obretes italianes de
Ror.ieu Lull, el nom tan solament surt en la primera. ',stem se_`rurs,
per certes -.;articularitets idiomàtiques que son distintEives dels

catalans que escriuen en cataA,que .les senyalades

..

c7, e

1

jYo r--t
1
p p^tNC.

ti^c^c

♦

p. Y , e.H [ <-IC .

r
núme ,° os ror ans IV i `^V
Aix 1 tarabé ho va creure
7

t^ , °.e p. 404, equivocant un mot')
rna^

anib

els nostres

En Miler. ( Obras, ' i I,

Reproduireri senceres les cobletes cas-

tellGnes, pern a ratlla se^:uid.a, en excepció d.e la Ñara darrera que
oferirem

eri forma.

mètrica, com

_uien venciendo me venció,

a

mostra: "Venci, )or

Ganando me vi perdido,

no ser vencido,

'^ perd.iendo,

aborrescido: Querer _mucho me___erdió," - "Yo bevia libertado,
tardo rii querer; Biv' atora_ sujus e. ado

)or a

mi desconocer,

Liber-

0,

amor

desconoscido, ^uen és qu'otro tal sintió? Ganando ne vi oerdido,
Y aerc3iendo, aborrescido:

XIV.

',^,ue.r.er r,tucho me

perdió" .

(1463) . (Romeu Lull) . Iv:ote con cobre.
Guay

de mi, triste cativo' ^.

2 71

32. - Una cobla d.e sis versos i una altra de deu. - 4t^.1,
Jardinet, 180,7, p. 12, sencera. - Segui.reir pel seEon vers: "^"uay
de ti, mi cora.zón.! L'ora qu.e tienes razón rerd¡ste tu reder,pción.,
Por_ la quel rioriendo bivo". - "r:11uerte, fortuna rii'a fecho Perder
lo que mas quer a, '-I: certa es l' anima raía, i3evir más no par derecho, -ues de vos, mi 'nien, so privo (?) Con enbidie sin razón.

,uay d. e tí, mi corazón! per dis t e turedernpció n

l'or

la

qual

r;io-

riendo bivo".

XV. (1463) (Romeu L ull) . Otra -,00 r absencia de par tida..
Fenescer veho mi vida.

1^

ß

Xl 33. - Una cobla de cinc versos i una

e.ltra ci.e

nou.

Jardinet, 1897, p. 12, sencera.
Fenescer veho r,.ii vída,

-Pues no veré rnás a ti.
¡ 0 dolorosa partida.
Y tan cruel des,,edida,
Triste rfes chiiio de m ir
Sin vida bivo cativo

Por ser ^e t' apartado,
Tuerto soy, cierto no bivo
Por r,ii mal assi'nfa.dado.

,

¡0 qué dolor dolorida
1) olerme d.el que perdí!
¡0 dolorosa partida ,

Y tan cr u el desp edida,

XVI.

(1463). Obra. feta per Roreu LuIl. trobant -se fortunet eh

amor, loa e comanda aquell.

Si' en e.lgun temps d'amor me so cIar,.at
Xl 51. - Sis cobles de

vui t

versos i tornada de gl.a.tre. .1 ¡lb, Obras,

r,

4

9 (v

272

primer vers i la torna.da. - Donareir, la primera i la sej,ona
cobles, -4 n é dites i la torna,da: "S¡'n algun terps d l arnor nie so cla—rat, Havent per cert tenir-ne causa justa;

Com ¡ ég norarit per lo

que ara- E?usta, Yo me l n penit e confes mon peccat. Lo terips passat tinch per beii smersat, -'?, lo present hi he donet per E,-atEe;
De l l evenir hi he fet ho yr.enat¿.e,, Sol me retench lo voler stLidiat','.'
" "Pobre no so ne ja meriye rio tinc res Al rfienester cose nenEunalm
manca, Res -no deman qu`ab voluntet ni,olt fratica Servint arior nolm
si'en coiite riiés. Libert no so ne l m tirich tamp,oc

per prIs, Car ma-

p res 0 yo la l m trob riolt liberta; 1-das d 1 altra part la vida lei'x

incerta,

De tot r.e plau, puys no l m pueli ser repres 1l . - "Torned..a:
1 ? O" V
2ar e sens p p rt, per a.mor yo prosper, '.V¡tjenqVant vos perqué tot mem ir,r^ "' l^N f l ( , C— V 0 s*rv o, —N',1 --t tAA n i k o( C l^ vr wt'
reprench, Veig liberal, riant-me d.elit e pler".
Es j:)odria creure

%
que els 2-20 sit,I.
1 que co Ae aqiiesta obra li haurieri estat
per la, cang j de ri,,os---e-q Jordi.

XVII. (1464; . etbre feta per Ro-ri.eu Lull pe r

la mort de la ciue

en s',reri, eiiiava.

77en,o-.ut es teri-tps

qu'en amar dere terri,te

¡,1 52. - Sis coliles mig encad.eiiades i riiL-, crCaades de vuit versos
i tornada d.e quatre. - — ¡1 51-, 2brqj. , 7TI, p. 409-410, sencera; -3julbena, Crestori p tia, TLI, 1907 1 p. 244-6, sencera. - Saltarem ale:unes

co-

bles Vaquesta bella Collipos i cio, a des_- rat, perque voldriem republicar-la tote, perb ho feren abans Tn Míla i '!4",.n Bulbe ina en estiidis
0
que poder. trobar-se en totes les mans- Il ITn breu suspir es
lo qui
i-., i'a fet

pobre, que res no tinc sino le veu e l l cors; -- - e sper ja-

mes haver ingun recobre, Cs.r lo p oñer consísteix sol en vos. --,n

a.quest m-on no puch haver re-pO's; Tot preteri quant í.^ ,,or-ís en la terra! Fal-D dich mor-Lr, m'as dex á s la desferra Per a.lt ntuntar al regne
p.--lori'
0 s ll . -

pest,e 0,ri(1
" T-, eheretat r, 'a de tot 1 alegría,

De tot conort rne veuria-n
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apartat. ')i rich o cant, és tot parenceria,

vernen inon

o torg les

estat.

:üeinechs e plors go-

mans com petis

lo que so stat, Sol

m'a restat de mon viure la brisa: -Des d'ase prench lo negre per
divisó, Car tot mon cor d'aquella n'és ta.chat".

"Absent de vós,

ps

yo virich mes armes reridre , Finit non so tem p s, prench

D.e

corni a ,

d.' a-

_ror, °"e don' a1 mon més no desig res endre :) -renguea de mi aquest
metex tenor. En testament ma dama près,mon cor,

ot mon pensar,

voler e ma posa: Ab ella l enserips es g osa sots la losa Hon
ca.scUn jorn, vivint, continuu mor". - " Tornada: ^-, ar e sensa par,

mon

de vos reste tal flor, Conort de mi, al vicios reposa: VerL,e nas-

qués, gardá.s la casta rosa Donar'al mon de vos noble llevor'.
XVIIÍ. (1464) . Cobles de Rotleu Lull, dolent - se de una

d aria qui

l'havia dexat o desden at.'
P,as^

Puys no'm voleu, prech la. rflort tost me

Xl 61. - Sis

cobles mig- encadenades

i tornada de

quatre. -

243,

irá,

Obras,

cen ruys no'm voleu, tornada i
mera cobla i la toriiada,

i. mig cr<>sdes de vuit versos
VI, í.). 407; -Bulbena, J restoma

Totes les

sencera. -

tot. -

d'aquesta

vu11a,

cobles

¿ferire

tari

sene^ces coreen--tiq,I1907
solarg ei-lt la pri-

pesada obra, co-en,ant y-)el segó¡¡.'

VS

"Per no voler res que' s sia .des2-;rat: Puys no'm voleu, del tot arar,

des -ulle

altra

james amar que'm

sia grat:

Puys no'in

voleu,

visch

mut, sort i cei_at, Perquè sen vos, no l stiir.e res ma vida: ruys

no'm voleu, volria.
" Torna da:

P

fos finida Com

rne mostfat) ser de vos 1"esar ,.at". -

uys no'm voleu, ,yo vull lo qu-i valgui,

Sempre

volre e

voler -vos no'm cante. Puys no'm voleu, e so dins en la dança,

çar

cove,
EIX.

e

ho

an-

vol amor axí " .

(1464). Pr ost feta per Romeu Lull, intitulada Lo Despro-

^oriar:ent d@ amor. - Xl 67. Coruuna opinió, ixo solwient dels riat-Lra.ls

?74

més encara dels teóleche doctors, que tota raciorial e humana creatura en la creació sua es inclinada, a certa natural inclinació, la

qual, i.ies que tota altre, en ella domina, asseguir e obeliir és volui^^#driai,xent forçada. r com aquella rr.assa (o embrió per més propri
parlar`, d.e la qual conplits aquells determenata dies, e or ^; a.nitzat lo meu cors fos apte e dis)ost ha amar, en un instant infusa en

aquell la ánima., lo anar per natural instint li fou arneix... (acaba)
Adonchs qui a ten irifortunat, miserable e viciós stat, com a foll
amor servir, fu:jir volrá, legint aquest :leu

d,espro p ib r^nt,

de mi,

com sperimentat en aquell, exerp plar prerigue a fi que 10 rés saludable parer u despeses mies del.liberar pu¿ue. T5 inis. - Coma hem dit
més amunt, aquesta edició va ésser publicada per pri.riera vegada, per

En Ramon ítliquel i

Pl anas,

aceba.d.a d l estaripar el 27 d'abril de 1910,

amb una important nota final i formant part del vol. III del seu

ove l arí Catall.

En la nostra noticia_ biogAfica, d'En Romeu Lull,

hem fet remarcar la importància d'aquest text i la relació d'aques-

ta Serena que

fa ja sortir, amb les lletres perdides endreçades a.

'a -erena L}. Com que en morir Romeu Lull el 14 de juliol de jt2, 1 4 8 4
era. vidu amb dos fills, no sebem a rib qui v a prendre esiat matrirlonia.l els vint-i-qz atre anys ben comilerts; tota ve atda que, se¿,ons
les apariències, a Serena. va constituir per «1 nostre poeta, el

seu pruner en a-morarent .
X.X. (1464) . Cobles de Romeu Lull ., guerelant-se de crael e desconaxent amor.
Gloriós és l'oin qui no sent amor
Xl 68. - Vuit cobles de vuit versos i tornada d.e quatre. - - -ílá, 0bras, VI, p. 40€3, el primer vers i la tornada. - áuolicarer- la primera cobla, inedita, i la tornada, je, cone %suda: F'Glorios és l'om
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qui no sent arior F, viu dístret d l una tal conaxeriga; D I aquelle,
d9-ch que de mals es perden.ga Dones servint a.b tarita deswior. - 170
han s .;uerd de vostra, ¿ran dolor, Ne do yien fe rienys a vostres pa-

raules, Ab tot rient creeri los di_-~Uen taules, --orir podreu que
no muden color" ...

"Tornada, : Dona cruel, puys nie dau pa pudent

3,e r -

vint a vos ab verdader coratge, Escusat so si parle tal lenguat¿e,
car no puch mes tenir 1.9 -p roa l l vent"
—I. (146V. Altres del T)redit. Cobles fetes per gelosia cle
la que en streir, emava.
1
Ab gran siorg quasi forcí natura.
1
', 1 69. ~

Cinc cobles de deu versos i tornada de,qua.tre. - 'T,Ii1a. , 0—

el.
_z

y

bras. , VI,-407;.Bulbena, Crestoraatia, p. 237, sencera. -

"Ab Eran
b,
,)erb no
sforg quasi forci natura, De tant d'enuig Ll ingl siraular,

tent no l e mostras la costura. Per lo pedag que forich d l altra cintu~
ra. _, e ten iran ¡och qui pot lo fum celar? Justa reho teni en del L'hora, lo lloch e l l dia Vexcursar ib-,
coltellada , per cara.

117 al que la sazich

^

-Te rit-vos, nie foi-,,ch

no's estancadlencara,

Ne's solda,ra que'ls punts no l s mostren clar` ... Il Rep6s no tinc dlun
ti y, e
y^

vei-nie qui l m rose 2-a., Al cor s l es rfe g , --I'aquell bon nodririent;' l^er
strem dol de lÈgriuies se rega 1.—É, a trista. fag, tot delit la. re-,qeE.-a,

Si mostra pler tot es per accident. YS dolor tirich quant puch sec r e t ame --rit

q ue rio prengau

per ml
e, - v 0- V^^ 0,

n

guna:

^^4a t sobr 1 8nor a
r

ma, bona fortuiia Slaclar - 1rá_ _la—fan' obscura luna "Y. . . "Tornada: tI ar e

sens par, feu-vo g lo que fare, Puys fagau fort ria art, no l m qual
WOuy-U
p
M

ate ,.-: clre '.')efensa fer, ní ,,;ienys ne puch coripendre 1.Joure I ri poguês,

ni menys pensar-ho se".
XXII. (1464). Roriea Lull. Loors del l illJI0 Sr. duche de Cala-

bria, en castellan.
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<^ue fazeis, o, trobadores?
Xl 70.

- Nou co',,les de vuit versos compresa una Fiii a dues colum-

nes. Per tractar -se d'una i.n^dita, oferirem 1 a primera cobla i la

darrera, com a. mostra, declarant que les cobles d'entremig no contenen sinó elogis banals, sedse cap preci ¡0: "^^,ué fa.zeis, o troba -

/5

ti'
dores! Tomad .plomo y papel;

o tardeys fiblar ä'aquel óon iiïr.or-

tales loores. Si quereys ma.s que les flores Por todos hay que de-

zir; Eo tardeys pues descernir Ice les sus altes ve.lores`°... ".Fi.n.
Servidores favoresces Dando-les beneficios, Cala.rdoiies, servicios, Arrostran a-rad.ecid,os, Í'acción de todos revesses. Arnar -te
y servir bien,

P or

cierto tu eres quien Tanto lohado meiresces".

:11 duc de C a$.íli bria dl qual adreça tants elogis

En

Roraeu Lull era

el fill de Renat d'Arijou, que era lloctinent del seu pare a Cata.lusrc {.o

_Y

r e" tt, ya , que r orí el d.ia 7 de desembre de 147tß. _ o degué ésser el nét
.3

natural del seu pare "mort, que va ésser, també duc de Calabria i

n

qual

lloctinent del seu avi; el lim després de diverses desfetes, en haver els C onsellers signat capitulacions amb Joan II, 1i llevaren

la xi fidelitat i a.baïdoná. el pGlau reial on habitava.

. III. (1465¡ . 'a.nsons Italianes fetes per -^orïeu Luil, trobaiztse desdenyat de uns dama.
Si un ter?po te fuy
Xl 71.

¿rato

- Una cobla de sis versos i vuit d.e vuit. - Copiarem, la pri-

mera cobleta

tan solanent:

"Si

un ter.ipo

te

fuy

rato Ft or'altro

piu te piace, Non te sero may ingrato. Vo`xlia amor contigo pace.

n

* In amor non se possede Per debito coslalgui

cançons

i estraribots d'Fn Rorrïeu Lull, no en

- .l ' aquestes set

sino.riostre,9 d'aquestes,

pero els estrambots o les cobles curtes les donarem completes.

IV. (1465) . Strainbotto de eodem.

278.

X1 76.

- TTna cobla" de vuit versos: "Ze'l d.iavolo ne ad Dio, Serven

date, inpia don'in`^rata, vToler i:iai totto libertà ed disio,
per me al mondo fus -te nata. il er te salve r o damare me chio,
de che fe.r o arrua celerata, In
parte la fede

úla,
uar-

arme proprio dannato me vio, Ae,,i:o,

rene^• ata" .

=X. (1465) . Cançó deu
g átre l.en,,,:atp:es.
xl 77. - Són dotze versos els quals, per excepció, presentarem en

fornia ritinica:
Dite, dia tanti _suay
::cuanto bien quero p or
de

Si d e par

di

able fi

mi

37,/ mi rfial no cures may..

Li'n pu16:e chi 1e, chadeaya
fue no te puedo vezer
i?udenta plena de ronya
Tant qual no se part doute .
No se cordo che si far
A sua mucha le ze r vi.

Si de part diable fi
E derni mal no cures may .
Sembla que els quatre 11enguatges intenten ésser italib, castell,
cataIa i franAs.
,.
-=

(1465). Canción Castella.no.
Pues mi inuerte desseays

1 78. - TJna cobla de dotze versos: "Pues mi muerte desseays,
ma

criie 1 si.z medid a, Aborr esco yo

Si pierdo vida por vos,

Da-

mi _vida Porque _contenta biloays.

o giuerays que l'arria_ pierda, Sea por vos

la_ primera, vexat letra por a Dios Por la pena que ine days; )e
ser la despedida: Aborresco ya mi vida .p orque contenta bivays" .
)WXI. (1466) . Let r a de

deman da: a ctual

forniu

o

'Ro m eu

Lul l a l liuns}Ja^rticulars, fent-loti

yi7lat ;e universal Honor dar se

pot?

279.

Xl 79. - Si natural cupiditat, en les hurnaiies pereces; per speri.encia certitut irle dona, sens que 3and alguna cosa en contrari arguex...
Resposta de Francesch Alegre a la demanda de Romeu llull. La ve,rdadera ,y ferma

ley

de arni.stat e cotnplaure los arnichs de coses

justes nos força., y aquesta me obliga que, a vostres precris, al dernanat

re s pongu . . .

Replica de Rome u Lull a la res posta de 2rancesch Ale gre . - --To
sens causa informat per les precedentes exoiacions,,fet rues que cert

de

alarit e entendre, vos, g ermà Alegra:, ab l'enteniment iria.lalt e ab

speransa

no dubtosa,

Respost a,

aconsevui al rnet^,^e...

de m ossèn

Mere TorroellG ó_ la demanda de R om eu L ull.

-

Comprengueren los antichs esser p rod.uhits tots los hor: ens e `.uals en
totes les universals condicions darse pot... (signa) Del vostre Cer-

m8. Pere Torroella.
X: II. (1458) .

Letre s

de Amor

fetes der domeu

Lu1 1^

dirigides

a Serena D. (fol. 277) .
Xl 84. - Letres de amor, del predit Romeu Lull, a ella _matexa (fol.
278). - Altres letres a ella mateixa. (fot. 279;.

Els precedents epígrafs d' aquesta corres pondència amorosa., seguiat la. Tauló_ del ja.rdinet d'Orats, é^ tot el que es conserva de
les Letre s, el text de les quals és perdut.

53. ! _!'ARTI GARCIA (1460-1490) .

En i2 "ila. creia, sens dubte considerant el cognom, que Fre àrti
Garcia era aragonés ue trobava en català (301) . ":1 gran crític va
adonar -se tot seguit que en un Lay es declaravG escuder! Fra la car-

1

2 80

rera per esdevenir cavaller, escuder i donzell. o sabem que expressi, en una obra prou nomíbrosa, cap altra nota personal. ...o obstant
expressa bé els seus sentiments amorosos, generalment apassionats i
tristos: l'amor, e1 coiniat, l'enyorament i els perniciosos efectes
de l'ab9ènc¡a els sap tocar amb traça. La seva divisa és sempre se-

gurainen t(r,eu vegades)

onzena consisteix en un fragment esmentat

per En Pere Torroella en el seu poema col.lectiu. Sense subjectarles a. cap raó, sinó al caprici, hem assenyalat unes dates de producció, les quals no deuen ésser _aire allunyades de la veritat. De
primer desciurern les seves obres en hendecassil.labs, després les

danses i finalment els dos lays. - El co g nora "arcia, potser d'origen
a r.agones, es trobava aclimatat a Catalunya. Des del rionjo äe Cuixa.
(segle XI) fins el rector de Vallfogona (1! 80-1623)

Garcies Befi,

si bé rars, n'existeixen irous nascuts en el nostre ; g ais. Dubtem de
iio creure català el nostre poeta.

I. (1460) . Martí Barcia.
Per gran desir, dona, que'm ve de vos
o^'`y
YOE

N 150 9 ï' 151.

Una cobleta de ciiic versos, cinc de vuit i tornaPublicat per Daselga, Cancio n. cat. de z-ara¿oza, 1896,

da de ci.n
Q?e.
p. 223„'°x= ]Tal rat aixb republicarem rnillor que la freda pretesa reproducció jaleo,^rafica del manuscrit amb frases incompreses. Donarera com a mostra la. cobleta i la prunera i se!ona cobles i'la tor-

nada; repeteix coin es veurá, c

el vers p rimer de la cobleta el fina]

de cada cobla i tornada. "Per gran desir, dona, que'm ve de vos Sus
pir e plor mantes vets cascun dia, D'on crey en breu anyorament mlan
s' anJ . a. S

"e-,z

cia, 3i prestament, ensemps no son ab vos. ler gran desir, dona.,
N t C^JD Ye q 0(*.

^tO^1

y

ue'm ve de vol' . "Un jorn us ma no m' an vist ale L rar Des que'm,^
(^.

pell O. Y^`

1Gs, dexa.nt vostra vista, Ans ab jemechs, p lanyer e suspirar, 5n-

tre nyorats ab continença trista: Dins mon cor trist, desert e de-
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siros, Cridant tostempa: ho, plasent, vida rn.ia! Tant suy destret
de vostra companyia - ¿ue, vivint muyr ab penas e'b dolors :Per gran
MQ-n jc^

desir que'n ve, dona, de vos". - IINi , meny ni bech, o fas res entre
jorn, Un patit punt no's part d. eo^sos ma pensa, Ans per tostemps
recorrech e retorch A vos, qui sols a:orich meu e defensa. Term

es _,erant en vos tot rion reptis, lyTon Loig, rnon bé, mon plaser, m.'alegria; I l as veig-me luny de vostra senyoria, L 'arma del tot sur-

tir vol de mon cors,

Per g rán d esi r que'm _ve, done, de vos" ... " '.bor

nada: Segurament, a vos fas mon recos,

fui sols de me lum, clare-

dat e guia., Car a.ltrw-ient, sest mal m'aterraria, Col solell fay
la, neu, glas e lo ros, Fer °ran desir que'm ve, dona de vos".

II. (1463) . Marti Garcia.
De ferm en ferm suy liats ab la ferr-ia

J "171, P 152. - 2ublicat per L n 3asella, Canci on . cat. de Zarago za,
1896, p. 225- ainc

cobles de vuit versos i tornada de quatre; les

cobles són unisonanta i de maridat compás: aixó que els rims no^,ies

són que quatre: erriie. erm, arta, art_ .
l

J s

l

Ts

tracta, per co nsewú ent,

d'una. obra molt treballada i per ta.l cana.da.nulbena,(Crestornatia,

11, 1907, p. 176), la publica seguint P. Reproduirem de J'i de

P la cobla quarta i la tornada per tal que pugui observar-se el

procediment del poeta.: "Sol de pensar cest' ari istat tan ferma, En
c

sycest loch hon m'atur e'm refer,,.-r¡,, Dobble l s 1 1,elfore d'amar plus
fort e ferm, Lon appetit, qui may no se'zi desferma, que dret m'apar amar la qui m'aparta De tot engan e'm tir'a bona part"... "Tor-

nada: 3e ^:urarient , m' arnor que no s' a -)arta Un punt de vos,

e's tan

vostre part ^ue 1 1 jorn que peus en lo vostre depart, ' Pens en 1a
mort, quant qu'ebdos nos departa`.

III, (1464) . LIarti Garcia.
En tal debat hay més mon penswjient

dé
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P 1554. - Cinc cobles de <set versos i tornada de tres. Aquesta obra,

com es veu, no es tro -Iba sino en el cangoner de la. -siblioteca de la
.n 225
Uriiversíta.t de S aragossa (vegeu 3&sel¿a, p. 22W. El poeta es plany
del deu d"Anor oerqul tari solainent xzxz~ recompensa elc, vils i
a,bandona els fins ",,)piare.m les cobles primera, seL,-ona i
terga, perqub ens sem1blen les rres expresSives, aixi cwn la torriada:

"En

tal debat hay més mon jensament,

!,',I,os senl-ir,ieilts, mon cor e tn-a

speranga I que tot vey d l amor gust, palp e sent; M l epar mudar de
-T-buX e ~ ^-s p,_ )-í
" 1, -GYWY>j Q Y,,A_n^,Fo, ?
tote llur seriblaii9a 9 Y-i5é fin-amor en tot lur ste.ment, Pus riie debat
1 1 e vi C«-L

e'm rancuy malament". - "0, deu d'amor! est es lo re j-irlent De Yostre cort? que l le millors deseva.nga

Cl,esle,,,zois fets tal a.cuili-

tylent Que, tort o dret, han tots vostr l amistang p.? Ay, com ne dolch
(J.e vostre vill Usanga; '.¿u¡'s us ha portat en tal abatiment que ,

xz

grans e poch g , van de vos maldient!". - " k, , fins ayriiants los quIa1

San f

rna t s , f i n arie nt ! T,41 no's dolor a rior qu`axi balanga,

"£5~

Sen que no l y trop

al6un ref.-er.ainent? áns fui¿ e fall a qui pus ii s l alanga. .e rt ,
de r1i'us dich que de tot seny rie lenga, L l afally que l n pas en mon
enteníDierit , Car te yn no 'm port algun rejirament"... - "Tornada: Se¿urament, rion fet e ina poxanga Relex en vos

con^;cm

woi

senV I . - Si be e l exanineii els models cojists
les cobles son uníaso1
4 e,,
cV"
narits perqul reoeteixeii cadascuna uns mateixos r*1 1,i1.1s
C.U^^ S ,
en e

sentit que els que acaben una cobla i conencen laa se¿--tlent

son sempre els m.atei..*xos rim3 en e yit en tota l'obra.
IV (1464) . MIartí Garcia.
Despuys que so pre g oner de Lortuna
J 172. - Cinc cobles en estraris de vuit versos i tornada de quatre.

Aquesta obra no es troba sinó eri el c , angoiier de Paris. Torres Amat^-1

-Lastu (,,). 271) porten, cora usualment, la, primera cobla i la tornbda,

rn

que re p rodueix En Briz, *Poetas *1867, p. 171-83 1 .

^ n conseqübi-icia,

283.

,)os g ejnt la reproduccío fotografica d'aquesta obra rara estra.-r, ,ipa, c-

/^

les cobles segona, terge i ci--ii , lueiia, a fi de iio reípetir

publicat per Evi TastU. Té la particul 'aritat que, essent lliu-

all'0

C<X - 1

0

'

re . es c- fin4-4&, els unics ríns, en acabar les cobles i en coi7iengar#

les se,2aents sOn en ari una; fe-t que si be servint-se d l altra rima,
haviern observat en la mes a,trevida obra d I En I?r ú ncesc de la Vija:
10 '11 veig lo terips al mon qui l m ve contrari Tant fort, que res iioly
trob per ma valenga, Perque l m pogu4s ab dret, se-_zas 'cIrrech d'arma,

Ben-dir de res rnon si¿ne de ventura; Ans de sospirs, bl6sme pusch
la ple.neta,

Rin que so nat que iio me I n d.es ajuda,

Sens desviar la

fort flaque terrible fue sOn fer arch n l a trsitiesa Fortuna". -

""E

si be'm dolch de inon dan e fortuna Perque l m so ries en est dan tan

terrible, l l ensant lo tempe que, ab fort poqua vida Mon gran esforg sobrave la planeta.

Si

contra mi flaqu'4s ara Fortuna, -ixi0

del tot qu l el cors, e l l cor e l l arrfia ';feig defallit, seiis pus altra
vale ric l a, Si d'aquest tenps iio vei¿ prest lo contrari`... "Tant

de te-fnpa ha que viscli per ma ventura,
ble,

E

pus que res no'm te prop ne m'ajuda,

ma planeta. 1-)er
la

Desesperat ab continent terri-

(;0

Lt s ríi l a,baiido al cor de

qu l en breu fenesclia ma natura Segons quelm'diu

se rite ,-iga ,'.e m'arma Com axi'm muyr sens abrich ne defenga Deu

en lo mori li deu ve-nts contrari". - "Tornada. Sègurament tot revers

es.contrari q ue pa.s per vos, menys de totb, valenga,
sent bastant b~hen , mentre

l l cor,^^ m l

atur l l arma,

':1111,i

^uGl.9 no l m sosté

-.iies de vostr6 venturar'.

V (1465) . 1,-Tart i Garcia..
Adeu bon ter.ips e bona, sort

P 148.

~

Danga. amb el v p rs final repetit a cada cobla, cobleta

tornada. Una cobla de -Y

i

versos, tres de deu i torilada de -o4+
,. Q 2,0
coinprenei,it el bíoc i tot. - Publicat per Baselga (p. 21&) i en part
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abans per En 1.111 4ba4o (Obras, III, j9. 209). - Ciopiarem la cobleta, la primera cobla i la tornada. Tracta de la d,es ,pedida de la do-

na amada: Il Adeu bon temps e bona sort, I',on ris, mon xant e ma ventura; kideu mon sol lds e confort, Car
ar mon trist cor se desnatura

'De tot deport,

Pen sant (luè leix e qué me

no 'm deu sclatar L I arria per do

1

1

1-1 -po rt ! ' . - "'0, tri s t, e

e 'per pErtida, -,,cenL que no puix

,0 ê x o,,,

m4s 8turar Ne partir, se yis dexar la vida.

Áy!

re c o rí.- TNo trop zg pus fer del qui m'atura

' n est pas tan estret

e fort. . ")á qui sere si m'adura,

leix e que me'n port Il ...

O T_ornada.

de (juarits m-ls me

P rest fol o mort,

Pensant _A^u é

Segurament, moil desconfort

'1a

plant e dol passa. mesura, quab suor de 3anch o comDort, Cori feu,
&JÁ.

se - Ons
^^l I

escr , ptura Jesus en fort,

P ensant què leix e què meln

Ort" 1,

VI

(1470).

Mart14 i';'rarcia.

Absent de Vos, irion E^-^oí,7, e be
b

0^¿C ;

0

C - 110- 211

P k-ÑAM 149. - Danga. Une cobleta de cinc, tres de nou i tornada de
cinc. Un vers final igual a cc-ida cobla o cobletes que iio a,rriba a

formar retronx4.En Garcia. es troba absent de la seva dama: "absent
de vos, mon goig e be, Tot passa~temjs me va lexant, 3o1,1,s, de.)ort,

plazer e xai-lt, ' Tant qu l alegrar no pux ni se,

tal saber m l avd"... I *Anyorament, anuig e dol,
cor.fort,

Lunyat d,un

Dai-1 e des p ít, e des-

Trobant-rie, las, retret e sol; e fan vei-lir en punt de

mort. 'S p us ma vi cla rio 'i.,i re ve , So que m'oblit f36ncta, siau,, Elm
trop ab vos, a mon seriblan,, ilus
l
dolgarient que dir no sé, Lunyat

d'un tal saber m'ev4 11 ... "Tornada: Segurament, si s l esdeve Àquest
meu dit ab lo restarit; d'Agó

co
nets, c l als no se fer,

qu'e fet mercè l us deman, ^ue I m perdo-

aJ 5 ^ vx ¥No

VII (1468)

Lunyat d l un tal saber mlav4IT

Garciú.
110 puix forçar tan lo voler

Jja

13

N

183 9

P

153. -

285.

22 á -2Z?-

Cinc coble g de vuit versos

i

tornada de quetre,

compta.nt els dos bioes i tot. - Donare.m le g cobles primera, te rga
i

cinquena, que erís semblen r -és interessants, mes la torriada: "No

puix forgar tan lo voler ,q ue desamts qu , i vull Fj.-ran Ibe, Car noly
basta seny ni saber, !Te vey al mon ralid perque,

us crey e se

tj-ue prestament m'aurál raercl, Sena detener IwIl on cor catíu ne presonerl
I 'Sens

treball, repos res no vz:-,1, Ne dormir sens vetlar prirner, Lo
1#

be',9 conegut per lo inaL, P erqu1 no l m elam ni l ns desesuer,
oot fer,

Car iio 1 s

ras hoy treba.let volenter jue rio m'e¿ual En sos bens

fins ne trob cabal-..." Res iio vull, pus río
n

li

deyiian De

98

quelm

ser

donan bonsment, Ca.r no o d l als tan desirant Cora de complir son
el aji 0 s~

inanament, Beni¿nament.

E

d l ay s4'suy richa e coiitent

, eT--mon lo restan". - "Tornada. Se gurament

1: h k'^

E

rk r,

hen enat

D'alls no l us su.opley,

quant al present; Ne'us recorian Sol que siau de mi membranll.

VIII (1469) . lFart1' Grareia.

Ho lag amor, perqu1 consent

P

155.(-

Danga. Cobleta de quatre versos, tres cobles de

8 i

tor-

nada de quatre; un retronx que ocupe dos versos, que Yiai`carein de
cursiva: "Oh, lag amor! ,cerqué consent Vostre -c.nercl, que l m deresper? 3)abent que may afaTly un pas, Eo l m feu per vos tori16r atrãs 0 ...
Copirrer,i l a tergG i darrera c obla i la tornada.

fa trist

deses,)erar ;,ue, per tants trebals e servis, No puxa res de vo3
r.-.o s ,t r ar Per dret voler que no ment i s. 0, calitat desconexe-nt!
Cora iio pensau lo temps primer? Sabeilt que may afany un pbs, lío m
feu per vos tornar atrbs". - ITornada, 3e l; urErr., ent g segurament,

que no feu deurieu fer 11 , S8bent que mav
8fa
y__.^=n

un

kil 8

s9 7,To I em f eu

per vos tornar atrc'is". - A rjuesta obrete és publícada, per 'T.n Sesel-

ga
1

(p.

2.15o

220,J.
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IX (1470 ) . lay d.e Marti G-arcia.
Das - o "e e,,, rkt

Desconcert d'aquell saber

J 242, I.T 150 9 P 15 0 . - Cinc coble-D de riou versos í altra de tres.
E1

-

fet de trobar-se aquest Lay- en el-- carigoners priricipals tl J ' (Pa -

ris) i P (Sa. ra L, osea) ha contri`loult a que 'fos Y-nes divulgat i estudiat. Ja. Torres kímat-Tastd

(1 8 36, p. 271) varen fer con'bixer els

primers versos de la primera coble i tota la derrera, per la qual
*En Vil-I, que no va veure sin& aquelles, va adonar-se tot seguit que
1
7,n
es declarava ésser escuder (Obras, III, p. 209) . Per UlZ?3)
tin en 1896 En Base lg;!' o-feria la coneixenga com ,,.)leta d'aq(.2est 1,ay,<-

En Briz (,,,.-Ioetas, 1867, p. 178) reprodueix els mateixos fra,ments
' 11-44-1^l
doneta per 'Tn TastU. En canvi En Balberia en 1907 (Crestor,,atibt )—a—'
* 'l 9' '^ 7publiez • treta de P. 'De manera que l l Unic text del qual no se l n coneix c a p varia.nt es N 150.

rio donbrer.n sino la primera co-

bla i la da.-rera, a caus g de l^encid: Il Desconcertat Vaquel saber,
.D l aquel art, giny e maestria, áb que solia ',fengre l l esforg e lo
Ijoder D l anor, e i e *r go jue tot dia 11 1 afavoria; Ja no pux dir,
pensar ni fer; Mes que vio Sía 9 --,,)es¿,-raci a t fat o grosser "... TIlertes, mon fin cor e voler, ¡ ¡ -l a leyaltat e cortasia, 1')e1 que temia

y Le
lJuyyL pero del iertader. E si mil morts per gb prenia, ---ls no diria, Iv!as, ab sforg ferni sencer Ho defendría Cora se p ertany dyun 1
--

scud,er". - "Segurar.ent, felsar lo ver no consentria, Tot l l als podeu fer e desferl*.

X <l475). Lay de I^artí Garcia.
o

Tem.ps 4s que
-' AJ

suspir e que plor
----Oto

1 4 1, K 187. - Cinc cobles de riou ver.g os i tornada de quatre. Coas-

teii quetre biocs per coble. - Torres . imat-'T"a.stu publiquen, cor.rl usoal~
ment, la primera cobla i la tornada (p. 271). ^ nos8ltres ene convín-
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dria, oferir al&unes cobles noves, servínt-nos de II, perb en aquest
indret és ten m8ncant i deplorable l l estat del rnanuscrit que els
versos fra¿menteris els marcarem per punts:,"'rer.ps es --lue suspir
e que plor -zl us me cové de partir, Sentint-me js de la d ,-)Ior ^.ue
irion cor, las, d.eu soferir. r er qul jaquir 1,` le vull de tant, E periM ay
dre plant Fiiis que morir 'v "e fa.ssa l l fort mal que sofir IO . - ll-ir
no i m veurets, d. l e g t l ora eneiit,
áb so 1 ,3
.',s, ma.jor ala¿ria, ii-n s a b

gran tristor plorant, E plariyer sobre jerjiegar. ^b gran ssmay Ql, u e

crid l assayi - ... - ... - 11 ... q ue iiulh hom prom qui jaines fos ...
... lirellor catiu mesqui ... Si'us pot fer ex¡ rria mort Plorant ma ven~
tura fort; `Jue'l fi e m'&cort, ^u l ella no l ia vol, xmx Aris per depop
port, Si uu'ax1 pbrt de cala sort Il . - "Tornada: 3e¿urament, -iá, Heu
siau, Pus a —Deu. plau Passam iiostre trist partiment,I.

XI. (1475) . Parla,Marti Garcia.
Lo voler pot be <son dan
()2 104 ,, 2 139 9 Z 10. - A questa cabla de vuit versos, que fi¿ura en

el poem.a col.lectiu d'En r ere liorroella ' ("Repertori, I, pp. 454-5 ) 9
deu formar part d'uri Lay desconegut o d l una obra de la llargada usual. 'M,s aixi: "Lo voler pot be son dan, A part possar e cobrir.
Y as no l u xxx )orh soferir Lo e p-ber qui veu l l enb_-,:uan. :Ras 1 1 amo r
qui vol forgar E sobrar. E'l qui aria finament 2a callar lo sentir.ent". Veg.eu la nostra- La cangd provencal en la lit. cataj..R9_ 1-

ll o 3 - 42.E

4

111

cx, ureri tots els poe2res col.lectius, pp.
69-84, Garcia, p. ' 76.
q

54

FRAYCI

GU!,?,-J,.^AU (1460-1480)

En P. Guerau ena ha deixat tres obres i quetre cobles esparces,

que fan set; ' no usa cap senya,l o nillor dit, er.i cada producci ó n1usa.

1
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dria, oferír al¿unes cobles noves, servint-nos de K, perb

eita

aquest

indret és ten Trencant i deplorable l l ecte.t del r,,ianuscrit que ela
versos fraZmenteris els marcareni per punts: Il Temps és que suspir
e que plor -P us me --ové de partír, (3)entint-me j ,r;, de la d ,)1or 1^.ue
irion cor, las, d.eu soferir. Per qul jaquir 11 .Ire vull de tant, E pen-

dre plant Fiiis que morir M., e fassa l l fort mal que sofir O . - IlIZay
no $ m veurets, d'est I ora enerit,
gran tristor plorant,

E

crid l assay!

Ab

sol,'-';s, ma.jor alegria, e na ab

planyer sobre jeniegar. --'ib gran ssmay

Q,

ue

"... q ue nulh hom prom qui james fos ...

... ir ellor catiu mesqui ... Sí'us pot fer a-xi rria mort Plorant ma ven~
ti-ira, fort; `', jue l l

fi

e m'&cort,

^u l ella no l n, vol, xxis Aris per depei-

port, Si q u'axl part de r,-,a1a sort Il . - "Tornada: 3e¿urament, A Heu
-9 ¡a U 9

P us a ---D eU plau Fa-ssam nostre trist partimentIl.

XI. (147,5). Parla. ,Martí Garcia.
Lo voler pot be son dan

02 104 9 P 139, Z 10. - ¡-¡-questa cobla de vuit versos, que fieura en
el poem.a col.lectiu d'En Pere Torroella (Repertori, I, pp. 454-5),
deu forrrar part Vun Lay desconegut o d'una obra de la llargada usual.11 s aixi: "Lo voler pot be son dan, á part possar e cobrir.
1,'as no l u Rxx )orh soferir Lo saber qui veu l l enguan.
qui vol forçar

E

ellas

l'amor,

sobrar. E'l qui ama finament Pa callar lo sen-

timent". Vegeu la mostra- I. a, ca.ng6 pro y encal en la. lit. catal.,,In, , i403

.1
puren tots els poer-es col.lectius, pp. 69-84, Garcia,
p. 76.

54 FRAYCI GMMAU (1460-1480)

En P. Guerau ens

hE,

deixat tres obres

i

quetre cobles esparces,

que fan set; " no usa cap senyel o millor dit, en cada producciJ nlusa
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un de diferent; so* n a , juests, en l'ordre que els hem posat: 1,, -Tros
la millor; II, Del viure meu; 111 9 Dowj seiis fe; IV, Dijn
u ¿ de riolt
V. Per amar visch; VI, Certificant; VII, Franca,, gentil. - I-es juatre dar-rer p s son cobles espa.rces amb tornada. Te una. obra fete en

llaor de dona Leonor de Cardona; deu ésrzer la mateixa Leonor la
qual, 'un cop ma.ri, l ada arib el Triarques d'Oristany En Lleonarde 3ors
i N ^k_ 19', r o • ^ ' >Jt
C»- Uw^k li ded.ica un fervent elogi (7, 111) la verifi'
caJiS a,mb Ca-terina
^

y\

Cabello que en f a En

,

u VIA^

io

no é cap solta. per qu^ el pro ,pí Sorts

i.,1 i i Id

Vanomena Leonor dues vQ o ades. I-l erb En Joáii Berenguer de ; trasdova1les endregEt iine obra
jo

a 1,5

prbpia dama: "l,a obra devall escrita fiu

lo dit Yasdo y elles, per dona --lianor de Cardona g riuller del niar-

qubs d'Or^-sta-ny"

(29,

CLV). Per consegüent 17,n riranci Guerau deu es-

ser ¿nterior a En Lleonard de So r
]les que la troben casada

g

s

i

T,,n Joan Berenemer de "l"asdove-

E n Guerau troba soltera. la matei-

mentr e

xa dona. I.eonor (donzella, virtuosa) . Hem assenyalat unes d¿Aes qiie

son semb lants a les d'altres poetes que eris seriblen h a ver prodult
per una mateixa ho.,oca. Les obres d l en 24 . Guerau es, troben tan solarierit en els cangoners

J

(Paris)
1

i

0
eri la seva cbpía
anti¿., a, de Bar-

celona, (K), smb moltes deferencies de col.locaci j de les poesies

4

aixi'en les lligons d'un determinat text.

1 (1460). Obra feta per Franci Guerau en lehor de la nobla dona
Leonor de Cardona.
A

J

89,

K

157.

-

qui por,'a', donzelli, virtuosa,

Cinc cobles cr<»ades de vuit versos

i

tornada de

qti G -

tre. - Torres Amat-Tastu publijuen la primera, cobla i la tornada (p.
301)
Elilb no fa sino esmentar el poeta i aquesta. obra (Obras, III
p. 21t): "A 4 uí pora, donzella virtuosa, Dir la rlerlys part del be
qu'en vos habita? C,n sia cert, e fora de susuit a, (),ue sou grarimen*t en virtuts habundosa. Tal es en vos la fama gloriosa, Ille
O

289

me.3 valents de vos Pam cau e festa. Dient- que sou del mon la pus
honesta ( f ui j a mes fos de tots fets Eracíosa 11 .
"Tornada. Vos la niillor, feu <Deus ten preciosa,

E

mes valent que jaxids

fonch Tristany, Sens dir lagot, ni menys daurar l'estany, Lwn .
sou del mon en tots fets graciosa". - Hem dit ri g s amunt allõ que
ens sembla d'aquesta dama.
II (1465 j . -Altra obra feta per lo dit Frarisi C-1,uerau.

Si co'l malalt quant 1,9 febre l l cozjiba.t.
J

Ñ-x2 9O9 K 158. - ^J inc

cobles crCkad,es de vuit versos i t .:)rnada de

quatre. - Torres -mat~ 1 ,11 a.s tu (p. 301) publiouen les dues primeres cobles i el primer vers de la terga amb l l objecte de coxipletar la co.,,r,paranga i la tornada. En Briz dona (Poetas, p. 179) tan sola,ry,,,erit,

se¿-uint a Torres ámz t, les dues primeres col)les i la tornada: Rep roduireri, per estar mal publicEi

t

i per esser riotable, llestat

del malalt coirbatut per la febre: "Si c O'1 molt quant la febrell

co,mb , at E de sa carn ix una gran calor, -D er tot lo cors lo pren
ten fort dolor 1,ue del be star romi-,n las e cangat. Tots los seii-

tite perden se libertat, E lo bon juy es luny de son record, rib
res del mon no preii algun deoort, 1,Del natural qu , 4s fortment alterat Il . - "1)esi Cr, e strems, e,, quant li es
I
contrari, 71, variejant diu
rr,olt de.g varions, 7n son dormir tosterips ha, visions,,

No pren sa-

bor en algun letovari, 7, si molt prest, son met¿e ordinari, Dantli reriey, no'l treu ' del por¿atori, Iror lo riesqui, freturos d l adjuPle d l entrei-iyor, d.eriert e solitari ll . - "Talment ne pren a
mi, per tant amor..."
"Torna-da. -Del viure meu en mans
tori

9.X 7 4A. --

ter.iu la mída, Viure yo tant com, senyora l, volreu, Vid l ab dolor,
(A S
soplich-vos, r.o l m doneu; gaj au riercl de mi . qui 1 s wyl sens mida! 11
111 (1465). -iltra zobra fet6 per lo dit riranci Cuerau.
Un gran enui pj dins iron cor sent causar''

2 90
J 9 1 , K 160. - Cinc cobles apariades de vuit versos i tornada. de

to. 301,
quatre. - Porres 1 -mat-Tastinpubliquen la primera cobla i la torna9

da, cl ue reproduire rn.millor; per mancança de fotocopies i per no

r,

haver copiat altres cobles en les diverses estades a I `l aris, jG massa llunyenes. No saber: que cap col.lector n'hagi reirodult res. CQn -T i,rrL, 4:r
t
"Un gran enuig dins mon cor vaig causar 'jui l m fa del tot perdre
1'entenïment. Del esi.)

als peus

me

pren

alterar-ent

A l) tal

est-rern

LAVIl

que'm fa desesperar. Ab res al rnon cert no'm puch conortar, Com
rn
esma, gin que ' m fes ten gren ultratge `suant vos liura, s a ta pi cruel
carnetge Prenint vigor en loch de millorar" ... - . . . - " Torriada.

Dona sexis fe, nous puch manifestar Vostres bondats, ab pus cortés
lengatge; No'us sïau greu, car vos sobre guiatge

lie

fes tal joch

que no ' y gos gens pensar".

IV (1465) . Cobles s ^b.rças de Praríci

13; uerau.

Bellesa. grani vostre cors il.lumina

J 93 9 K 162, N 142. - I.Tna cobla de

vi.iit versos i tornada de quatre.

Les cobles esparces d'rn F. Cuera.0 són quatre, només la primera la
publiquen Torres Amat-Testo (p. 302); les altres tres les treiem de

K, amb alguna vers mancant per causaa del r—el estat del rianuscrit en
aquest indret, corr en altres. Les tres, per tant, seran inédites.-

"Bellesa gran vostre cors il-lumina. E de virtuts jaines seritiu fretura, Amant a vos res no'm pot d.ar tristura, Ans certament tinch la
pensa divina, '.ran singular haveu quant és en vos, fica de seny,

als

rues

enarwrau; Ja'm tinch per rrort, e vos no m'ajudau, '7u11au

hoyr bonament mes clarr.ors". - ... - ... -

"Tornada,

ï)igna de molt,

mon tr¡st car lutiy de vos "sta*n perill si molt prest no cuytau;
En dir-me'
ysi mon servir vos plau; :o consentau fer-me víurlerl ugós".
V (1465) Altra, Pransí Guerau.
De ini'us retort, senyora, vida mia,

291
j 127 9

K 174, N 122. - Una cobla crCuada de dotze versos

i

toriiada

vi t>

de quatre. - llai\,publicada: "'¡)e n¡'us recort, senyora, vida mia.,
que riuyr per vos' com nous puch contemplar, De mi l us record, nolu
vulleu oblida.r. Pens a u en mi que tan vos he servida, Pensau en
in¡, que vay en altra pens Sino en vos qui sou ten Erac.; osa, Pen-

Em

seu en ini, senyora virtuosa, Hesjau mercl de nos cruels turments;
Hajau mercl dels mals que l m fa sentir;
subjugat;

I.a vostr'ar.-,or tant me te

Hajeu merce de ini que visclq penar Per vos amar, a. ley

d'onest 9,ervir". - "Tornada l . Per vos ama-r visch, 1Cs, ab gran sospir. De ,ní l us recort, e visch desesperat; Penseu en mi que l ue ame
sei,is

ba.rat ,Hajau

rn.ercb de rii que',,-(n cuyt morir".

VI (1470). -àk ltr;s. 'Pransi guerau.

Cert com no'us veig, senyora de rmon cor

J

12P 9,

K 175, IZ 175. -

ITna cobla de dotze versos

i

tornada de qua-

tre. T+ raerientcl'2ria o, pero riaiv-jublicada: I*Cert com no l us ve¡¿,, senyo-

ra de nion cor, '7egades mil cuyt raorir cascun dia; Cert com no'us
veig, trist d.e mi, corn sabia, Denyorament mon espirit se mor.
Cert con nous vei jg., senyora, en tristor, Luni. .

Cert com nolus

veig, pus... dolor; Per tristor deig ... Cert coin no l ue veig ...
-

0

'Tornada. Certificant rnolt prest ae bon l amor; Jert com no l us veig

costuiri molt ultrate,gos... Vemor so perillds ...

A

vos a- qui ador%

VII (1470). -^ltra Fransi Guereu.
Un gran espant, de tots espents Major

J

129 9 K

175 9 N 127, -

Una cobla de dotze versos

i

tornada de qua-

tre, - Y,'ai \','bubl ¡cada: *i.Tn gran espent, de tota espants M-ajors, ...

spa-ntant, con pens qu'es m'espantar;
vir ...

11

E

spantants,

e.

molts rio g tra favo

-"Tornada. Franca, gentil, pas dels bons sou millbr; _áb s em-

blants rims, vos prech rié diE.ats ciar,

jual 4s l l esiDant oue tant me

292

fa si:,antr;r,

1'

n

E

feu

de mi c om d'un g erme.
g

menor".

A En Franci G uerau, així mateix com En -'"&rti Garcia., iio el
t,
preocupa si 'no

55.

En Simon

-?

c e

expressar els e atots anímics dei llurs a.imies.,

SIMOir PAS'TOß (1460-148:5)
i:-astor és un
^.,, : ce

Paris) que, com n
V

'

1

a

tre cÓpi.a d'alguna obra

altre

1

dels poetes qx

de J (Cançoner de

1-i

Boter, ob'Tn Tastú va.. oblidúr -se de trar.led

En 'i'orres AmGt,

YLR ^

o

aquest va tirer -los a,

la paperera. I no obstant, malgrat no haver-nos-deixat sinó tres

obres, dues d'elles són relativament importants respecte a la
terça:, que consisteix e.r unes cobles meitatad.es de llatí i castellb.
no farem sinó anomenar- I.A perque no ens interessa Caire. ?g el que

fa a les altres d.ues, 1'una forma un fervent elogi de la, celebrada
dama valenciana dona isabel 3 uaris, i ls se¿ ona és un Maldit molt
fort contra un individu. -questes dues obres les donarem gairebé

f^

completes. Era En ^4 imon PastO^ valencié? Ell mateix ve

els lletr ii fer-te que passen per

a_

di¡ que

Valéncie són presentats a Na

Suériç

perque ella pogués exercitar el seu temperament disciztidor sobre
qualsevol materi a- que fos. - D I 'Tn Simon Pastor no en sabem res i
è--^ no ha estat afortunat ; e en

l^

8questa

obr^ta, en

pGrlés cap erudit. -osaltres co )iterem

un8 nostra

contribucio de 1937. L'amic _ragés,

força anys abans (1912) n'havia esmentst qualques versos. - Hem
fixat una época productiva força vaga,' així mateix com hem fet per
sltres poetes que ens hem imaginat coiztemporanis, .sense que poguem
adduir-ne cap argument.

I (1465), Obra de Simon
~
Pastór, er: lehor de lía lsúbel Suar is.
Segui, segui aventures gentils!

J 273 ,

K

o0'rG°"`^de-{
i_ cobles cr Q^edes to
219. - Cine
^^€in°i°des

'
de rims d i flcils ,

201 3

de vuit versos. - Vegeu
1912 9 pp.

1

tem .

Pagés, Auzias Iwarhh et aes preddcesseurs

76-7^, per tres vers ,)s 1 comentari; '',-Iasso

Poetes3es

i dames intel.lectuals en "Homenatge a Antoni Ru bio i Lluch", 1936,
I, p. 10-12 9 es publica tot el text d'T,",n 3imon Pastor, que reproduirem a rat118 segiiida:

1 3>eguf,

h^ la pus bella ventura

seguf aventures gentila!

M ostrar-vos-

que l s pot trober en los bens de natura,

de virtuts acompanyada à=xff-it mils.

E

Entre delits una clara donze-

lla, Plena de seny, enginy e boii saber, En bell estil monstrant/lo
seu dever 1!",n les millors millor, gentil e bella". - I"F,ctor no fou
ten 1)rous, ardit ne fort, Hle 'uG!it esoert en la, cavalleria, Com de

vírtuts pertanyents.e,n ay-mia Ija que yo dich florex en alta sort.
En veritat porlí ben recitar L I home qui sab part de la sua abtesa,
,ue los betits tots qu l om pot considerar,
/lxf

Soil sssistents a servír sa

noblesa". - "",i de tanIl-a bens al savi 3alamó

Pos per/erieut, juntant

una sintil.la Ja disputant lo saber de 3, ibil.la , Lo dit senyor fora
d'opini0 '^u l ell visítZis la donzella Stiaris ^ctoritzant lo g savis
documents, T udicis , :;, rans e subtils zírtv:uments (^u'e1l8 sab far als
disputants cont-raris". -

11 3i

cot-la v u4s Paris la que diem, C3ert 7renalui

no for'absent d'Elena, -',,'e fora mort per a-rar Pol.licena Lo tant valent ^!inxil.les com sabem, ' q ue l l ptis seíitit que iiiir esta senyora,
I

PY

Per los bells dots e grlcies que l y son, No

pxza

le sant res tot lo

restant del rion, Oblida si e d l ella s I enamora ll . - "Donchs, qulen
h - !Fn-oyN
direin d'una senyora tal ^ qu l ds mostroxi
be,

joiE

e plaher e vida;

Lo Parad,i g , part J.els delite convída, Res indegut no ea.) en son
hostal, Sus, doncs, verlii-i atiadors a gran pressa, i.,Fa¿,nificant tal

donzella d l oilori

Si

la serviu, guernits de pur l amor Prosperarea,

sejurs d.e sort -revessa". - 110 com,,,)re-nem per qub

-9,n

1Iorel- k ati '0

(36 9
.

j

posa el primer vers Segiu, sejiu, aventures jenti1s ... lectura estranya que no compE,-gina ex yib el to personal d.el poe,,,a.

Si

aquesta ha-

4- ^-

< !dt

gu4s"le seva intencio hauría escrit .1 eguiu per3 riai seGíu. En Pagbs
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segueix la lectura en nostre concepte errada, de -','orel--Oatio.
II (146,5). ^1tra obra, o és aldit, feta oer En Simon :Pastor.
immer divulgar la pratica dampnGda.

J

215, K 220 9 N 110. - Sis cobles cr CDtu des d.e vuit versos, tornada i en ri rega de quatre. - Per tractar-se del :f^^leldit més fort que
2,12

rnai hem llegit, no diri`it a una dona, sinó a un home, el publicarera

sencers "'er divuljar la pratica dariünada que tu, vilrnent, cas-

cun jorn exercites, Bordells, teulers e tabernes visites, Corroborant te vida reprovada. Lías jo, dispost, e no poch voluntari,
En decl-arar tos crims espressament, Per que divins no sies fictament

Er_tre les gents entes per lo contrari". - I 'Hone confus, d.e pecce.ts
exe ,iplari, clar tancant, e obre lo camí enclOs, de que's b-ren l ' i n-

ventari Dels clars arriichs, que's dolen molt de tu, E per los
fruyte d'on se Sorex cascú. Ton mal obrar es fet clar e notori". "La por d'infern és dat per porzatori Als desterrats Absalon e

—!^, neés

,rordent amor, e Jason e Oreste s.

Car sors finits en criins orde cursor¡, Tot enaxi ha fet difús te vida; ^rocur^a.rt ^s1s a qui ,2 4 s

t'ha valgut, De que romane pobre vell abatut, E ver¿onyant per tu,
viltat complida". - "Veu d.e clamor fins en l'altisme crida, Lo tra-

himent qu'ss fet dins l l a..bitacle, D e ver ainich, qui sens negun obstacle, '1'a voluntat granment ha fà,vorida; r tu, pol.lut obstinat de
luxuria, Als cars amichs, no sens doble tractat. La hu trahut has
l'altra destrossat. Si ton poder procurant la injuria". - "las si
és cert que mojuera la fúria D'infern pregon, serf ta companyona.
Diversament coricient ta persona, Ab foch e glaç, set, fam ab que
marturia. Los denigrats proscrits ha percuts nexen. fus de mortals
sobrepujent de grau Tot cami excés, on tu qu'est lur esclau, -,erris
punit, segons tos crims merexen". - "De que fas peu de te color ex-

trerna 0 del renoch qui les hores te canta; De trop petar, ab la.
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crhpola tanta, Aue l l tal cvnat als és tot te postema. No veíd:
,recors ni terra que't sostenga

viii

PO^-TE_S_._ C'.kT.Ui.LI? S DEC.6,DEITTS

-quests poetes només son quatre, però son iii p ortants. ,stem

lluiiy dele, aburidosos i prolifics poetes valenciaris. En VI oner (15428)
que va produir ries eri castellb que no pas en catalI. ITIanotarer.

les obres en catala e.ixl cora ho a - cabe m de fer a.^iib I'Heredia respecte les seves en valenci lo. Els a,ltres tres Doetes varen produijr
exclu s ivc5ment en --atalb, que son el píntor-poeta DJ.ere Serafl (156,55)

7,n Pere Giberga (1544-1565) i En Joan Pujol (1533-1573-1603), prevere de jl"etaro. Eri Pe, re Serafi
-D

és

notable per la, infliAncia, dll-su-

-1
1
zias .1i ',arch que se yit, en
diverses poesies. En Joa , .
Pujol en el seLi

_Z
1

U-^

-poemEi La Visi6 en siin-iii parla amb elogi d I En Lliiis Jo'En Vileta precisemei-it con

a

corieixedor d'iiuzias

i

el mateix Pujol s l assaja er

com.e ,ntar-ne unes poques poesies ainb llar¿a explica.cío.
En 8 .j6bat dels cataia-ls, dedicaren un estudi als poetes mallo,rquins decadentsq 1,).e rio ens podrerji estar de dir quelcotyi Valgu1

na obra llatina,
z 4 . Barcelora, 1 ,foner, per Cl arles rimoro co-, 1528. En foli, lle-

^--^tpr^ g btica, sign. k

G, se ris foli.ar, 52 folis. Portada en tirta ver-

mella., menys l l'ak orla, que 6s negra. "Obras nuevamente / imprimidas así era p rosa. como en me/ tro de T.,"oner las n¿Ss dellas en / len-

gua ca g tellena y alguiias en su len/g ua natura. 1 / cata/lar18 comtiera/pos y por ^^^s motivos: 1,ss
15
quales son mG s / para conoscer y aborrek--er el mundo que
p^ra seI-t
g uif sus lisonjas y eng-años".
xi, ls f i Iii va e 1 z
-2 e,rRent llarE co-

¡nxxxí:kx,x pue/st8s en /diver<,F3o's

/

^,
ti.

1of 3: "r'Lqui a.caban las obras que se han podido hallar de 1;;7 oner en
^,^.§
'
prosa y en Metro, assi en lengua, 2astellana corfio ai3 ^^ue coripusso
F

e^ su lengua^natural catalhana-: emendadas con harto trabajo por
yi..,,

`e:vGiu° él.^`^. "h CFi'^tx

d ^^u^ w+ oc^

ser en los translados que se h an7 hee'f^a-se-^ia }ra l ^ ad$ e-or_^t^á_s_^ï =
.G ç vu, ^-^

uy---tnal 'escritas. Impririidas

en la

insigne/ciutat

de

;arcelona por

1

Íarlos/.¿'-morós a gastos

de

quye^hoy mas ama

y

deva al auftor d'ellas.

/

L'arió d-e la nativida -t
rre11. me nys el nom
En i+;iquel

de

nue'stro ^edemptor t^.DYXTII`'. iot va en ver1'imp ressoi.1 g_ue va en negre. Carta signada per
de

7 erenguer de Barutell cosi d.e 1'autor,^¿dirigida
^

,ada a1 muy il.lustre^Iernar:do
Polch, duque
n

de

y

endre-

Cardona y marqués

de Pallés,,,,para el fin què^élla se contiene`. , Les úniques dades bio-

gràfiques que es tenen d.el p oeta. T,roi er col isteri en la. carta. d'En
ita SarLitell.. - només pendrer.i nota de les obres catalanes. - Abans
de tot el titol especial que séguirá, prendrem riota d'aquesta obra.
(P, v, col. 2). Endressa a le contes-sa uirra- para la glosa a la

canción (Para vuestra señoría.) cobla- castellana i cor-ientari e,-1 catall. (P) (Si vostra merce és oblida.da dels ultratges qué m'lia plagut fer-ne) (1) Títol en negre (P. ii vQ) Lzs obras que se sigueu

so:, del mismo auctor :

son _enl lengua cot ala; a; es la -Primera una

obra muy provech $a y aguda oue se llarra- 1,' anima de Oliver porque
se finge UOter qu.e l`anima de aquel ca.vallero se le apare2e representar su_ vida y despoirtando los dos- del libre alvidrio y concluve

l'anima que ninguna presona en este munido se puede /'or ar°l1a's pasionee si no que pyerde el juicio

la. raaon. Cl arta de 1^oner a. un

primo suyo 11,11-olt magnifich Senyor y cosí Y,, iossen - Francesch de Blanes. Lo darrer divendres de agost, la hora que'1 sol se posta1,1

15

retrobà vall d > Hebron ( 2 ). (P j

VQ) . Res p osta

feta a Jaure de Ribas

ira.

en una dembrida que està'í mencio -aada dins la res D osta P,oltes ocasions
me desviaren lo res p ondre a vostra derianda,^¡ (3) . (f. 6 v Q ) . Despedicyon de

Y- one_r en--- lengua. ea-t a.lau4

a la dama

per ell mateix legida.
t

z
o.

inch

11 l

vis he servida, airada y temuda absent y present , en
(17 r ^_ )
prosa. (,1) . -"Obra. de IPoner en lengua Catalana feta per escuear-se
anys

d.e unE culpa que un ° cert cavaller y unes senyores, absent Moner de
¡^ la dar..la que servia slo avi falgament^^ ^Z ' estranger dooff'"""

^,,,,^,,,,,Q,^j^
lor

que'm liga
J 53

desenes (5) . - (G 2) . Les

LSenyora, quan me partí

coble s

d.e les

tisores.

D'on la vostra merce restal . Son quinze

corles de dotze versos (6). - (G iii/). Les letres que segueixen

son del

autor. No - cerque !Ioner las juE-rdas per oue se imorii,nissen com se creu, que amés de xxa aver-les 'et troços al;-:unns
mateix

amich.s seus les aliaren son ini I,,ri vides per quedos Qalants de
temps
•` ^

les imiten o millorC Pel jasToh 1í rodeé .[La

força

de

aquest

vostre

lor y lo fort de ma coneixenga... Són nou lletres amoroses i

va-

PN

G 4 v O hi va el colofó ja copiat. 8 fer-se una nova. edició nzoderna. Obras en prosa y versox 2 castellano ,y catalán. Escritas en tiempo

de Juan II

de

^^arutell,

de i^ra g ón.

Por el R.

1,17 . Fr. ï+'rancis co deI:` oner y ^
,.'
o^'
y anotadas ;,or el Doctor D on Joaquin äanuel de I^Ioner.
D.

1 ^'

2

onz, estableciiniel3to piadoso literario tipogréfico de J érvuna, Di- . V í^

cier3bre de 1 871, en octau.
p a 17t+'r.a,^a,. ^+

- Extraurem

VI

dades bi^ grdfiques sobr
^ l'
^-,... /^q^r^ o^ •:.^ ^
en .r rancesch de I,2oner en la expressada Carta al Duc de Cardona.
ás
obras de _lioner, primo hermano que fue mío, coí ,io yo rsej or las he poles

didaya mís manos, he acordado, muy illustre señor, de poner por or-

den, eimendallas y hacer que se im,)rimiessen. Líame mo9rido a esto la.
obligación de deudo que con el tuve.

De

n pariente tan cercano,
,tetan

quienquiera hubiera lástima que se perdieran c

Mó.¡ ^ c

"`T`a

^i"c rá áe

un ingenio que en la vida tanto floreció no era razón que en la

muerte donde hada de crecer se perdiese...E1, en todas sus cosas,
l^ vi^ ganando honra) y así es razén que agora despues de muerto no se
--/ (n la quiterios siendo tan sW a... - -acido en tieripo que J-o4 enemigos
^t1

i\t

y`"Vvo

tenien. cercado el castillo de Perpi.ñán y su padrè^ y' tod.os los suyos
sufriendo los trabajos y peligros del cerco por servicio del Rey
.

r
4.
don Johan de liragon, padre del Rey Católico, de edad de diez aros

le recibió el reyy por page, pul qual;
sp11

íF;;;4 no sirvió más dexe

seis aYios, porqué el r.ey'Murió; fuese luego después de esto a
'rancia y sirvió allí dos a:tios a un `;ran seí or de aquel Re¡--o, , d.orde aprendió la. lengua francesa y vuelto anduvo er g las galeras del

Conde de Prades cerca. de a y o y medio, para probar

au

fortuna, per

que havia_ perdido su patria y sus bienes +a ya servicio de su Rey; sucedió después la guerra de Granada y fuese allá porque vió quan bue-

^.^

na obra era

servi

Dios y &í príncipe. Des p ués

g.una merced del

rey Católico, vir g o a. Darceloria y asentó con el Duque de Cardona, padre de vuestra senyoria. -.En este tie,mpo aarrd una senyora de su tierra con tanta. verdad asta para descargS^I -as livi.aridadee que suelen

trae amores. Despues de lla.ber andado en este mucho tiempo probada
OL

su oersona . en hechos de esfuerzo como en otras obras de virtud y

de honra y en fin, ínenospreciando el mundo,7 se metió fra.yle —ii idy..
-----^

`Cr
`^

de edad de veinte y

ocho años en la
--

cisco

religión de san L'rann é 2.1
t t a hOlQ

en el Ptna_sterio de Jesús con mucha coas a .-

cia. y alegría. hizo ;: p enitencia.

MuriOß

en esta casa de 2 arcelona de

mas

la,misma orden, a. do vino p or serlernátural yparece que jé no sin
C f+.ä^, t

p ^o co

^

misterio q a(murio al cabo dejaño y
w 'tes

r^i 0.3 Q„^ Giri6, ïV`.4.Ei Y^l

ç''

A^4 ( Gld. Í41 Ct

i`z=-7 {Y!^

.a de entrar en la religión

t^-^de-..^rofersjX Cn tiempo que el fervor de su devdicion o
tenia cüpErei

ra .o

uicio.,,De hwbre que asi xx vivio, y murio, no

rne ha parecido que su fa.raa se callase, y como arriba dije, he que4 n d t') w JW on

1

l
rido publicar sus obras y agora ,diere orlas a vuestra
leMoria..,S-us

obras, aunque en algunas cosas trat^ dei materias livianas son tratadas cor, tan gentil ingenio, con tan próspera inve:ncion, con tan
grave} sentenciaS con tan derecho juicio y en fíri, con tan buen es-

tilo ,//que la liviandad cesa y todas estas cosas quedan1 cuanto rids
que no ha sido poca dificultad, Zíxmizxáxxi-z lo liviano tra.tall«
graverjente sin pesadumbre. D golo de lo que nenos^na ' escrito. que
de lo más que el compuso, y quizas todo, si bien se considerase,

1%

5.

podr ü se rl uy bien ver que al cabo se reduce er, cosas graves
donde se puede sacar mucho provecho,

si

y

de

en mai-íos del que lo leye-

rC no se pierde".
En IyLenei-idez y Pelayo ha embs u=i judici nt>
En el vol. - TII de 1

1,

<< aire

favorable.

ritqloij-ia de Poetas liricos castellanos,

1398,

13--Lt , ir Las poesias castellanas, que soii eii b&stante nuriero, pertenecen todas a la escuela de fíies del siEla Y—re ntre cuyos ¿íutores

#---i e¿ )( LNI

p.

J?p- re

di 1 e c t

de __onerl parece haber sido Juan deJ,Enzina, a quien ria-

nifiestamente imita, sobre todo en los versos corto
f i cF,e

^

T

i ICSn n i 1,c, len¿ua de I. oner 1&i^

u
ue n?Y-

t

la. versi

si, conocp,
e

M'oner, aunque bastante incorrecto (en lo cual tiene disculpa. ilo es

~

OeX
ndigno de memoria,

siquiera. 'Por haber sido el pririer c&talan que
(i e 4 34 -13^,-f
liizo versos castellanos tolerables". Perb en 1908
1 0*
esser crudel. *Perb el tipax de poeta bilin¿de 44 en las postrimei

rías, de lL«7 es un catalándel Rossellóp,Pedro onery que, indo'cil
t__f

al yug -. fr p-ncbs ..,i4>c&"
-

on 1

cua.qdo Perp¡ííán ¡Cue tran .

sitoria,mente ocupada eii tiempo de
se or natural, sacrifi-andol-IWI

Juan

II, I-O ue a ser vir
i a su rey

y

patria- y -u4 bienes, lidiO bizarra-

mente en la vega de Granada, y acabo por toinar el habito y-

4
¿Os
ei

-

les menores en el convento de Jesus de Lerida. La Lna,vor parte 4@—
-atr--^-

d.e las

obras de IZoner está,n en castellano, irí.itando, coí-1

mas o rneiios soltura,

16S

-orincipales conbinaciones 1+_4

usadas

por 1-0-!4- Ultiiiios trovadores,
Por - "libíestro Tuaí^- del Encina, a quien
se propuso corio principal modela.

2. PÉãE SEIU2I (1565).
z6.

k¡ quest notable llibre té dues portades: Dos libres de Pedro^
.
Sera2hin, de poesia vull,-a r ,.en_]lengua cathalerla (g ravat de dos galans;. 7sn Barceloria, en casa de Jlaudes 7-Sornat

1

1565.

L& segona

portada es aixi: Llibre se^ _. on: Pbres esoirituals fetes per Pere S)e-

5.

podráse r.uy bien ver que al cabo se reduce en cosas graves y de
donde se puede sacar inuclio provecho, si en rianos del que lo leyerC no se pierde".
En Mienendez y Pelayo ha embs uii judici nC> ,g aire lavorable.

En el vol. 711 de l`.¿Intologia de Poetas liricos castelle.nos, 1398,
r^T 9 ir Las -ooeslas castellanas. , que soii en ba-stante nurriero, perP. L--I-k
-Isr-i

1—, C¿)(L,1

tenecen todas a la escuela de fines del siElo'I;^7^-entre cuyos autores

1

£(predilect

de 1-Jonerj_ pbrece haber sido Juan de^Enzina., a quien ma
- ,N VI hr 'Ir, c;
•
nifi estaente
rp,
imita, sobre todo en los versos cortos r (Z, la. vers1 - '¡- <
01

oh

t \

o^10,1 9 CONI

ficaci6n ni la lengua de 1.7Loner MW¿!WrIU'
'
e

_Coovlocp^ )

^

^ t-

t illa.'..

Moner, aunque bastal- 1,te incorrecto (en lo cual tiene disculpa) iio es
^in^
digno de r.nemoria, slquiera por liaber sido el

p riner

catalan que

'

•

hizo versos castellanos tolerables". Perb en 1908 ( --'ul o sc an ^
ess-er crudel.".~Perb el
rías de

Perpiñán

'onery que, indO'cil

fue

tran

sitoria y.neiite ocupada en tiempo de Juan II, fue a servir a su
.

- 3

rrí ¡-e

tipux de poeta biliríffüe -é4 en las postrirne

l« es un catalándel Rosselló;1,Pedró

al yug :cuando

3

á

seíl or natural, sacrificarido1 eq

patria

y

.

D

1^
.'

rey y

~--T bienes, lidí0 bizarra-

a-11A

^¿P!;

mente en la vega de Granada, y acabo por toiaar el habito X deYTraíles r.enores en el convento de jesUs de Lérida- La mkvor parte 4ade las obras de Is!`oner est,15.n en casi-ella r o,, imitarído, cori

mas o menos soltura, las principales
combinaciones
usadas
1
i
r
'1^
¿tt. (A 2ky
- , oc^rxci", #we I
por I-erg^Ultii7^os trovadores ^^-0-1
1^P NUéstro Juáff- del Encina, 8. quien
se propuso como principal model D.
y-,Vk k,

2. A`RE SERA2I (1565).

z6 . -lj,. quest notable llibre te dues portades: Dos libres de Pedro^
1
Serap hin, de 2oesia vulgar, en^lengua cathaletia (g ravat de dos galans ) . 7sn Barcelona, en case. de ,3 laudes BornatJ1565.
L& seaona
portad8 es aixi: Llibre seuon. Obres esoirituale fetes per Per_e Se-

1

6.
raphiii, per sa devocio. ki-iiue -„tes darreres son riolt poques (quarai -ita d.iies) . 7,1 seu f ort son les poesies a l oroses, sonets i tl cango ris molt gracioses, de les quale se l n va fer una edicio sense da9

1
?

ta l` (18821 ),,,, prou g entil, per

1'

empresa la. "Il.lustraciO

Catalana!'.

ts deplora-ble que la edicio no va esser tot l'acurada que es teriíe,
c.l .ret a esDerar. En 'D"er,-:,fi, el Dintor-poeta, era afectat a coriten-

dir ainb diversos autors. El mes antic sembla esser 7En Pere Giber-'
ga, que qualifica de p oeta vulgar i potser tenia raO. Lloa un retrat que havia fet el -Pintor. (Parlarer, ,i d I En Pere Gi b erga eri tractar d'aquest autor tot seguit). Senlola que les Dortes de l I orE-.i-, de
Tarragona eren pintades pel nostre pintor-poeta. Si aqiiest fet fos

cert, seria l l unina pintura que haEues arribat fins als nostres
teDips. En qüestj-ons diflcils era dernanat el seu parer, entre a.ltres
pintors ¡,un imaginar¡. Es tractava de declarar si els pintors Pere Vinyes

i

Enric Ferral1 dis havien coriplert les co-ridicions del con-

tracte dé or, atzur i altres cors
ol boiis perr^la

capella de Sant -- i-

quel de l l es¿j1esia del Jarrie. El requerirq en ',contra els esmentate
pintors obra en un rílanual d.e _¡ I rancesc

/ ¿¿,

1,1

lnell, es de i:I'3 de raar9 de

1547. -Tegeu Jose p Puigwarí, í I,'oticia de alguno s- artistas inediilos
de 1F-; Edad ` edia y del `-JLenacimiento, en les

de la R. -Lca-

den,ia de '3uenas Letras de ', 3 arcelona" P IV, 1380 1, pp. 2%-199. - liem

esmentat tot el que sabem del poeta com a pintor. El poeta dedica
els seus versos el senyor kGeronim GralceranlSorribes. Despres dlu.n

,Scno, p^ AP-

sonet elogiós, li endrega una cart8 de la qiial extra,ien, dos pari-

grafs: "Essent-me delita.t

aores de rla art ..,de la pintura ,, eii la deJ)

trobar en vers ríies qu'-e4^'c^
sa G lgu-,-iai;-,oer les quals, entre fariosis-

cr

siri-s trobadors ine han Eíd,judi c a d es joyes". El poeta p otser tenia

dret e, creure que faria les despeses de la impressi5, perb ilc) va
n1

fer res si heri de creure el colofo: "Fon estampa.t en casa de clau,ornat librater, a costa del autor, acabat- a dos de &.gost del

vC v`(

r

^ a^.Av.^t ^

a^f rQ.^

yyvy.ry, °^

`

^ ^,.:.,g ^

k^ e ^^^^ aNC ^.u.^°

`^a ^.^^

i.,,,^ ,,

o

weY.3^

^

I.q^A^eg wr

^

,^,,
^ Vn 5

a1

i
i ^ ^+ .. ^,n^ ^+WCdi., ►-p9 .d.t.^ct^ly p> ^f
I^^'^ Sa,
u.C^^ ^-!'
4^to^,^TE^
^.o+^e
k v^
vrn S
a,,C ^avenC^SoF,..o..,^ Qa.^^h{'°'me^
g..s^,

So•o^,tr
►yc.^ b^, o. a^,NÚ^1^l:s-s
^

Q `^ ^sa-^v ^ tr.aCe.. wu:.. ^a 4cs°..t

ovmcn ^

V ^

^^
tv^^..

7.

ariy 1565". - Ta o''Dtenir llicbncia s' expressa aix (fol. 2 prel.
"Yo lo -bbat -,r alentí, comissari del Sant Ofici, per rlailarnent dels
Se?íors Inquisidors del Principat de J atalur.a y son districte, reQ

conegut lo present compost per riestre Seraphl Pintor, que consta

de lX 4 fulles, no he trobat cosa &I~ que dega impedir la publicació. En Barcelona, a 14J arg 1565. Del rei va obtenir l'usual

privilegi per deu anys. - , En octtLLi, vuit folis prelixriinars i cent
A'

v int-i-vuit usuals. - 'His un dels llibres més rars que es coneixen,
i sovint hi man q uen planes. Sense coinptar En Pere Giberga, del qual
^°h o 3

tractarem aviat, endre?a un sonet al molt manífich ,`i ser Berriardino Coroinines jurisconsult de la Seu de Urgelï, poeta excel."lentissim.

1 eM te mp s

De

temps i^ nos rnostr.a. marfvelles ...

A caba. e1 darrer tercet:
Y entTe l ls dictats que tal renom sostenen

^` s lo doctor dit Coromines digne
Posat per luri del nostre temps y guia.
^^yy

fT°

,e

á `de les obres
cq

p oétiques de Pere Serafí,

Barcelona, en l'estampa de Josep forner, 1840,-Wicio de Josep ;aria
de Grau i Joaquírn Rubio y Ors, p. 99( fol. 81 de l'edició Bornatl

o
En ^tax Torres mat-Tasto afegeix alguna cos.
kc &

a

Ya ^nnandurao

^u ^+ir^+u>r ►^I

n , -— onsu - - dè

la. Seu de Urgell En la edición que publíco`zonni en jarcelona en
f.

lze--<t s"ía. el griego y posem oren el lat n
Si te

secrati tangit reverentia templ¡,e;a. 11

Sense aquest, taribe va dirigir-se *~1 poeta al pare Planella. Sonet

del pare fr a Pl anell 6 che c ant ïie roryw. de 1 a ..urt ra. t rams a 1' au 4
Es

din sol be, tant &lt de sa natura
qu' és infinit a-

tots incoinpre.2sible,

8.
n

lot poderos, irirnens e iinpasible

Ell es lo goig y la suau dolgura...
En contemulaci6
de la su ma
------Un

bé

1?,.^ltat, en

resDostl del -oassa-te.

-Carq1e sobra sens mesura
tan
1

L l enterii, ment que l l dir no'"es -)ossible,
1? Ot co#iptar-se

Cl

to que est la coilcebilt, seguirit perb ele iiateixos

rims que havia usat el pare Planella. (f. 110., 9 pp. 141-142).
En Pages, —uzias 1,Jarch et se _
2n^dec
edec .2sseurs, pp. 405-406 ha
e.
rastre t les influbncies del E.ran Po--ta l' En Pere j erafi. '.,r osaltres

1
ok

en la creenga de que totes les yerifica-cions s6n justes, ena concretFsrem

a

les vegad-es que 1 1 8nomena -r-uzjas que no

i

cl on

2,, aires. La

marc de foli correspon a la prinera edici j , la plaiia a la reproduccio de 1840.
(f. 7 vQ),

p. 17. Tres son la-tins de l'alta Pohesia... Tres

s3n vulgars que,, per seiiblant maner

0 Principat a.porte
a/4rí

dels poe-

tes: Petrerca y Dant de que Italia blazona; husias l'arch, que Spanya
rl tant -p ros p era Nos ha mostratper obres tími q ele tes que pa ab ells
,

//

J- Y-

riereix portar corona". - (f. 25 vQ - 42). Cant de Arrio r s. puii vostre cant, gentil-senyora mia,
-1 Lmb son acort pot fer dolg tot 1 ' arnarch

Cantant del gran xk tx poeta kLusias 11arch
Quant dix dlarqors
&'p destra fantasia:
YO viu uns ulls aver tai-lt gran pote.-,ga,,
Yll
11-1

ries avant combs en son tractat,

Y eii tal dolgor resti pres e lig5t
que ser libert no tincli jwles creenga.
Hont jo diré, irogut
per excel.lenga,
Sentl una veW que t g tal potestat
Ab son cant
bell de tanta nagestat

que vida

y

frometent pler ab cantich de dulgura
cors forgar,

raort pot dar sa c,-,iieixeriga.

Y ensempte dolor ev
l l tLiiiiíia y

Lo paradis al mon fer conteir.ple.r

Y dels inferns

sentir la pena- dura. - Tornada: Y a i=' suplicn, angllica figura,
qu'ab clntichime VUIL8u colisolar,
Car si iio g u feu perY's pot

m
ordenar

Cantich de mo-rts -oer ria desaventura". Coi-íl es pot veure

tota- aquesta obra, que hem donet sencera, es composta, ar .ib trossos

de poesies d'Auzias.
Ei-1 el gravat en fusta d'En Torner, seizons dibuix d'En Puiggarl es veu el poeta contepaplant Barcelona (Se lo que pot, per pl&ns
5
y , ,)er muntanyes,

,

;Vue fuy pres amant di . ns 3ar-,_eloi-ia... 11 ; . Porta

sabates d l bpera, i per terra un barret wlb plonies que m.SIg cobreix
un instrument entre guitarra 0 bandurria. La vista de Barcelona es
-otieix pels camp8nars i el por t^. - El soiiet 4^_► dedicat En l c mort
-5

de do^ía Aldonga de_^.'ardo.-ria, ,,Bell fruytq c de l'arbre de Cardona,T,6
'

/^^-^ c4 w .

obres eildregades a un cavaller a nO'nirfi, coin 3,'itira trai-iesa a un ca-

í

^

J^ 1, -0,^ ~ Ir

1

valler,_ la qual tracta de matriinoni (p.k24,. De--ianda fetl_pe_r un

ow

cavaller al autor. Gran Ser¿,fi, vos que d l ailor sabeu...
..

,A z,,1—

del autor. De gros voler parteix que l l dezig cuyta... - Tint emblemeL.9

CA

sobre diverses coses. - Ara, f inaliient, co-oiareni el Sonet dIE.n

Pere berafí A la irímortalitat de 1.1ossen riusias L1'ar-_h, poeta cata-

IS69

lb que obra l l ediciO de 1560. El doi-iarem a- ratlla seguida, per evi£ L., 4^

tar llare , uesa. En veure que els valencians coraprenien tan poc el
llenguatE,-,e d l .^uzias i que als catalaris els era taii f,'--cil, vareil

acostumar-se a la idea que )odria co-neiderar-se cate..lá, idee, que
no tenia cap fonament. "Lo pheiiix sol mort y cremat, fet cenxdre,
11 1"+ ,

De temp-3 torii l a cobrar
tut iinida

Si

per

Hon mostra clar qu'oiji ab vir-

temps mor pot altre vida pendre.

d.e nou son liim enceiidrex
- ,a

la vida,

que f ama fa

Apres de riiort que ses virtuts revida,

qual e'--r part qu l al virtu0s

convida

En ben obrar qu'en res

no's pot rependre. - Tal se jot dir d 1 .iusias 1,f_íarch poeta
reviu al mon per digna fama,

que ríiort

Puix que sosté un I inulortal i,,lerib-

ria. - ^u8_1 res1)landeix lum al que la virtut ama;
preguein Deu li dona l'eterna gloria".

È-«r-t Do-w2hs,

10.
3,

I2ü' S SE y PERE G 13ERGA (1544-1535).

x 5 . Cobles novament fetes er rere Gíberga contra tots los

delats de Catalunya

y s ecagos

de Antoiii Roca (1)

Vilancich (2) Barcelona, 1544. En Giberga havia segura,Ieizt

t,

y

^^ '

r° n av

r*-' obres ^?er l'estil, que nosaltres només una (Aguiló) no prejutja

res _,p erò el seu compan
Y Serafí el note •J a de

m .
poeta vul gar

De mossèn mere Giberga, loant un retrato que lo autor havia

pintat. - Posarern la primera cobla: "¡0 gran saber y empresa d'alta forca - eure mortals et^i vista qu' es divinas
¿0 Seraphi qu' é/s
,2,15 N ö5! Y0.

Sonet

en

^Is7rl"^'

Sou dels pintors lo cor y ^r^ scorça ( 9 , 22) .

obra Seraphina!

epitafi

de inossèn

Pere Giberga,

k oe ta vulgar,

fet

per

Serafí.

• Ploreu
r^Í.

Mx.à4Es des°pedeix

Distich

ari
,tots los trobadors sens mida,

com a poeta vulgar i cultivar el Gay Saber í,
a

la

sepul tu ra de

23)

inossen ~ ere Giberga,

Debax d' aquest dichos y molt fret marbre
Est'a lo cors recbrLdit de Giberga,
Lo qui fou del g.raii munit de Parnaso arbre 24 U ^r^Tn^,^
¡2
Y del Olimp ara és florida branca (z 4) .
Demandes y

respostes

entre

mossèn Pere Giberga_y lo

autor, fe -

tes en versos los quals son norienats 2enix.

Deraaiida de mossèn Pere Giberga.
Vos que'1s cabells pies prims partiu ab l'ungla,
Bell Serafí, vulgar poeta 1?enix,_
^S
Resposta del autor.
A vos respon, seiíor Giberga, vigil

Del Gay Saber metrificant molt bbi l
Demanda del autor a mossèn Pere Gïberga.

A vos definan qu'en poesia ceptre
Portau, Seí5or Giberga, I n versos

úiïich

(

p AÇ-s )

Reposta de iiossén^ Giberga.

De vos en mi molt :nés que' 1 cert del somrii
_`Teig diferent del Gay Saber lo vincle. ( r,
ckex,#^

y,1

Consten les demandes com les respostes, de áe ícsl versos ,per banda. {

4. JOA^T PUJOL, PRETERE DE S. ,!AT.hRÓ (1533-1603) .
Hi ha dos aspectes per estudiar $n Joan Pujol: a), el manus-

I

crit original che la Bi lb lioteca Mazarina,• de París, n g 4495 (fons
dels r^ d ast') , i b^, la impress_^i^pó de 1573, per Pere IT,1, alo. Corn
que la. impressi5 és més completa i & uscrit és mutilat per haver
oerdut les escobertes, començarem pel text impròs.
L

7.

3a.rcelona, per Pere a1o,

1573. -

Ezi

octau, 104 folis,

sign. a-n. - Portada, blanca el verso; "La singular y admirable

vi.c,tòria,^ que per gracia de ivT . S. J. / obtin g ué lo Serenissim Sec
nyor don Joha.n. DaustriG de la / potentissir,i a armada ïurques m a. Composta per

Joan

Pujol,

prevere

de ;_a.taró Dirigida al molt Illustre

Seny or̀^ieronim de Pinós (armes dels Pino' s )

la

/

^
En 3ar^elona
ab privi// IA nq 1

/

"Estarnpa.t en 13arcellc^za. en casa. Pedro i:alo,l¡ 573".
.
Els fulls
u11s primers contenen: Llïcencia
de 1' ordirlari',^n
r genera.l xntoni
leg¡".

fi:

A ^?^

Ca11er, de 13 de,Y, a , per encarrech de Joan Palau (fol. , ^^•^ Privilegi del Prior de
lloctinent i cá.pit cl er deu a, s, data. 3Castella
'
.o,^^ PS 73^ ^^ P^' ^ = ola, ^ 1,¿,a^^Y
(^.
da a 3arcef lonTa ^ l
yL^e ^^ " Sen
o
^,
r
G^^^,
vi
or
^
.
^,e
A ,*V^.v"wo
4.-c _ y vv^arn i^^MaíO'^1^ ^'^ wi:i.
(í' _ C A m ^^ ^,
Z.,.
^ :+.aM,,¿,wc
^ o
^9
.Ct—al
pe 4^öan Puj ol ^révere
,i^
_ ^ ..
.._^
^
' ,.M... V..^.
j^,
9 . ^
., ^ ^wv. ^..f ^...b^ L^ ^
Y
"w"y ^. . . t tr. ki .1^.Q°1 ^^ I^,e^y^OJ1
a
.
^7-R++1 ,^`^^.,
,.^ ) ^
..,..,,..,
^
(.^.. _.^ v^) A mol^
istr e-'_v- mon Se n^^
np
_Iieronyrn de Pinós (Clarissim, es'tré iu ^res cóbles de vuit versos,
endreçant - l i e1 poema. (f . 5 )de la ' Il istoria (Del fill
.
maleyt de Solimn desitja), dues cobles de deu versos. (f. 5 v 0 ) .
1^i.vi....

f,c

1-1

?9

_.a

__

.

d

..._

...__

rv+
, .

W"

..
,n.
7 . . ,

..__,,_.__ .

m o

..,^.. .:..^.._.

^f

p)

^^

....

K ^_{^ae r^

LO---1 ^
'

Cant -íD r ime r. khon Nfeuran com e^
una poderosa armada,

anó.

l^an 15 70, Se1 im lo gran

`ïurch ab

sobre la Isla de ;hi p
re, y la
prer^gue

~

o

12.

pactes sens voler servar ác^uellsL^ lo que es concerta ab lo rey
rhjIip d'Espanya y JOS ,Teiïecians pe r intervenció del sant pare Pi o
Quint (Seguint costum de molts antichs poetes). Cinquanta cobles de

vuit versos. (f. 18 v Q ) Cant segon. En lo qual veuran com per inter-

1

venciO del sant Pio

`-,l Í

-

f eueneral de 1' arr^lada á 1' inve,ïcible príncep
^^^....^,
Joan Daustríá^ ^^ermà

.e
/

uint fou rei eta la liga, yIjao rey Phelip

Q

^-

seu, y la potent

^"
arrnada^eu

eran Turch, y 10 dany que s'era en moltes parts

Deu omnipotent]'

moquí áb

(f. 18 vQ). Cant tercer y últim, en lo qu al veura.n

la singular y admirable victoria puayiyada per lo invincible printi

cep" jian d'Austria en lo Golf de Lepanto contra^i Bax& capitá ge¡^,

ïeral del eran

i"

omesos. (qui'm donara estil converlient) . Noranta cobles de vuit ver- 1
sos; per excepció la carta del papa, la oració de Joan d'Austria i

e ^.

Turch y los principals foren morts o

1a d'Alí Bax& van en codolada (1). - (f. 5 . I troducció ,- de lláu-

tor dels segíetnsver^.a. ins^qúe son dé L l,luis J
`Tiléta,
traducció dels versos que en , acabar reprodueix^^l.b gran terror J'
±k piter en lo cel) . Diiïou cobles de vuit versos (2) . - (f. 62 v Q ) .
Soneto al autor (f. 63) Respuesta del Autor (63 vQ) E1 autor al inís-

mo (_f. 64). El autor
— al inisrïo (3). Coripte al autor (f. 65) (Pujol,
Pu^^no bell corn abans) ; 1.65) Resposta del Tutor ( g ay no trobaran Hostal) (4). - (f. 65

vp)

Visió en somni. Argument (Lo que pretench,

en esta mia tra,a) Dues cobles de deu versos; narratio (`robant-me
un jorn quant l'espantosa nit) 11 trenta se í de vuit versos; la

visió es resol amb l'ajuda d' i^.uzias Illarcli, qui li reco nana el canonge Lluís Joan fileta, que és ue l'entén, així com a Ramon Lull

(f. 75 vQ) C ant del profit q ue's pot traure de mal dir (x

?otsp)1asqulos

` sets versóslegireu) Onze cobles de e vermaet0. A-1
_t
ee
V
u" [Vtnk. ^v FFit^v n l oti.4/
sos (7) . -, a
exen-se tres gloses sobr e % OSShn Au-

baix gu

Sias March, del Autor. q- ui

110

es tris(l -Tlosà (Puix solament

ei

dre-

13 .
X

y a mos dictats) Tuit corles de vuit ve rsos i tornada. * - (f. S¡¡ /1
/(( ; `j
C^• Cy te— - d
LKN°u. d.. 1 / / ej /^:^ V.)J
.^C y M,iY^ i
(Pilot exper qui per temps fortuna) ;
^!^

mal estraily, _Glosa (
cobles

de

vuit

--ro

(Si

cau

-,-alalt

algú

per un

excés) ;

versos i tornada (3) . - Alres spiritual s

vuit

del i,iatÉ'J

autor. Llahors de la versaria. (A vos qui creareu ab grau providé:icia) , dos cobles de deu versos,

seg,idas d'una Narratio de

tretze de cinc (9) . - (f. 91) Llahors d e S ant Joan Bapti sta (De
vos qui a portareu al mon^bel l- a nova) riou cobles de deu versos (10) .
- (f. 94) Llah ors de S ant
7.y

sos (11)=°

Joan Evangelista,

i^laors _
d e S anct

set cobles de deu ver-

n
rere (Vos qui. portau
del cel en vostra

cinta) vuit cobles de vuit versos (12). - Glosas del nve Y"ari.a i
^.^ . 1
09
L"
de Pater N cIen castella (1^) ^ ,- arts del Au t or a uii religiós pe r-

suadint-li que perseveras eiï la religió en laV - h ¡444 havia>én-trat

—I ^

r— olt

reverent, puix es vostra ventura) sis cobles de deu versos

^103íy Al lec tor (Ja. que 1' autor no stl
versos que forrieiï l' acr'ostic

\S

"Joan

Pujol

com pertany) vuit

prevere

de I atoro" (1^VI .

Al verso d' aquest foli hi ha el colofó esmentat: "Est¿L irat eil 3arceloiïa, en cesa de medro Malo, any 1573 11 . l exeinplar de la 'iolio-

teca de Catalunya (Aguiló) es detura, al fol. 34, perb tracta. duri
exemplar complet, en la seva - 3ibliogra-Lla Cat alana, que devia. ésser el d'En Gallardo num. 353,.
lTosaltres en 1917, vèrem publicar una noticia sobre el manus, crit de les poesies de Joan Pujol, en Bullleti de la Biblioteca de

Catalunya,

pp. lti+^-1 3.

.... Les obres pri ii cipals es troberi etï e1 r,^ianu-s cri.t p erb se

n'hi
-

troberï

en

algunes que no e_s^#^e-b^ eiï 1' ir=iprés i

el manuscrit. D' ao,uestes solamerit parlarerr. tot fent refe-

rbncia a la nostra contribuci5.

E1 rzanuscrit és original de la mb. d'En Joaii Pujol prevere de
l^'ataro, E's troba ara a la 3iblioteca
de Pa-ris marcat arrib

13 .

X
^}

y,
1,4

_.^ (p

ya mos dictats) 7uit cobles de vuit versos i tornada. t- (f/.
x 1 s wTs wm orri,
(Pilot experqui per terips fortuna4.W

real estraiiy, Glosa (-."."

f (Si cau .-.alalt alí:ú per un excés) ; vuit
cobles de vuit versos i tornada (3) . - Obres spirituais del ria-teix
autor. Llahors de la verge Faria. (A vos qui creareu ab grau pro-

videncia) , dos cobles de deu versos, seguidas d'una_ lTarratio de
tretze de cinc (9). - (f. 91) Llahors de Sant Joan Baptista (De
vos qui C)ortareu^al mon oella nova) riou cobles de deu versos (10) .
- (f. 94) Llahors de S ant Joan Evan_elista, set cobles de deu versos (ll) . "Llaors de Sanct Pere ('Jos qui ortau del cel en vostra
cinta)

vuit cobles de vuit versos
i, loe

r^

3

de Pater IT 5 en castellá

(12). - Glosas del Ave Maria i

(1^). - Carts del Autor aun religiós oer-

suadiïZt -li que perseveras en la religió en la

[11-01t reverent, puix es vostra. ventura)

^7.0
^S

och 4W havia ént r a t

sis cobles de deu versos

tr`^

Al lector (Ja que l'autor no stl corn pertany) vuit

versos que fornien l l acròstic 'Joan Pujol prevere de l ataró" (l'>) .
Al verso d' aquest foli hi ha el colof3 esmentat: "Estacrpet en3arcelor^a, en casa de Medro Talo, any 1573 1 . L'exemplar de 1a iblioteca de Catalunya (Aguiló; es d.etura al fol. 34, perb tract a d'un
exemplar complet, en la seva 73ibliografla Ca talana, que devia és-

ser el d'En Gallardo num. 3530.

ÏTosal.tres en 1917, vérem publicar una notícia sobre el ïnanuscrit de les poesies de Joan Pujol, en Dutll e ti de la Biblioteca de

CGtalurïya, pp. 12+-13.

.... Les obres principals es troben en el inanuiacrit ) erb se
r

&" Ca Mn/^ ^

n'hi troben algunes que no e_sa'eï en l'imprès i^.
--A -

en el manuscrit. D' aquestes solament parlareríL tot fent referbncia a la nostra co n tribuci6.

1 1 nanuscrit és original de la ma d'En Joan Pujol prevere de
T'&tarO, í's troba ara a la Biblioteca
de Paris marcat amb

14.
el

To sep — ast u (1787^ riQ
ormant^deI "449
fons dels papers
,d' E,1f

1849) , que vare--,-1 ingressar-hi oels vols de l'a--qy 1338. Es tro'oa inY.

el suljlemei-it del Catalogue de la -Abliothe-

ventariat en

dp,,
"e - aff ^
dfpe rinjier
1

ql-ie 12,Tazarine publícat en 1898. -qui vulgui tei^iir

catala-

ni g ta rossellonbs pot coiisultar l l estudi de N I Amadeu Pages, -,, tice sur la víe et les travaux de Josejh Tastu, apare_-;ut en la '"Revue des langues romanes", t. MC (1388) . En terips d'Erí Tastu no es

trobava maiicat de coimengament i fi ni havia perdut la relligadura
perqub va publicar una re p roducció sencera del -poeria sobre le, ba-Lalla de Lepaiit i ara ha perdut el prirqer catit i part del segon. La

-reprod ljcci ,D' (ignorava que se n l ha- via fet ul-ia edici6 de 1773) que
de-

ha/vinü, ut tan rara cori l'original.
5 (fol. 62 vQ) titol canviat. -,ant en lahor de la gloriosa
verge I^,- &ria, provant per fi g ures
concebuda en pecat orí inal. e
lo

y

autors aprovats com no fonch

s at eii_'-^ar3elona eii
en un libel p e
^&sat

. Invo-aci '0.

any

1.

vos qui creareu, ab gran providencia)
Dos cobles de vuit versos ^ sWL^t

13

6 (f. 65 v Q ) En lahor de la 7,i"erge Maria. de la Soledat.

(Phenix etern, Deu eterrial vos feu)
4 1 c^
II (f. 74) laliors del glorios sanct Hieronii-,i
:31

tlrJIV
^

CAU —,

( h vos qui te-niu 1---- gran fort&lesa)

-',,'uit cobles de vuit versos
7. (f. 67) Ei-1 lahor de iver
e g e Maria dels Ane.els.

(Vare de .p eu qui en lo cel regmau)
Deu cobles de vuit versos.
c

Ve)/

14 (f. 79)_
1 A la Psgles'i& catholica.
(Puis -lo's pot fer -ninguna escri-ptura)

Son vuit versos.

15.

16 (f . 8 0 ) E1e l ia- en la mort de Pere 1ilberch y: i1a, ca:zotige
¡ Q ry ^^-^ de la äeu de f3ar c elo:la, ,y o r^anista, unich en son tern p s n ri úsica de tecla, segons clarwï:ent ho demostren les sues obres, sonó
0

1'

o

anys..
En lo dia de la sepultura.

AP setzen jorn del mes

aIFnoverzore
Any inil cinch cetits sobre vuytaii i*a dos
Dues cobles de vuit versos,En lo segon dia., tres de viiit,,E¿ lo teree
ce
_ r dia, nou de vuit, c—s de quatre.
W, c,..J>C1-

21 (f. 9/ V Q ) Lo mon cub e rt del auto r

13

"Jo tinch terror que' us porc molt ofendre)
Una, cobla de quatre versos i dos de vuit, lesY -q^u&1s diuen 2rancesch

Am
22 ('4' diverses doses en castelld) Invocación, Padre Nuestro,
Ave - (ari

H^p3

a, 3redo in De un,

',salve 'Re z1na.
^:.--.

F - _. ,_

23. (f. ^) A.1 Ilmo. y Rmo. se:^or pon nlonço Co"lo^dá. eriisir,ll2 to
ll
•. ^a791,1^
a .... r^ ^..' b^C . ^1GN
0.S

de Barcelona etc:^°nierï w creo que V.1.3. haura visto muchas trobasfeñ

alabanza de nuestro catalar el glorioso san Raymundo de Peñafort...
Datat:

"De P I egama-is a 3 de Julio de 1603. Consta

^Introducciói^,

^- t cobles de vuit versos, son Loores del glorioso san Ilaynu r do
Pe^J,afort, dotze cobles de vuit i tornada.

24 (f. 106 vQ) Histo ria llamad a viaje del hombre en la qual
se introducen los interlocutores siguiexites: Son: Enteridit;i ieiito,
.
!
^jéaSCR}..`"t.x-/,.
YO^r119^ ?
h peti to^ Sathanas Lucifer^`^starot
^^ernorid`'
`"o,i c upiscen>
>
>
e (uu^á ^ .v
'i hf YQA`^ ¡^
gr
cia, Desotlestidad, ^o^tento bono^öriiriéïz` en `tötá` '^ra ctosilr

^ `^

.Wñ

`

^
(

^^"Qr1^^Q.y4^. ^ rA^n

,

k

pYi^ß.+^

labs que acaba al fol. 139.
25. (fol. 139) Villaticets de ',8dal en
^;

castell.

26. (fol. 119 vQ) Otra. 1,-dores~r tots christi ans Ab juntes

16.
man

s.
ytn,a

Sóli trenta »~
'15

27. (f.

'..

^versos.

lis) DialoP,0 entre la insoiratio y lo pecador.
(XLevat, pecador mesqui)

Una cobla d.e quatre, qu1n.^e de vuit i una altra de quatre.

23. (f. 155) Lahors del nom de i., aria
(vostre nora, senyora mia)
Una cobla de quatre versos, vuit de vuit i una altra de quatre.
29.

^^
16

(f. 157) . Los g _oi ^s
-, de la 7 er g e i^a ria de les

30 . (f. 119 v 0 ) . En la nativitat.
31. (f.

1 LIO

V Q) . La.hors

Laiio rs

/3

Eexes .

33.

(f.

16 1) . Lahors

de ^3 anct 1?ere.

de S anct
de

Jo

an evang elis ta.

Sarztc Joan ?aptist a.

Tk

34. (16T) . Los tres reys.

\4

35. (f. 16\) Lahors del Gl

ori

es St . SimUe.

36. (f. 177 , seguint a uris versos en castella) Lahors del
riós St. Esteve primer martir. no

eY

glo

-

acaben per ésser ir-rcom-

plert el ,r_anuscrit. El darrer vers és així Pr^cú

izé turnen .

N'Arladeu ragés ha dedicat dos importants estudis a Joan Pujol
de -"&taró, baix el seu aspecte que es refereix a xuzia.s -arch.
altres els hem esventat en el nostre capítol Xb (Auzias i.arch; amb
tot l'elogi que es mereixen. En el seu llibre Auzias

j4L rch

et ses pre,

decesseurs, en parla lleugerament en la p. 4ú6-7. En canvi en 1a in-

troduccloo^sé Elócupa- am^ en . De ^assad li recordareïa

^ iá e s

17.
tit bisbat de —ataro, sino parróquia que pertany Ml bisbat de Lar-

celona; vegeu en el capítol IV.Els comentaris és cosa q ue no té
preu, Introducció a l'edició, p p. 103-111. Gom diem és en el nostre capítol Xé, que correspon a Auzias Ml arch que és on hem tracr

- -^ -T

^ Y°-^` o tat dels estudis d l'Amadeu Pagés. Tor o hem fet aquest pel "que fa
a

Joan Pujol, prevere de "a.taro.
i

IX
I.'Ai^LORQiJI^_TS DECADE.?;TS

Es pot dir que són 'ben rars els -) oetes mallorquins decadents;

gairebé només són dos: En +'raïcesc d'Olesa, l'autor del Tractat retardat del gai saber i d'una altra obra, i En Senet Mispano (Espa-

nyol) àutor també de dues úniques obres conservades. Al voltant

d'aquests n'hi ha algun que altre, cort En Gaspar 7¡lallonga. :`To
ens interessen els poetes que varen contribuir a l'entrada de Carles I a Mallorca, en 1542, perqué tots varen produir en ll ati. Són

Ir

En Pere l ^ntich, Joan Guenovard, Jaume ?omanyò., Joan t i ndreu, - Tidal i
Toinás Marcer; hi hai1 tres notaris i un metge. De totes maneres tant
els que escrieueren eii catar com els c. ue escrivien en, llatí eren
co.ntemnpor6nís i fins potser algun (En Romanyà) havia ?robablément
promisquat am13dues llengües.

1.

l3

li'rancesc

de OLEáA_(15 1 3 -1550) .

En Francesc era fill de Jaume d'Olesa que j a coiïeixem pèr haver-ne tractat aleshores de l'Escola d.e.Va.léncia, ii á

lada i d'An-

tònia S ant ' Ilartl i Sur.eda.g i`nora il t-se l'any del seu naixement. La

2cß

^p rimers

d" an - -}s,
data que riem posat es la data ei-i que 'orles I va iuu~et

el títol de noblesa, la darrera és la de la seva i yiort, el 14 d'a.-

18.

bril. El rleteix rei., eri recor,npensa de bóns serveis, 1' ariná cavaller. Ta ésser jurat en 1529, 1531 i 1549. A partir de 1508 el

%

veiein marida.t a Beatriu

^

Sa-7.t MartÍ, parenta de

d

,

er le seva es p osa li dedica
p

l& seva mare.

qua.nf

a veess sant dolor.
a o br a
un

1 %. "rt de trobar, de 153 8 , text de la

Biblioteca M uii icipal

(fons Jaurie Guerau) . Publicat per comilet pel que fou el --iostre

amic ,Bernhard 86hddel, Uii art poetique ca-t alan du XJIè sièc le; formant part extret de les " T^liéla il

es

Jh aba nea.0", 1906, 711-735. Al da-

v
(^

vent apareixen dos textos que no semblen del mateix autor:

1'excel.le ncia de l l hoine, inventor de totes les

o-mei7ga: "A-

quell que sab quant noble cose's l'home ". ¡
ß i ^t

llaor

l'art. "qui vol sens estudiar/kaver barre

6;-7. - En
7

`ti

an

Del raa teix /—

d_ e _s

de

^ ^,r b a.CeQv-o

e oc or "... amover, II,ir,.

d"l s' está de publicar-los, fent 1a referència

a o-

ver. z,fialgrat la ` )oemes no creiem. `o sabem si dóna nota personaY' X'ripl e de 4ictar bordons d e c inc síl.labes:

CID

Trist en mon jovent

Nostra companyia

`iivia content,
oT• rnocr
Per
ho--_^ra.t,

Tothom la volia;
Ma-s ara que vell

y benificat,

Tinc blanc lo cabell, ris
,ingu veure'm vol,

Aris de _ ,.i an dol
De vi c

Ch

bordo

y pausa.
_
, •

i„S
^
_

_.r !- Z e

^

uM ►'nt^X: YTor ^.p o^^.r

a,

k gran vici és rep.uta.t en u n :
^teixd
I forma de paraulas.ï^erb si lj er dret com p. ás se i e-rú, no e^ reputat
.
ou^e..^
o^,7n rn
en
vici^^
^iïï - fa Ausi.as jl,arch en lo cant de ;^err1
en 10 qua lViru iscuna

^ (^

cobla repeteix

u5

P.05

Ara que'** am 44z. que yaine s crié,
I -siau-vos lla on de

pripier estavgcL

D l iina obra tan extensa no podem fer c

don&r -ne un escapul6.

^

1J.
2.Z 2 . Obra del nienysoreu / del rion en co,,les. ? eta .oer lo ma.g

fich ossbn -,'rancesch de Olesa / cavaller. estant aquell rnolt

-ni/

trist -oer la ,tort de la, vir;'tuosissiira muller / sua. Nova/ment

stai,lpada en la ciutat de 141allorca; / per L'errando de -Consoles / +ou
acabada a dotze dies / del mes de Octubre. riny 4.D.X i. - {'rontis,
signatura i figures. En front una calavera- amb una. serp enroscada.

En el verso un cavaller ('. 0.) e.i actitud d'escriure.
- Lo autor de la. obra al reverent 1 <1 estre _jenet 1,11l ispano, iz-iestre en arts y Doctor en Theologia.
aru^-

A vos qui rs0u del: doctes la cima

Y e:'1 predicar fecund' eloq ie^i-it

j
A vos envie esta. pobra rima...
-

ïi es 13 osta feta per lo reverent 3enet i.isc) a no.

ostra.0 la obra vostra puix es be ririadaE doinau -ne copia a qui la volr^,...
- Franciscus ab Olesiae Gas jari 'Tila.11onga, rZilite ac utriuque
juris doc to ri S. D.
-

^^'ronciscus de Olesi. a e, millite, Gas-pari de TTi lalloYigaa (3) .

Comença l'obra de Francesc d'Olesa amb un pròleg que debuta
a ixi :

Esfors. y virtut divi^-la
La mia tristor deinana,
Pixis perdí la pedra fina
Del linatg:e &4 Sant -`-artii_a
De nom Beatriu Joh¿na.
Comença el poema, d.'un centenar de cobles:

A"

manta de plors el cel se cobria

Y tota la terra mostrava,gran dol...

En 3over ne fa un res{u.m acompanyat d'alguns fragrn.eilts.

^.

La. mare de

Ba n cA

lt's raho (Erp ck ,^ yo , () ( r4 á°^ -1 5-53)

Senet Es p anyol resto vídua en 23 de 1314 i el seu

20.
mare va contraeure segones noces a:nb Jacobaa genet vídua de Ubas.
En Senet espanyol ve néixer en 1432 i, en cor.aplir els 17 anys va
rebre l'hábit de dominicl et: e"1 convent d'aquesta de lrallor ,3 a. En
Bover diu que té una partida en 1a que consten aquests termes. "Eo-{

dein anno (1499) iritravit s-^ ordinem 2Y . BenedictOs Ispano in die dominica infra octavas corporis Christi ante priinam etatis r^TII anno-rum erq in festo IBeati d?artirzi. ece p it eum idem p rior (irr. Petros rilema.ny, et posui-t euwi de coro dextro". Encara fruta aquest
benefici del convent de 1.1a.11orca. en ocorre la- seva defunci3 en 12
dè setembre de 1553.

,rr,^n^

n

—

_-,

^; ^ t trn

^^^ r^ 7 ^^^rsz^
^r=^S

j^

`i

L3 .

1541. Cor.soles: De vota coritemplaci.6 ordeiiada 1per lo 'eve-

rent mestre 3enet Hispano, mestre en arts y doctor en theo'logi.a q
co-ntemplant lo Cors
—^ '(e

Creu. - Dirigida

sagrat

a la

de

Jhesu

rr?.olt noble
._

'Christ en

y'

l'arbre

vi. rtuosism
G

_....__3
__ .__.._^^ ..._.....
ry,0`L#
$ ut^e s r^,

ra dona Jo hana de Heri llj tu,^^e.s^:r per la mo

la. "Tera

senyora 1a senyo-

^^

^, 2ew ^-t ,f

sissim
sen^ór
^ _ ._m_
.. ^

de
i

no ^^..^
ble y mes virtuo^^^,•.-,,,

on_^edror Baró _de
Herill,
- ^o autor_ de la
. .. . _
T .. ._
_.pare
_. .seu.
. ,

obra a 1a molt noble senyora lá

^0 K0.

senyora r^e^,^J`ohaná d'lierill.

1. x vos, qu' en la Spanya teniu tolta faria,
'Solt rioble senyora Johana d'Herill
Endresse ma obra, corn a real daria...
Dues cobles de deu ver(fi,s
2.

- -_.—,

Comença

la obra. del h utor.

Ab 1'ániria-

trista y dolor intensa,

Ice Jesús la pena voldria sentir,
Deu cobles de deia versos.
Del mateix Senet iispano (Espanyol; hem esmentat la
consulta que li fa 'rancesc d'Olesa i la seva resposta e_; l 'any

21.
15.40. Les dutes oosa.des a dalt són les de naixença i mort d'En e -

net :iis-o ano, firant, oer consegúent, als 71 anys d'edat. Aquestes
son dretes d'En Bover.

POETES CASTr.ï.LLA ^S A13

EN CATALÀ

Tenirrm r.iolt poca infor m ació d'aquests poetes. Solar.aeizt n'he -,m

percaçat dos: a., :iartolomé de Torres il a.barro i Alfonso rilvare -, de
Tillasar,d In.o. Els fragments no cal dir que són er, la varietat valenciana i iio seria dificil provar una estada dels dos autors a 'falenci a.
1.

-

2ropa.l.ladia /

de

Bartolomé

de Torres

iSabar ro diri/gida al

il.lustrisimo se ;)or e—21--8f. Don / rernarido Davalos

de

Siquino 1,Tar-

au4s / de Pescara, conde de ^'^risto, Camar/lengo del --:eyno de 1.15 oles etc ./ Con gracia y Pirivegio: Papel y IReal "' (escut) . - {`oli,
lletra gótica, noranta nou folis sense marcar peró signatures. -

"Estampada. en iTdpoles. Por Joan Pasquato, Junto a la kinuncia.ta, con
toda importancia possible y caso / que algun yerro o falta. p or no
ser m1 ia la lengua, ya se ha, pues ansi 1a bénigni.dad del lector

escusar;. el estam p ador. Acabóse Jueves X','I de Marzo de I.D.XíM .
Hem vist una oriine -^:a impressió pel mateix inipressor, a 16 de març
de 1417.
,
CoMedies.

Comedia S eraf ina, Sera-fina., Durosina.

A la fi de 1' argument:
Por .sentir los personajes
,tue hablan cuatro lew--uaj es,
Hasta acabar 1a reyerta,
',:o saben de cuenta ciertaPor latin e italiano,
Castellano y Jalenciano

fue lingun se desco-^icierta.

22.
Jornada primera. Durosina.
¿On pori g. yo trober
Ag4est traidor caste'lla?

Abunden els pár1ar:ients en valencia.
En la deliciosa cornédi.a Tinel.laria

ß, il

1, i

surt {c!-r-^i.at valencia, "que

perla poch".

2. Alfonso ti.lv &rez de "illasa-ldirLo.
Jancionero de TBaena, ,adrid, 1551, p. 161, cobla darrera.
A mi por vuestro socorred,

Pues que vos arno servir,
E nunca r ie pl aze oy r
-ontra vos esto tened.

Mas cuanto puedo rrraldiZ.o,
A cualquier vuestro enemigo;
Aquel cierto

r'1i

postigo,

Lo que a vos comple tened:

En

bon

lloI m ig tao la rred.

p. 164 i^ ini da
Alvaro, se1or, seór
,er tes non vos vull inentir
-Aves-mean per dejunir,
Vos ri' aveu tot lo millor.

L ' arciprest de Talavera té fraomi ents en valenciá?

^eo ho

sé

perqué no el posseeixo ni el.conec.

Se trobaran a rnerlys d'argent.
COBLES I POE^,ES POPULARS

Per a1 prendre riota d altquestes obres populars ens h m va"l^Iut
O .
J4y,t
i r
(
del Capgoner d'obretes vulL^8r s d'En Ir arian Aguiló i ^uster,ue ell
e X^r
anomenava Cançoneret vul:,,a.r, tot ir.^ipres i publicat en fascicles en
n_
^üKy0^d1 d! Cti

t.' mj (;a+ ÀOQ

^° '^'
_ i;"

e

Kk- M1 kt< .k ---4

X^Q,fÁF1 ^Q ^t ^

\`

^ X 1

lletra gòtica,' aco-(;uanya_da d' escaients estwmpes, corri tothoLi sa,).

^/

j/

4«

23.
De l a.

major carti.da dels textes que formaven aqueila important co1-

lecci3 els ha descrit bibliográficament en el seu Catalogo de obras
impresas en lengua catala.na. desde 1474 hasta 1760.
D'una altra sèrie tindrem compte les obres que consten e-^_ el

cat la leg format per , Jerran Coloiï; -er sort en ít a fer uaa edició en
facsímil, perquè el cat lb leg estava a punt de ^) erd.re l s. Jata... of
the 'Libra ry of 2erdirïand Colur?bus, Reproduced in facsilúle from
the uniare Manuscriot in the Library of Sevilïe, )y r l r .-her
ti ïgto_ ,

YL.

11 Iun-

L.emí York, 1905.

^` s el cert dels dos poemes de carácter popular de certa exteiï-

sio n'hem

ja tractat am.b alguna amplitud en el prir l.er voliu,l del

-present Reoet tori. Del Libr e del rori iatv:e del ve ntu ró s pel egri , en
les -op. 1.93 -197; el Testameni, d'En Bernat ` e-rradell de -Tich (1419) ,

'3

pp.

Per aixó es,lentare:-, aciuestes obres Meró ens estarem

de descriure. que valgui aquesta 'Térència. Tan solariient anomenGreïn les obres del notari Anáreu :a.rti Pineda en tractar ara mateix

dels _petes valencians decadents eridre,ades a un seu a iic casat
i a una dama casa-da, així com en tractar fa poca ésto ïa d'En ïcre
Giberga (Poetes catalans decadents) eres ha calgut esrftentar 1' obra.
popular Jont-ra tots los delats de Catalu

, de 1544

p ara

ve g ada

es retroben en el Can oneret gòtic -guiló i eh el -,atalech de +'er-

rar ,olom urees

ma teixes

obres; procurarem, descriure-les plegades.

Ara descriurem les Obres populars reunides en l'ordre en que es
troben eii el J a n go ner d l obretes vulgars, valent-nos ocasiorial.cient
de les precisions bi-jliográficyues eiï que es troben en el seu CataloLTo de obras escrita ert lengua Catalana,

1860, publ f ca-t en

13

ir_rip,_•esGs desde 1474 hasta.

1921.
Cobles religioses

1,

1. Los goi g s de

la g•loriosa i "are

de

Deu

de la-

Conce pcio 1 los quals

24.

:,e ca-7ten en la sglesia_de la Encarnació. - 775, statnpalis en la noble

'

e leal, ciutat de 7a.lencia.

(gil verso) . Goigs et1 la- hor de 1G puri-

tat de la sacretiesima 7erge l7aria. (En quarto, lletra- gòtica, dos
columpies sense lloc ni a.n;V,perb TTalè:ZCia entre 144 a 50).

1

A b eterno preeleta
I,"are del Te rb •_.^^^^
Tosternps i os pura y neta
De pecat ori ginal.
(Set cobles de vuit versos i tornada. Un ¿ravat -)rlat de la ConQ cepci.O,

( ^ NN

^

^"^''.w ^ á"^^: v.•

arrib els atributs

de la

lletania).

^

p^á

^

4,

2.

Cobles en lla'rior

de la_

gloriosa 'erge

ri
es
{

^ ^•
r

(

.-

y

'I'sartyr áancta Eularia. e br

-^

,

a.rd,

La tornada repeteix
els rr.ate^^a . ••^z^atrs`, .
p
Digna sou d.e Barcelona
Gra-n Patrona
Hon vostre llaor se canta
Eula.ria,, verge ?,solt sarta

.. j

(P@4 cobles de

versos per 1' estil de la- primera i la tornadál ,b;

Estarn.pades en la ciutat de arcelona, en casa de Hubert Gotard.
. .iy eilt cinch cents vuytanta nou.
3. Les set paraules que Jesús dix en 1 -'reu. - E star,^pade-- en la
noble y leal ciutat de ^Talencia, 1 8 de març de 1549.

Comencen les set paraules.

Ab amor y pensi pura
^hrestians co iitem_)lereii
Set paraules d'amargura
que Jesus dix en la Creu.

—1 t; .

(Segueixen e-r4-va-it versos;- -C-- set cobles de vuit versos) .
Torra da:

Tots los qui passau tristura

25.

Tosterlps vos recorda.reu
Set paraules d' ar.a.r;Ymra
que Jesus dix en la creu.
(Estarpad.es era la noble ciutat de 7alencia. e. X`''III de marc any
X Dy LXIX.

4. Cobles en lahor del olor oó sanct Doniiiigo, tretes de un rianuscrit del setzhn segle. (En el verso) Pregü.ries fetes en te ips de
fe lbreS pestilencia15.
--

r

Socorreu, o lu-ni molt santa
.kls devots cridant a vos
De la febre quins es,^anta
Sant Domingo gloriós.

`---4

Set-

(

P-374

cobles de

vuit versos i

tornad

a)

.

wrt

Estes cobles són tretes d'un 1..Aanuscri.t

a
e el- -

SCp
^a ";1C
3__
.' -,

fet

en la ciutat ele -3arcelona.
l

5. Cobles en llahor del gloriós príncep SarA Miquel,

defenedor

de les bnimes.

Loeri-vos ab alegria
Íquel Princeo .-e^-xé^
Pus sou en gran Senyoria
Davant Deu Omniootent.
( i,ïou

cobles de

vuit

versos i tornada ) .

Confrares i confrarel^, es
ro quial int-W primera

I ,T

,çu.,o. e ,P^^•cQ.
par-

ck 1 beri^raurat Sa ni i T iquel en la irglesia

de la ciutat de L`allorques.

6. Cobles e_11-1alw.^ de la 'Ter^ge ^iaria d.e la Soledat. Est€^17rpades en
l
"Talencia, per Joa n ^ofre.
Cozitem.plau ab pen b a pia
;hristiarls la Soledat
^ue senti 1'ó-nima i:ia^uan JesLás fo^ seLaultat.
11

26.

^--j ^e^'

(

cobles de vuit versos i la torn.ad & vinenta.) .
Regina irolt singular
)i^,na font de Pietat
Consolau ale qui co.ztemple^
La vostra gran soledat.

(Estampada en la molt noble ciutat de TalIncia per Johan _íofre; .
7. Cobles novelles e complides sobre de la. Passis de Jesu Christ (el 1
títol est6 al peu d'un gravat orlat que representa el J alvari. - En

quart, lletra gbti:ca t,2olt gastada;

a-

dues

colu rznes. ;or,1

se

compréiz,

y sL.C^7 MYk^ l c^[..a^ ^!,

havent-hi tota la Pe.ssió és un text llarg). R evelad Q er t c Me"
^^t a Yu„fz m o -oi.a ki g
ari.ia, a VO-& >tL% dRvmip nr " ri
Ací comencen les c oble s.

M

e en ea.

S uplicacio

d'un devot.

LIoIt me dol la, nit e lo dia
Lo plant de vos senyora mia

Iure de Deu Omnipotent .. .

Parla la'ïer^.e.
Amich, lo qu' era demaneu vos
Es pwñyirient de mes dolors
I-:Tes bla sal u t dels pecadors...
Crat io
^

mnh ,^,¢^ ^-^ o„,,„^,oCé.Wt
^ ^^RN. e.s^is o.k .o.n.t rtinmen^

) ^) rt"
^

aeYn !Ar► a- $ ,'4 • • • .

Ar,.d n.

8. Lds set dolors de la gloriosa Mare de Deu que se cante.: tots los

de 'falencia.
dissaptes de quaresma en. la Incarnació,/ (Un gravat de la Dolorosa,
orlet) .

Conien9a:

Los que ?assauper la via
Dels set goic$s me feu loho®r
^ontemplau qu'entre dolors

o ds tal s

~ -e-- 1a reia .

(-,Ta seguint els set dolors i la. tornad). i Deo Gratia) . Estes cobles
n
se canten los dissaptes de la quaresina- de
la Incarriacio. -falencia.

27.
9. Cobles de l^ --alutacio de

lTostra Senyora. Lny II.T.D.,7,=. ,n

-VzSL-

lenci8.
a-_cT (:,-orienç!& la salutaai6. Ángel: Ave^O^ra6ia plena / L,'olt humil -lerX 7 ?y" Y-¥1 , ?<'Y 11-, 'c

ge Maria / Lo senyor 4s qu' i m l envia.. IVIaria. Deo Gracias, f ui sou voE
'que veniu eiz esta hora.?
en

ra t 4-,'. ,D5

Aca,ba: Un Deu

trinitat pia / Per a tots lost s-ia. Des )r é s dIu-I-:

dialeq de vint co

iles, se g ueix tamibé en versI.-

2i

de les cobles no-

1

vament im-orimides
en -,,íaler,.cia..IE1 titol estb al p eu d l ui-i g;rava-t
---------1.
C4^1
1

k,

e

l^l

o^'

uue re-.)resent8 el

,alvari. Gracies vos fer

enyorE, / Sa.lut nostra

infi • ida Puis sou mare ¿b tanta arior. 7 falencia

1535.

10. Oraci ó a les plazues de Jesu Christ. (TJn g.ravat de 1 Aiiuiic i acié er la primera., orlada. En quart, llet-.a, gbti-- . a; sense nDi-P, d'impressor, ni foliació, x ni signatures. Ijnjrl g , proba Iblerient,

a. Va-

Ancia) .

Gracies vos fas, Senyor
Salut iiostra ínfiriidp,
Pus so :- .! riort

ab, ta-nta amor

Dor-ant-nos eterna vida.
Pi
En la noble ciutat de ',j, alencia, IVI.D.=T.
11. Llaors a la Pietat y plae,.^ues de ._Tostre Seilyor Jesu JI hrist. En

Valencia, en

1537.

Per vos tra Pietat sa.grada
a., ues IkDeu eternal,
De-u-no s E,rb,cia co nf irrada
Y aprés glorie. eter-a .1.

la

#^Ê
f i)

C ontem ,,)let^ ya, se,)ultat
Nostre Deu y R edemptor
En les mans peas y costat
Cinc plaeues ser.y&l* ri-larior.,,

^ U w` ^^
U,a^rú,. ^X^
-

^ S;s

(S^4 cobles de

Ñ 8.

j

versos . Val^ncia, any M.D.LX,WTIII.

- ahonament de la 'lerge M^aria. e.b son i"ill .' í^.b les set ^arau12. I2
^^
^
T^^
^.^ ^ ^^

Url jes de
ons,

amargura que Jest.rs dix

de

la

vila

de

en

1a ^reu. Cor^.post ^^er ^^steve SLir-

^^eni^1uelet. - I3a rceloa.,
:r^

per

:-^ebasti^ de

Cor-

melles. - mny .1TT.D.XXII. - (En quarts Ñ=x dos fulls de dos ¡ulls).
Comença: C piadosa querella
v i.imens8 caritat.

(`Tuit cobles de vuit,. Deixa la dolçarlanella
S' e S A.Ú^^ry

Ab 1á. Creu ^s amo.
Acaba:

Tros hoyts miraiit 10 'ill.
¿ue en la Creu dix:heli, heli.
TTos dels yoescadors espill
Escala de Porta Jaeli.

P Lnis
13.

^angoneret

de coble s anti g ues
ues a la tgare
de :7éu de ^l^.ch, de
1
,}
tvdtnSuv ► % rl

i„Iallorca. ¡-¡.b lo trasump de

j

1
< 4^rdues< —á -i gulars
1. ^

esta.:,zpes. - -, 2:7y M.DCCC

LXX» ( g ota r iota-ble de 1'.kgui16) .
-Los set goigs de 1E

'erge II- aria; *re del gran Rederiptor
(Set cobles} . á-- '^k4ts-- )

- Cobles: Sobre totes l es

t

electes, Singular. izare de Deu, Cra-

ties vos sied ;'etes 01 d^L2 Q w
-111tres cobles: Plus
ra va

e^p ^ue • ni ,^P

eA► v ^^ ira sd^ ^e ►^^a^a
que sou en 1' atura venerada, IIon la fir^,u-

trobada, ,s

ser

-Cobléj :

ral

Puig rebem

Daurros del

Lluch
Co

k

vó^

és

favors,

Per vostra sa;-ita

-J'erge pura, . q u'en 10

r ^ vwk av rn o. h^ O^.t^6.

Gil-^i!
•

D

cel L*s e e-a

ct.^` ^

de

figura,
vos.

• ,Qy.(,pu,., ^ ^

^W ►^^4rt.

GM,

^o Gs.

6

P,
t
^cß.-^. ^ S.a1 h^u Gh` c7 k Y.aL
I^ `> ^u r'^ ^S ^ ^ ^^la.ch^

0 u.^ e
^ ST^oh

14. Cobles fetes a un orirzcipi antich que dïu: t'Destroint-lo de
u
<' f_( MO"<"
quant té a1 gran Turch, u^rge -.^^-a, -^.-a.t^r^eehiï2t_.^er _q^^-ad^-o,.
1,4 _

pv-vc

(

(.u.__ V -

ç :ero is- d^___aquella". Pregant -15 per la destrucció del gran `2urch

29.
c^

e sos sec^uaços Z per la conversi6 de aquell a
"/

la san t a.

fe

ca.t'izo-

lica.

Comenga: Destrohiulo de quant té
nl eran Turch, verge Irlaria,
Puix ab tanta senyaria
.vQ¿I
'Tal anar contra. la. fe.
Ac aba.:

Torriada.
Demanant-vos de merA
Ivi l encamineu per tal via
que no perda. l' &rrionia.
Dels articles de la fe.

quinze

Les adll ocacions a la — erEe son les següeiits: A la 'Teme aria.
a la del
de Gra;^iG.,
A**t5¡,Socors,
de la ""^'eu, del Reme^1, de la Corisola^
ib, del
de la Soledat, la del Roser, ^e les ",'irtuts,
la de I^:'ontsez• rat, a la Salut, a la de Lorito, a la de

(1 ^oe^^^

tFtetnr-ren

en Oliva, la d'Arbuxech, a la Pau.

(En quart, lletra gótica, dos fulls sense -marcar, el primer
ornet ami, fu cl ta. Sense lloc d' impressió, perb sembla ^.lénciú .
`.^7

15. Cangoneret de_
surlariament de

^. n

e miracles del`

•xai
altiri o Roser. reïlet

bulla de la Confraria del Psaltiri o Roser de 7a.~

l le ntia. 13 mar; de 1546, ab singular imatges del rT.'
Cobles del Psaltiri o Roser: Puix que Rosa s-9y molt suau,

-^/
f

?Jeu sgon 2¡11 vos
'_r""' ha.. elegida.,.
-Los set goigs de la. '? erM,,e i_aria, del 'loser. 7,Tostres goigs ab
^ h^gygvh
Gran plaer ,r^ senyara mi.a J Puix que vostre senyoria
Es la ',í'erg:e de '^oser.

-Lahors de 1a. " rerge I?aria del Roser. Puix -1^ vostre carn
sa,,zrada S'és vestit _Deu verdader Dignament intitulada Sou
la ferge del Roger.

16. Jariçoneret de -adal ab les cobles del

I

1aV Vn W

j-

^

3C).

-A la `Terge

ria: At humil zre de Deu, ,^ e les verges 1<„„

triés bella -,T os paris restant donzella A Jesus iiüeimotor meu.
de _ a.dal: Jorri de la iTativitat ;atltarem una cango piw

17.

^

V
1S.

P v e n wx

—A

la ":-^ostra. Do71a:^'N°^u^^, do_xzellE^ sagrada Q.el poch d« la

voluntat.,.
19. - MiosAn T ontserrat Torres: Parla.:

Le

beneyt infanto.

20.

- -'osAn à• ont serrat Torres altra. Dença. -.ruy en a q uest dia.

22.

-^_ançd ^n

bon punt

y en bona hora

dal

23.

VL4

£4 hix)r

rervcantar

la rlit de

-U R

-altra cançó: "Ierve t gran alegria fon la nit de s_dal ,¿ue
2ti ^jp ht

vos santa

Maria,^A°^ p-^s-ozr

Y1^ IAM Mo.j^

2 3. Pere V ilGspino sa:

Sibilla

o

Salve .egina a L1uis Despuig. Oobles de la
^ Q. o v ., C.^C ^,vt,d,L?.1 Í a ^ r 0. ^^ lX.i.t^
a ^s
7
del Jorn del judici;s ^^ ••f^tXi rrärsx ^t-^-..^,^,__s^^-

^

C'OBLES iíISTORIQUES
. 2 4.

Pere siberga.. ''alfactor,S buydau l a terra 3t
^
¡>A
á' ',^ ^ ' °a '^Ti11aY^c^^1; Via f ora y vGken f ora. - '-Barcelona, any
a2 5
Mi. cinc cerits quaranta Quatre
25.

t

¿a„Ti,, 4rT^u' Kbmcc& )
y

yt01F X -i SO^rätiC
^- ^
s^e---1

,o ï^les

-a--^?^resa de Sant ^uinti. ^ompostes a
~e

de 1557. -

EstGrrpades ei 1d leal ciutat

de

p

^ Vy ^^

r•

^ y -^7 Q.
^ ^ ! ^s^,

-t n

t^iY.JC ^MNC^
_____________
. M _.^ _ °^_
^ zCdpfyt4C^.

w

a, Y1 S Q. ^
.

10 d'octubre

;arcelona..

_ !

¿

9r

cl

^`

5•

!-

A r, ^L íAvvQ
li•1 ^Q^

^.^

lla-nc^.c^,ua.n b e iilaui dos juguen

*S man era.
?,sta._,^pada e_^^ la noble ciutat de ^arcelona e venen -se a les ï+'ilate- 1 !,
4*

r% '

e.+, c,o.^

^

^ d1.2 m eS Gx

tii.^..

Säúm^,

^,• ^

passaman CIL

„^

3-.

,winencen les cobles sobre la presa de C ant =buinti.
4ey de +'rar a, CN gran
Perdreu Ulad vostra uuixalça
ßw5,

os

4)

pres ^ ya á an

Y Espanya porta.

quinti
A
.

cobles de vuit versos).

26. Cobles ',ara novament
to n i

r

f t-@^

so "o re la justicia y cruel mort d ' An-

Roca, esca nl dalitzador de tota.

Jatalunya

se com-^an
^
, -'ru
i y S S ebastil Corts - En arcelona

(..'Nota
^

y la del1
-mol
et i n tte-

ressa r- t d'En ivLarïa1 Aguiló. - A 26 de Juny (dissapte de l'any

41

fou mort á ntoni R o2a) .

95
R ecort <9~

j

oreada
P__ar- , t v e ^.y Grw,
p uis ^s la. çoca
,
'Tehent c om s és acabada
La vida
obles de

(

vuit

27. Cançoneta final:

d'.esta

d'Antoni

Roca

versos) .

N1 5 ca M iots

pesar, Ab gran desca.:s e plaers,

Puis lo marqués d'riguilar Ha fet fi dels batidolers.
(Una altr e, cobla de vuit versos) .
I b

W^

2s. •Cobles1 eri rtembria . del molt

illustre

r
YtVe~41P'n)

- seílyor

doni +rederich de Portugal

y Virrey de Catalunya etz. - -',sta-iPada en ':)arceloria en l'any 1J.D.
X=TIIII. (Deu cobles de vuit versos) .
<Ñftf Er.dre,ades a la Sacra Real I.agestat del
t

Senyor Emperador

e

-

venturadob*ment Re¿innant .
+
Provehlu Lm^erador
/ Ca
^^talunya
ta l unya sz voleu
O 0u e^^
10-.
De uii altra astor /Com aq!u.
qu' eiis lleva Deu.

1

('

e

cobles

de

d Q'^ 'v tM

nou nomenat Vi

vuit

versos, arlb represe ?i

ey) . L-^

Laus Deo.

tot.

L I Aguïlo anota el

3 ^.`' ,
30. -,ïselm `Turmeda. Cobles de

escrites

en

pla

la divisió del re^_e de allorques,

/ catald per Jrase•

^/ .

i

-1^,-C u wC v,.a

Turr:eda, at- y ►tiu.(

»w j tretes d'un ma.nuscrit de Car_)entras. ¡ V egeu ',ze ïertori,

vol. II, en curs de

publicació, p.

Coin )er alguils honrats ci -_r-

tadai-is, mer:2&ders de IT allorques sie estat pregat afectuosewent que

k fan

e donas un tra.ttat de la divisió del regne. Supos que lo meuu

entenirie.nt sia grosser y no subtil en 1' Grt de trobar empero per
dar alguna satisfacció a huzis prechs so fetes algunes cobles grosseres segons veurets.
Si'm leva un bon mati

Teinps era de primavera.
( Cent vint -i-tres co^^les de vuit versos. Deo gracias.

---í

-rg^^°°` ^`I

Estas cobles son tretes d'un manuscrit de árpéñtr s«
31. Cobles de tristor de les tres naus de conserva. arceloïa, per

Seba.stia de Corinellas. (Un gravat antic representa una gran ernbar^^.aci`•.)).

Comença: Christians devotarient
T'r-eL;uern la Verge Daria

,fiu' ens deliure e.n aquest dia
Ab son Fill omnip--^^terit. .
(vint -i

d s

cobles de vuit versos¡. (La penultiria cobla també dina

la data.
Àçó f orich 1' any del naximent
Mil

quatre cents s' escrivia

Y sexanta, era lo dia
A denou de iiarç corrent.

Segueix: Llaho r s de 1a I.^-are de Deu.

^-- c^^

t

Regina excellent, verge d'espera,-ça
L'enemich nos canya, Si.au-nos volent.
(Ei quart; dos folis a dues c olumnes;.
aquesta mateixa. edició En l++erran Colom l'explica d'aquesta ma-

33.
nera (39U) "Comas de las 3 naos de conserva en ca.talan. 3.
Cr.est¡¿ns

devotament D. de propis e parents.

sirle est car-

roen ad lariam Y. Reyna excellent. Costó èn Tarragona uri dinero
por aLosto de 1517. Es en 41 Q , dues columnes.

C©BLiS : ";_^R^L S, ShTIRI^^LTE

-y

¿r

á I DE .;OSTUL=S.

33. Cobles de laa llestd per cantare a la fi 1' al'oada...oinaues
K ax- VOJ- "'"1
r j auu e ma j ? nwr-v.7.
^'
e
vos-en la -c i.a a.rg or, -ue Iá g-ènt4-¿a
despertant -59 1 gal s^ á í an
Una ballesta fas fer la, g ran gorra. [éraue puga ^4 tirar;^"`á^^

%

t

o

j

'ore ^-e laborat/, 'amor y 1 err etat Y la.ncerl. voluntat^ Dins e defora
'erçue
tirar
,e
*x-^
34. Cobles ara novament fetes de un cavaller y una pastora (Són

riolt _reciosa per cantar y sonar) c. iq les de Diu-ine Juliana. Jorriencen les cobles del cavaller y la p.a.stora. .ui vol hoyr bones amas
D'un cavaller molt gracios Ab uiia pastora gentil, Y prou galant,
Escolt estes cobles de pler fue be riuran.

(Qui 4e cobles de ;é¡*á:-t versos aryib

la

represa i

tot) .

5 e 61-C

35. Cobles novament fetes ca^^a los j 1 ormenteris y Usurers. Estafi-aoadá( en la ciutat de 3arcelona 'p er Pire Regiiier. Los pobres preguen a. Deu Per pluja de :;or en-As Y de
—,,/ t

.Los for ienters y 'usurers ^ -- ' - ,@
vv,.,^. - t s^^f
( ^^ cob ès e vuit versos c
nb 'lo nor.1

aç6 ~ fan menyspreu
=

^
V^* e«^er^

de Crestians ^ males obres /'nestiinoni en fan los po-

àres. (Dues coales més) . - Estar_ipad4f en la noble y leal ciutat de
3arcelona per Pere -zegbter.
36. Testb,iner^t d'En 3ernat ä e-rradell de -Ích, 141?. VeL-eu 'Re- ertori , I, pp. 421- .9) En Ferran Coloin 1' ex^)lica ai=* :"Testament de
Ber n at Serradel dé T ich

Y.

Un j

orn ca.ng

a t de tr eba llar D. de inot

34.

a riot . Imp. en -Barcelona. 1573 Ja.nuari 27. - In fine est carro. de
Joan del Encina Y. Yo non quiero ser vaquero D tener wfior. Item

aliud '.

Para, bien

D. por er-ttero.

:tostó

en Tarragona 7 dineros por

aZosito de 1517, es en O 0 , dues columnes.
casa:
hn^v^,rnenÍ~
Gla
j
37. Escriu
.Puix .
nostra confraria. Tint .o Ies de deu versos octosil.'labs.
t' c?M,1 p^,V^ j
Co nft p-t.¡
tL-^ R ^.1^n,9. Y^O^o-^f,,,, C-veyd'^1,. nl 0. -QAlwG^01rr1^ ^rict`JiAovna4-^
f h C

tt,

v^

IJ1l

P.^.^ ^^ 6 ►lll^

0.

^

` ^1 Iram C^IY^t^

o

33

,

^

ú

,

v

C,0.4-e.4,►B, • Ne,
n oCZ^z r
A
o ^a t^____^^o
án1e:^ ^ e a, s a d^ .° u ^ s e, v o s o. dotada.
p^,tM v-c,^
^ ^

a

v.18 I

j

k

Publicades per ;.

octossil.labs.

ch
n.p
2^3-2'.^6
1
io__ner
_ _ ä atí ri^^
^

^^

Miquel

ny t^^--^ s.].°e n V'^^ . , ;,^.t,vca
i

rla.nas

en e l Can-

Gr. ^11 aF+, ^^a..^`. .

39. Libre del romiatge del venturós pelegrí, a':, les cobles de la

mort. nguiló; :iepertori, ', pp. 393-39^
40. Segueixen les cobles de Di" -Y"< Juliana. ;arcelona., per rere
legnier. ja n < <, Juliana Lassa,que o^ láv) Jo responich que dran
u'e s ullaran que diran, mesquina, S¡'ns vMien parlar. (^e
cobles per l'estil; . i+'iilis. Estaa-ipat en la i ri sijne ciutat de T:arcelo=na en casa. de Pere Reg .ier.

iïy

M.D.LrfI .
na v^^ ^

41. Escrevia Valero Fuster les oresents cobles^e la crich crach.Estaripa:des en T alencia en L,!' e D e EXII.
La c ri - h c rach 1 a c rirs^
-quan jo tris
tri sT, j ovenet era
y{

}w

De fet me posí a servir

Ú

??na molt entil donzella.
(Son nou cobles; . T 1,-iquel i Plana-s,
p p. 297-`^9.

Can g oin e r satirich valen cia,

p

Lt ^^' 43. Libre dels eons ari---nestar,^e.its. njuiló, ^?epertori, II (inèdit) ,
t,^ P j ^
Abril de 139 >. Cor2posta^unis per iv^^hc^ 'i'urr.^eda (en altra
^ ^tt^0,44 . P•
^.e,

^,,^p^

^^ t^zanera. aoelG.t
xbda.11á )^no,&;Ati
^
1

de s^`allorca, 1 1 ;,ri1 de 1'

txfiy

.r;:il tres-

35.

s^ ,- ^ee nt- due.s c o-bl ee d e 1a:- f o^j^e^^ .' o^
^---f

ta iin?ortant de M. nguiló.
44. Dan^ a de la

^ c.«eo.G.,? a t©:^oh c^b ee

^

`,

^4^Ort.'^

`^^ ^^ "iïii^vv^.
-zr .

%I, en curs de pu',o licaci.ó, p.

-regeu,

(setarita tres co 1b les

45. Pere "iciuel ." arboneïl. Da .ça

o

i

-Repertori,

co r.clusiój .

I a11 d e la. rnort. 14 9 7. 'eure
d^-

e^ertori, vol. II, P.

li questes paraul e un `tey qui jau dinis

}.
vn
¡-etomba d* onZma n^;VosGltres qui la ^ea^t danga. -ota de Pere

lnM

A

Vts2 Y^ `

ill iquel Carbonello Jo xn±x=nt: .%a.rboiiell estirrzaiit ooch la vida.
46. Cobles de nrioreta nimi a. larcelo—ia, en 1' estampa de Pau C1,ortey y
Pedro ^ -lo.
.ñmoreta mi.a
Jo us he dat r-gon cor
Si be no' 1

uardaveu

Guarda.U-vos de amor.
ITo sietu ingrato,,
Que al cor no li _^lau
o volgueu fer guerr a
Contra qui volm4rq,w

.--/ r„

(t^es cobles aiib represa) . En Barcelona en 1a estar.npa de Pau ^Iortey
y Pedro .,.-alo.
47. Cobles ara novament fetes sobre la ' arquesota.
ITo

s'estim a sols

un

tant

Puix que no es te per galant
fui iio va la Marquesote.
^-r¢ nSa
(°_.l _

)

Un

gravat tret

del gala.n que 1 igu^ ra En Pere SeraL l'

t coles de vuit versos amb la repres&. Tia darrera cobla

es així:)
Ja

nos

parla en l'a.ltE. cima

Sino d'aquesta

oradura

r
.
^ v g,^ C
Y
Íäi-t d'alta factura.
Ng se - ointa ni^ s' e stibia,
Mes per {c^ïArexaiit

36.

Com vinagre na iota,
Y oorr^ ser boii galant

•

Anant sense ï.-^-,-rquesOta..
COTI S TE-;r El`á C,A TyO TE', ^_ AGiTIL O
E S T tO i:zE , E'' EL CATALOG O

11 03LES Q UE 11, 0

I IUE

47. Cobles en llaor de 1a_ liumil ` r erge 1-1bri.a de T'.ontserrat. Abxuná.
a 1a gloriosissima -aria:

,

Co-mença: Pus és la riostra advocada
La. Verge de Ï,'ontserr.at
ï'reguer•i- 1 i., ab les mans pleg,ades
,lue'ris vi-illa haver pietat...
(En quart, dues columnes) . ( Cb^ ^.► , q4kQ S yy

^
48.

^^. ,

J

^ ^^ ; v^^

Re^pQ ^t^em^i^ af e Q.e, ^ ^^
^ ^ ^ 2g
;,
?^
^
:,oa es e l a "Ter ^e ^:`aria. ab 1 A^e , ári stel .la^^.
eé
,

^
(^-^
►

eiu,s

S

^

-,

(Un gr avat de la 'Terge contemplant, ageïiolladà., 1a, corona. d' espi_nes, ompla el restant

Co .templau ab ,ce nsa pia
Crestia: s l ó, soledat
^^ue senti 1' áriiina nia
",',ua.-rt Jesús foh sepultat.

La,.,,,^,,,SA^e^•^/
r,o 4rC ^-T

^^^^ M o^
f

---1

'S

de la plana. - En e1 verso de la rhateixa. ) :

,^^', ^ :-^-^.-^„• 6^

el verso de 1'últir^ full : )

^^

—

r—

^,tTé '^^^:

Ave ï: ari.s stel.la

c carr^tn ve lurn ,y

la

i c,
ta

ni any, peró "Ta1é,:cia, "1^10-

clara
lara
mar rriolt resplaiz dent % Tem- / De
p le sa;lct y M ar e cara / D e Jesús Orrnnipotent. - En qua-rt lletra gó-

a dues

1 10) .

1,.^.

^o

columnes, sense lloc

^ . S8 ^ .

49. Co b les de bella de vos sou ena.morós, coiztraE'etas al s;airitual
per

Joan

de Timoneda, a. invocaci3 de la I'.°are de D eu dels D esai ,ipa-

rats.
Comença: 3e11a de vos, puix en vos
Tostem-os se mira.,
i

-u-nos que

per socos

"on cor sospira.

ss
o

0

37.

,Seeixer^ set cobles de vuit versos

e i el ii ateix

rietre. - _',la

fusta represe n tant 1a `er¿, e "crià entronitzada. - En quart: uil full

a dues columnes, lletra ¿btica. - Sense lloc ni aiiy r
^ /„

per

~r

n-

^^ ) •
50. Jobles a lo divino al

to

hereu

de

bor., araich

reus &mi2hs
u .i1 'm volen 13e de cor

Planyeu -rne

los

Los
yyyt^tR^ Q,%Ct t ^.

ßc1

y consideren ?na vida,
juanta peina he sufrida
Per a be del pecador (bis) .

S

,

c^^..

0

áb

re y•

llice.Yicia., en ^- arcelo :^, ^er i ierorii ^:^ar^arit, 162^

5 ^a — S4 r

^obles a lo divino, al to de 1a. Guiinbard G^, ,o és, d'En 'T^:leci-

51.

ti. Per Joan Ferrer, de Sant --'eliu de
IM Gi5,1 ^ , ^

^n^

__
,,
Sebasti^ y Jaun le^..^-_

-. ny

Guixols. - '

nc Xc v

is rcelona., ver

Si cocisiciereu

Los tre^alls Uue'r;-, dau

Er. la vida_ rnia

Pena ^' h^ sufrida

QQ
Ca samer^t de I:r ostra Seriyora y 1a : _a.tivitat

52.

racib dels R eys, a1 to
lla,

de

QJQ, I-a 1, q ye ►,+ci

`

de ;árcelona. - arceloria., per

1627. (Dos vinyetes

del

Senyor y la 1-ido-

Tararo. Compost per Rafel E ibe-

Sebasti à

y Jaui.ie ^,^^. hn^?

x al.lusives e.i la portada. Dos folis a dues

columnes',:.

^

La ca.nya florida
De J- osep di tx ,^ s

tieJj,p4

Lo
De

feu, per ventura
ï:'.ar.i c e sp ós...

SW
CO.ilLLú .0O2ULX^.LS

53.

En el registre

DEL 'J A "'aLEG ^,,','Uli '.'.,0 i1T^i!.LE ESw^:F.-"iAT

d'En 2erran Colom es troba aquesta

partida.

(2366) "Coplas en catala.n de ira glos de --uestra del Socors e començas Puis que

sou intitulada

Dona veme del

Socors.

una. oración :fue e -icomiença.
ilobis sai-icta. Dei .
. - ora gro
.^-

i^l fin está

Ite ri

wiá ora--

33.

ción que coiliença ' uter dei rogenius. 'ostaroi. en :fio.

un c,juatrii

)or agosto de 1515. Es en 4 Q a dues columnes.

"Coplas dels engua-lis de les dones contra los horiens en verso

54.

catalan. Y. IL'irant los en guans, D. Vos la 'gossa. Costó eia. farra.
Bona 7 dineros por agosto de 1517. Es en quart" (3963'') .

l^

=r^, C-^--.^^ o^^
" `Refra s en verso catalan '3969) . Prohe rliLu1 :'-0`.r'Iiaqüell

55.

~

Opus T Ar.ior di donzf :1.1a D.vostres

^2

li

Y 0 ^ ^l

y,

@ N'1

Vr►

^l N^

est C'a.rrtlen.f^n4iFïrt

_

+^.pp++'^^

les festes.^^ ^^ ^^ar^^" nueyas. :ostó en Tarragona, ^ dineros

qo-r agosto de 1513. Es en 4 Q du s col..( V^ . f ^^^ ^ , ot^ca2^^ ^^-,..:
d^^..^.
c 1 ^`:^^, , ^ . ^ 42 ^ d ^` :,c-f ^
^
x la fi d^1 ca__,goner
de 1'Aterieu es troba uri altre text d'eem

questa ,.:steixa coï.lecció de F^ei'rans. 'egeu e1 riostre ,ató:leg dels
:a-luscrits c?e 1'Aterleu rarceloiiÉs,
D' aquell poch es G y- qu e

tristor

,.. 56 9 ^21, (fol. 2-'35 v?)

co.,sent. I^,s una cobla de deu ver-

sos, en que l'autor inconegut ofereix 1a co1.1ecci5 de refrariys a
una_ noble dama.
El primer és així: " Amo r de
de l'Ateneu és incomplet

p er

Donzella

/ Es ayQ:ue.'n sistella, .l

haver-se arrencat alguns folis, no aca-

ba.. El darrer que es conserva

Tenir -'rii

deu s

por

/ dolor

ans al cor.

L'imprès d' 7n _,'erra.i Jolom devis esser com)lert perque a.cab a
tres

^N

vos -

refra-ns. En 1a 3ibliografi.a de 1914 es podró. co .sultar la si-

gla , que re-g resenta, per nosaltres, el ca.ngoïier de l'Ateneu Jar-

.^
celonès.

No hem esiiientat les dues edicions diferents d' obres d'En ''-iquel
^rti., ues

que es

d'u ,-i exa:-^^eri

retroáen

en el

Cat I- leg d'E.z ^=^erran -J olom perqué

Ai _-,id no ens ha semblat que continguessin obres noves

que fossin no coiitipludes en les classificades entre les o'ares d' n
ï-,ue1 vrti c:ues a p ortada en e1^ariçoi.er
devot d' aquell, prolífic au.^
tor que l'amic senyor
R. ':°_i.luel
(
1.Ti

{

q l O
ue

rti^•^

e si .

3

^e )(Vi

.i

^

Planas ^rr=

^~.-^—^^t^o^
}

^ä ^,ar^er - " ' d évot

e ri la

"Di blio

d'En

`

3
de

• erier-marg de l 15, )p. 1-55. - El n0 3251 de -, t,15,leg ' de Colom

va servir-li de base

sei-i esrLentat C§

que no -,'hagí retrobat l l ediciO

^;

Oner devo tu. lís singular

febrer 1512 i csi la- Rosenba.ch de

1
1517, que per forga ha de portar uri altre nurtiero e.i el C',&t,',leg

Colora, el

numero de registre no saberi. Er, parlar de 1'edi-ció

Rose.m.bach d.e 1517- Troba ui-ia nota antiga ' 1 77anbi9n poseyo D. 11,erriarid.o la edicion barcelonesa de 1512 y la reLis-tr,^ co -,-i el núm.

395l".

