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Idea de conjunt de les ob r es.

ki ceibem de veure,en alzuns autors de l'escola de -Talencia, com
sobrepassen algunes anyades . del segle X7Ie; pere fora endavant podrein rastrejar l'establiment de deba.ts així mateix que concursos i

constatar la influencia d'AuSi1s '11E arch a - ;aléncia mateixa i a a.rcelona preponderant fins ben entr -a t aquell s e le. Es coneix ..que, amb
els vocabularis i traduccions que acompa , yaven les edicions
llanes i valencienes de les obres

caste-

d'kuliGs no eren u:aire enteses

fora de certs reduTts cenacles. Les edicions barceloneses en canvi
i sobretot la de 1360, varen exercir damunt els autors catalans una
influencia més duradora i forta. a questes consideracions les hem es-

tablertes, en altra. forma, en el ca p ltol Xe.
Començarem per tractar. d'Fn .Pere ``iquel 3arbonell (1434-1517)
el que per Ibe que es va moure i actuar literliriament dintre del segle rTb,ï no va obten ir el córree d' arx

ver fins

a 1476, penetren

les seves activitets fins a l'any 1517 on va sorprendre'l la mort.
En el -mateix article parlarem d'alEuns

poetes

que

giravolten

eri cer-

ta manera a l'entorn d'ell: el metge mestre _^ - errando d'Ay^ve, valenció, ciutadá_ de Barcelona, mossen 1VIontserrat Torres i

frare jrancesc

Segarra. - En acabat del poema d'En Bernat Estrds, ¡Siroili, i-,-près
r iateixa
a la r

ciutat per ::altasar velló en 1501 ben luxosament, sale

tarem a la ciutat de Mallorca ( p alma) per a exaaminar el concurs lul-

2.
lAL de 1502 i els diversos autors que hi concorren.

Ens caldr il , respecte a ¡'81hncia, anotar alguns poetes retardats dels quals no hem dit res xx 4: en el capítol XIé (Escola de
7albncia) per a considerar-los virtialment fora. Apareixen impresos en 1511, els uns al concurs en honor de Santa Caterina de
na,

Se-

perb la contribució dels valencians al Jancionero general del

mateix any de 2 ernando del Castillo va influir a que alguns autors
castellans posessin qualques versos en valencid i que en alguna

obra drambti.ca representada apareguessin personatges que parlaven
en valencib_. Per més que pertanyin a dates força posteriors, direm quelcom dels versificadors Jaume Bertran,

T-fl iquel

Ortigues, An-

dreu Martí Pineda, mestre Lluís `7alenti i Jausne Siurana, els tres
darrers dels quals ens porten a l'any 1561. Hi prendrem nota també d'En Joan Bta. Gerpni ï-^nglés (1568 ?) i de les rares poesies valencianes perdudes entre les castellanes d'En Joan 12 ernIndez de

*lle=

rédia (V81bncia., 1562) . - Uo deixarem d' examinar. les obres poètic¡ues
dels mallorquins En -F rancesc d'Olesa (1538-1540) i Benet Hispano

([espanyol) (140-41)
Ens calaré examinar els rars poetes catalans decadents, tots

els que hem anomenat fins aquí també ho són: En moner (irnprés en
1523), el f acil i notable poeta i pintor Pere Serafí (1565), En

Pere Giberga (1544-1565) i mosbén Joan Pujol de M ataro, l'autor
del poema sobre la batalla de Lepant (1533-1573-1603).
Donarem una lleugera ullada als autors castellans més influits

d'obres catalanes: Alfons nlverez de 7illasandino iBartomeu de
Torres Naherro.
I, en darrer lloc, parlarem de les ;obres i poemets populars,

tant si han estat impreses a Barcelona com a "faléricia; priricipalrient donades a conbixer per En bla r, ib. Aguilb en el seu Cançoner vulgar o contingudes en el 3.egistruci de Verran Colom.

3.
aquesta ens ha, semblat la manera de donar una lleugera idea

de descíiure les obres que penetreu en gran partide del segle rTIé i donar per acabada la histbria de la nostra poe -

com hem concebut

.

sia.

1. EPT PERE MIIgEL CARBO1 ELL ( 1434-1517) .
En Pere 1j iquel Carbonell pot ésser presentat naix diversos as0-

pectes: com a cronista no t3 gaire o gens d'originalitat; corn a
llatinista ens ha conservat bona p art de la, seva correspondhncia,'
com a poeta sembla més original perb han estat sustretes del me-

^f
V' ,

9104^n

morial nQ 26

que les contenia; en conseq^éncia Haurem d > utilitzar

l'edició dels O .Úsculos d'En Manuel de 3ofarull (1) . Corn a bibli'ofil ha esta.t estudiat en 1926 per

TAi n

Jordi Rubió (2).

Home curiós

• i sense gaire originalitat, arnic de datar les produccions, repe-

tint constantment, amb certa puerilitat, el seu nora, seguit dels
seus carrees, tantes vegades com produta la cosa més nímia., una
quartela, apareix capçada amb un títol aMpul3s. ^` s sabut que les

Chroniques de Espanya. varen imprimir-se per En Carles temorós, discrepent d'un any la portada del colofó, én 1547 i 1546. Per curio^inb Ok^l ^ad s^

sitat reproduirem el ïlarg pa.rhigraf final: 'ORecort com aquesta
historia de Espanya. comenci de ordenar e compondre y escriure ' yo Pere

Miquel Carbonell a iii de Jebrer, Any M.CC 1 C.XCV.E acabí a MM
ai-i y M.D.XII^ per ço hauria trigat en escriure y conpondre aquella

M4ur

XVI II (ano y Continufs: car ocupava lo temps axí en cerca ^éscriptu-res
e re,,_; istres quin fesse_i menci3: com en altres fets ciegocis, pt#£

la mes part del temps ab molta vigilancia jo'n dava e despenia

e-n

continuar aquella. Aprés acabada aquella, com se mostrq, hi he fets
lligar niolt@3 fuïle3 de
d2p

t,-e l ^^?..!-r_
4

\

paper
.:

en blanch, en las

iot,,, ;, .,

ñ . , ti ^,

' _

',f_. T

quals axí
i,^

ligats he 25u^

f

c
^ ecriures coses axí antigues com modIrnes de merlorar, d

2 iXQ.
.

Jatsia alguns han dit que la devia acabar descrivintYlos actes fets

o
Em

per lo rey don Ferrando, fill del rey don Juan de a.loriosa rjierioria:
91 rICA*lt
empero%pe-r—J' o dit misser Hieronym Pau, cosí ineti, ha coi-lsellat lo
contrari: ro es que no compoiiés sino fins al Rey don Joan inclusive: leixant ho de cor.pondre als hro-riístes del Í Rey doii 2erraindo
nui l n soi-1 be ipawats, e yo

:C~ no sere remunerat. Lo qual niisser

Hieronyr.i Pau, qui n 1 es estat causa de compondre-la; yo desijava-la
veure acabada; e a nostre Senyor t-d é lo poder-la ell veure: ne corregir, sino del principi fins al ¡ley en Pere ter;, cognorienat del
Punyalet exclusive: car appellate-45 al seu sa.qct Regne: dimecres
sa j, l quf_ comptIl vem. XXii de '"arg any

Cuius

>

quiescat. í nen. Laus ¡Bmienso Deo. - ri. lahor y gloria de nostre lliernyor Deu Jesuchrist: y de la humil verge II-aria: es a,cabada la present hobra- de les Chronici ues de Cathalunya, tretas del Archiu Real
per lo honorable e discret r,,l.ossbl Pere , i f,luel C;ar',-,onell, archiver
Real e r.otari publich de Barcelo-na. Y estampa.t ei-1 la insigrie ciutat de Barcelona per Carles Amor ó s y ha despeses de r.iossen Jaune
Manescal y mossbn Raphael Deuder riajar y nossbri Janot CGtefrdiola y
mossen Janot Trinxer, rercaders de libres, ciutadans de 1¿ dita
cíutat de Barcelona., a XV de -ovekrbre, Any M.D.X=íI". - D l aquesa
-teslargp .fadesi prne(ivs neyacs:_),que
el llibre d.'En Ca.rbonell va publicar-se trenta, anys jue l tos després
de la seva mort; b), que hi ha un any de diferbncia entre la portada i el colof6; c), que va comenyar-la
a escriure el 3 de febrer de
t
1490 i va acabar-lo a 26 de mar;• de 1513; d), qu.e cinc llibrers varei-i ha-ver de repartir-se les des-peses de la iinoressió; f), que el
1

llibre te el carbcter distingit de les impressions d I En Carles
que el fam6s Gaeroni Pau parent seu, que li correg.i& les
1)
y

ijroves, va finar a Barcelona el 22 de i yiarg de 1497. - Com a nota
pintoresca de la rianera co m enteníwcopí¿ el llibre d l histbria que
ell pos-sela (que no se sap per quine etzere va anar & raure a la.

o
Biblioteca d.e 1G Universitat de 7-SAncia) donareDI urr incís ridícol:
"fot. C, col. 1 i : Aquest rey En Pere 10 cognomenat en vida per sis
vassallu lo Rey En Pere del

Punyalet,

per ço coni tostemps portava

en la torrejaa penjat un punyal molt petit. E per semblant yo, dit
krchiver, he del.libera.t portar p un yale t tant com viuré, e ya.'1 començ portar, encara que'n sia motejat del 2unya-let1l.
Els manuscrits en els quals es troben les obres diguem-ne poètiques d'En Carbonell són escrits tots de la seva, própia rná i estan

escarpades entre llibres tractant de matèria completarnente aliena.
Posere, les nostres sigles en parèntesi. Aquests són els seEdents:
a, =da.rcelona, Bibliotecs Universitaria,
2a--421 (n l ), que conté la
d, u,c.,n,^

poesia de mestre 2err&ndometge, i 1a resposta d'En Carbonell; b,
Girona., Biblioteca Capitular (n 2 ), correspondència llatina, composicions poètiques d'En Irontserrat Torres i una d'En .1 ,". Sega.rra i una

resposta d'En Carbonell; c, liarceloria, arxiu de l^, Corona d'Aragó,
'arborell, memorial n4 26 (n 3 ). hquest manuscrit rnutila.t i relligat
de nou posteriormente e les edicions d'En Boferull i l'Aguiló, con-

tenia les dues Danta. de

kòrt, d.e la qual no hi ha altre cosa.
que els epígrafs; nosaltres els descriurem com si encara fossinx al
seu lloc; d, Ba.rceloiia, rxiu de la Corona d'krae0, rnerioria.l Carbola.

nell nQ 49, magnum (n 4 ), seguint la taula contenia diverses cobles,

que no es retroberi, en carvi se'n conserven d. l altres que esmenta
d'Aragó, memorial Carbonell-rexi;,Baclonud.eCra
nQ 55 (n 5 ) , conté les famoses cobles contra els seus detractors
(7ranch, regent de la Concelleria) , I Ho»és inichs", els g uals varee;
obtenir, en les Corts de 1510, una constitució contraria a l'arxi-

ver.
E` s molt sensible que les odres ri iades d'Eri P. Im. Carbonell,
s'hagin perdut o estat sustretes. Resten una infiúna part de les

rrienys importants, que aprofitarem; per sort, totes estaven al. seu

kd

6.
lloc quar. en 1864-65, En --.'-,anuel d.e 7 ofarull les va. publicar. En

fer-hi i, eferencia posarera tan solame-nt, 73ofarull, Opásculos,
na tal. La De.nga de la lr- ort, traduida del francbs
oríginal vare,,-, é s-ser incl-nses per En

i

pbgi-

la continuacio

Aguil6, * er1,—vers

1870-

1400

1 5880 ?^ en el seu "Cangoner d l obres vulE.:ars", coni veureni. Procura-

re r, en allb que sigui possibíe, posar les obres en ordre cronolbgic de p roducc¡0". La sort és, com liem establert, que el flanant
arxiver era aric de datar les seves prod.uccions més infirjies. - En
tractar de mestre Perrando d'.áye'^e

de frare Segarra, esmentarem.

i

les resoostes xxx jetes per En llarbonell. La
-r.)ertany a- l l
1510,

any 1453

i

pririera o bra

en vers

lc-, derrera, escrita posteriornente a llany

se'n preserven diversos, estats seripre modífi-ats,,

g

i—norant

se quiri és l l estat que l'arxiver judicaria defiiiitiu.
:
pl
1. 1453. Obra bioca-da de la

^Q- y,~

en honor de

la

quel

_f

—Ejoriosa

M-agdalena ijarl

ou posada la , ,» *oya en

ni

9

de Sent Just

l'

de Barcelona, oer ' mossbn montserrat Torres, prevere e oer rni en

la

trona. de U dita Esglesia expandida.
0. 3enyor just, e rey dels doryiinarits

n4 .

áquestes cobles es trobaven en el JMemorizs1 Carbonell nQ
j

a¿,

),qJ ; 6 0 z ^ í
250-261, ha

4P., en cinque lloc, fois.
tot.

A

delt hi havia

la

desapareezut amb els folis

nota d I En Carbonell: ' l iesus. -el questa, es

í
la

pri-mera obra que yo Pere -1,11quel Carbonellg rotari DUblich de i3arceL-A.^ Ck VY) S
,y

n q

0-

lona, he feta ans que fos notari, go és, eii lo quart diumenÉe de
^ CUCL=

Coresma- que comptaveni 'j'M de rfiarg de l'any I.Til CCCCL TLII, per honor

de una joya de sarita -Varia Ma g dalena, que lo discret mosshn I.JI ontc^erret

Torres, prevere, posh dins

te ciutat.

E

la

sglesia de Sent Just de la

di-

jatsia acl uesta obra no sia axi be cornposta e polida.
U<XX

cor. yo voldria ara que so en edet de LXX anys, etn-perb per esser la
%II,

k

pr.4 nier¿
,- ^¿^ete en la florida edat, no
la ^vj ulTyk abilitar, sino clue sles-

7.
tiga ut jacet". - Vuit cobles de tretze versos, amb tres biocs, tor-

neda i endreça

d.e set.

Copiarem l'endreça:

"En 1G

present tot

lo

que l y fallir i, Vos manten-nts del saber Erati0s Ho corretgiu ab
lo qui es dupt3s; Pus yo so prest e molt volenteros É delitos
De pendre lo que vondat dirá_ Del Caber Cruay, e cert r.o l m desplau-

Ve g eu ^ofaruil, :pd sculós, pp. 333 -33.
II.

1474. Obra me._ytatada en laor de la

ler.a,

composta per En

y-&-1 e archíver del

Pere

senyor -ley,

g lori

osa sancta í,-,'aria M-agda-

Ca_rbonell , scriiß l de manament iL e-

ex-andida. en Barcelona_en la esgle-

sia. de Cant Just.

Ave Pia Mr^O^l.a^e ►,^t,
Av ^fa^-a-- ag`d al en &
n 4 , en el sisè lloc - Set cobles de vuit versos, tornada i
endreça de quatre. - " A questa es la segona obra que yo Pere Miquel

Carbonell, notari publich de Barcelona., he feta en s lahor de la glop"o-^

riosa Magdalena. e per honor de la Joya quia ^ Y%~ esglesia de

Cant

e®ti, l9 vetas

Just de la dita ciutat digmenge, que c9.ontavem XVII de juliol de 1'

any de la +Tativitat de 'sostre Senyor M. CCCC. setanta quatre". Com que l'obra és meitat llatina i meitat catalana porta també un
títol llatí: "Divep-Viarie L;agalene^orationem tum N' igar1 sermone
^^i^
^
^,o^
\,6 +^^nQh5,5
rythmis que confectgm PetruS arbonellus^ édïdit canicula regnante
anno Christi 11.CCCC )QM11 i . - El fet rasés notable és que al jurat

li va caldre passar tres anys per a coronar l'obra d'En Carbonell;
ell matei x ens ho fa. a saber: "La present obra en laor de la glorio
`

sa sanct yo enb. Pere lvliquel Carbonell, scrivb del senyor Rey e fou
coronada digmenge que comptavem r ,1I de febrer, any l^ CCCC =II".

Certament el jurat no va precipitar-se. Vegeu BofarulI, Opúsculos,
p_?. 339-343. - xra no ens resta sinó oferir la primera cobleq perqué pugui judicar- g e del procediment de les altres set:

g--ri4al.ena
Tu es dita pretiosa,

^e1l& molt 0Ê,surhptLiosa,

2bns salutis vite vanck.

A questa segona- obra de santa llagdalena, te.rnbé va ésser treta del
seu lloc corresponent.em J m(,,

!11. (1490). Danga de la I'ort e de ac,,u ,
: ^112S
s pe rspnes qui, mal llur
1 í-\ - 'Z "'N
(/
4,e Z.., , , - '
grat, ab a q uella ~4.;eiq e l^ - en - Aquesta Danra de la 1 ,,j,'or
l"t es

w

q.

stada traduida en lengua ca-talana de la ha cc;mpc^st en lengua fran(11 A
1
v,"
C-Q^w,
y,1 4e., Xiv 4Ñ
-pb
-& 1 l .¡,k
e-e-sag a pregaries de 'a Iguns aevots""r' 5i
" ¡giosos ^ran esos^
un saí-it
1

lt' ' ' P^

L', a&V-^ck e,,
11home,
doctor

c ' ^^ ' ' a, 0- Vk

^lí-

e caiiceller de

^^t

1

^, C - -

' ^

.

4

^^

_appel.lat Joanínes

-,1 7,C!-¡.'

w

linachus sive

J li

Parla lo 11festre.

0, creatura rahonal-1e.

n 4 ,, en el nombre
el llorr,

i

1

va esser sustreta la Danga que ha restat en

en el text tan solarient el pririers vers en el Memorial

Ca-rbonell, nQ 26, els dos epigrafs i res més. o6n seixanta set co- y
bles. Vee-eu Bofarull, 22uísc.u12s,
tes vulEars d'En IIarid Agui16

a

l

pp.

267-296

.

i

el Jangoner d'obre-

Seguim1 1 edici6, ai-iterior

la desaparició dels textos.

IV. 1497. Petri lfiichaelis Carbonelli, Scribe et Archívarii Regii
CarrLina., in tetre mortis orrendair corea.m diebLis festis Jesu Christi maximi nata-liciis enn-il-Y .CC.XC^V^
=
II durn valgas incertum ludis
taxilariis vacaret, com2osita feliciter incipiui-lt.
Yo ,

Carbonell, estimant poch la vida

n3 en segon lloc; llemorial Carboiiell, nQ

26.

T egeu

edicioris 3o-

f8ru11, opilsculos, pp. 297-31¥.i Aguilo, Cangoner d l obretes vulgars.En Carbonell explica. així l'ocasió d'haver compost aquesta Danga

original: Nota de mossen Pere 'üjiquel Jarbonell, archiver del Rey
nostre Senyor. - Per 5n o ara l m ve
a la inemorie- a.quella
^ 5 < ,
sta,nt lo S.R. don Joan,
ur.

S.

fill
R.

a
-P

` stola que

1

de,tlon ' L,^^e-rra-ndo primer en la agonia,

fill

seu don Perrando segon, huy bena-

°.

ventura.darlent regnant, donant-li la benedictió paternal, la. qu
es que es inserta en 1a historia

cákte

^

yo he composta de 11. esparya,

diu ex 0 : OMon fil"1 , p ensant^r2r^ aquesta agonia havem a venir, rlo' us
facen goig regnes ne conquestes: yo volguera es ser

s infim de

.mos vasedlk de inos regnes e senyories, etc. (C 12 roniques de Espanya,
fol.

Étx (11 CXLIX)

1 OÁ eS0.

. molt

e& e profitosa a be viure e foragitar

?p ompes e vanitats de aquest mon es en la dita Epistola, la que deu-

Qe ;da.`>
ria voler e demanar*li fos tots dies una vegada !p^r recordar-se pus
sovint que ha d@» morir, car per salut de la tinírra no pot ésser millor
que cogitar cascun que havem a morir. E per agó he ecrit aquesta

Dar.gG o

'ball

de la

M ort.

En el L°emorial Carbonell, n°- 49 apareix la segt ent llista, forga desigual, de les cobles escrites per ell. Par aixó la reproduí,-:

Aci f a s meñbó de les Cobles per mi ordenades e scrites en lo pre2h^o ^res^r^a
f( _) , Lob les ^ dar^ça de la ^^ort, començant
e. sent libre. -a
"

(b) , Cobles ajustades rier mi a la- dita

de-nga,

hon

yo e tots llaver.

a ballar tost---e tart o primerarrtent^ corn Deu vol.r^,. E son per rni orden8des e scrites aorés la present taule,del present libre. - (c),
Q,

Cobles contra aquells qui son stats bons en ferIPer lo Senyor Rey
don Ferrarido segon, en les Corts de Iviuntg6 la Constitució de les
cerques o salaris de les scriptures del _ eal xrchiuzxkxxnmxzxxiit
de

arcelor.a,

la qual és més dannosa que util a la reuublica. E com es dit als

derranante, qui tots venien clu -ls,

e.iiau a fer

tatxar la cerca, no

k, volen anar, ans flestomen tots aquells qui hi son stats bons — diuhen ci . ue

^^^

fpr nP
_TP9

n f_ per salaris no hi volea anar ni. servar la

dita Constitució, qui es feta per mEl a intenlió e per pagar altre

salari al taxador, q ui'ls faga rodar3.1 hl-menys devia dir que en cas
que demanas més del degut o contra voluntat dels derian a nts, en tal

cas fora d»-- raho anar a- tatxar etc. E es cert que ara.'n so millor

10.
,)b b 8t que abans que rio l ls

axi de cerques com de sa1 a ris°-ed4,_ ^
au qui «, vul
5 &x1 mon

fill, que més hi gu8nyar15.s i fes co r^ yo fas. - (d). Cobles altres per mi scrites e ordenades en lo present libre. Ja.tsia
ele,uns mordinans e reprenedors diran, e perque scriure-les en
tal libre, yo no d-Í- r-,h pe r
, que sino eu 4o sab. ~ (e)¡' Les de

ler, ajustades per rfli a la Danga de la

sanct, YIEegdaler-,b,, algETÁ s

U4

Mort. - (f). ¡,pres les de ,-zoliart.

Aprés'V50ntre los re-

^v¿^ 1,n 50,5

pr-enedors de la mia vida. - (h). Aprás les del refrariy. - (j_).
W-C—
)
- qu^. 'V- ', cu v,^ CAI>-a

Aprés contra aquells que de la mia, casa han furtades les letres. - (k) .

Les cobles de " oliart, i les del refrany rio les hem retrobades,, les altres sí; deuen ésser unes d.e tarites que elhan

perdut, perb la pèrdua no deu gaire de doldre.
V.

1505.

I-l obles fetes per Pere - . ,-- ichael Carbonell, archiver del
ea defe yisio de una dan-a qui e-xia del baiiy,

senyor Rey

skgoris es pintada en un drap de pinzell, ab uri galañYqui la
té abra-ssada e ab

-YYn

altre que sona brguens,

ii a.compar.yats de una altra ^=A un
colte,

-que es-

'5L
iiit

'^ sona un:
ru1

lahut d.ekvent la taiila cit que l s dinave-n. E ara es retaula- : -, uarinit e conprat en l'any M..D. e quettre de la nativitat dejr nostre Senyor. E en loch de jugar lo dit ^2 arbone11, a. gloria de

nostre Senyor Deu e de

18

sacr&tÍssima verge

s'és dispost compondre aquelles
Ok 11

95-K(

de l'ary de la ativitat ( iri i i)

Parla

la-

riare sua,

;o es en les festes de

'..,adal

à C ' k . x, 21 ,

cinch cents e cíiich.

Dama.

Vos, En Galan` vergort' teniu pocan4 ,

en terg lloc, Memorial Jarbonell n Q 49. ITO cal dir

qi-ie tots els memorials es troben en 1'-,'.rxiu de

la

C'orona dlxira-

11.

gO, perb no es troba en el fol.

225

on estava en 1365, ens refiem,

per conser2:Üent, de 1' ed.icio Bofar•ull. Consta de sis cobles de vuit
versos i torrïada. de quatre. -

p ublicades

aquestes cobles solament

per En 13, of8rull, Opúsculos, pp. 329-332. - n judicar per la descrip-

ció

J.ela
- pintura qa»emn fa ^n Carbonell podria tractar -se

d' una

obra del Ticib dese o-ieguda (1477-1576). tema que li agradava repetir en formes sen—ore variades.
`TI. 1510. Cobles ab tornada fetes _per rere l"iquel Carbonell, archsver dekS. Rey e notari publich de Barcelona, coritra aquells qui iniquerient e per envege o cupiditet, han procuratgir , sia feta en les

Corts de 111untg6 c ontra lo árchiv er real de -3arcelona le_ constitu-i5:
l
-1<MYY1i^^ haD2um
*¿^G^iSlo7um
Super facto recenstorum. inuttendorum in regium lía Archivun Barcinonensem:

Homens inichs e plens d.e mal-es fades
Han procurat

ligar molt llárchi.ver

n 4 i n 5 , en el il emorial magnum. fnQ 4 04.i en el 55, consten diverses vegades repetides i seripre modificades, així en les dues cobles de vuit versos com en la tornada. Tqmbé apareixen estats en
dues tornades. Tots els estats teren l'aspecte de borradors i no
pot observar-se clarament quin sigui l'estat definitiu. tiquesta

gáestió provenint de la_ constitució esmerïtad a- en les Corts de ,.^onçó de l'any 1510, va posar En Carbonell en uriaobsesionant desespe-

ració. Ell acusava de dret misser Franch, regent de l a cancelleria
d'ésser l'autor d'aquella. Constitució dñigrarït. _o obstant, en la
llista de les cobles que hem copiat més amunt, sembla que, prbcti-

car:l_ ent, sense faltar-hi, havia conseguit que coraplint -la, li augïentaven els salaris i aconsella al seu fill que faci com ell fa. Del memorial magnum varen desaoareixer els folis XI-X`TIII. En e1

LXXIII s'hi troba -la"cobla arïb tornada contra aquellk" (n 4 ) , en el
fol. CXX JI col. 2 1 hi hax altra volta les "cobles ab tornada con-

12.

tra aquells qui iriicar:.ent e ab erivej a han instat e procurat con tra. lo rchiver fer Iz dita constituciox &e(1 11 11 1í .D.X."; tot seguit
-t pv r ov^u^.

va afegir una nova tornada.: "Aquesta altraY iu yo quarít solament
la pririiera cobla, no creent-nhi fer altra e deya

axi: p are de Deu,

conscíe pia pura". En el mateix foli, centrat el rbtol en lletres

'

gros,-,es: "Tot hom se guart de tot hom . Al

fol.

CLI hi han &pigra-

mes llatins i epístoles de Jaume i Ceroni Pau, ikntoni Giraldi, italià, Joan Vilar i Bartomeu Verl, balear. Al fol CLXI, tracta ga in

Carbonell llargament en prosa de la famosa constitució de les Corts
de Montgó d.e 1510. - ~-.,,^es:D.ecte al mateix Memorial nQ 49 (n 4 ) apareix
capeu una Nota en un full de guarda interessant la histbria. del
manuscrit: "Este memorial núm. 49, que hizo el archivero redro ILIguel Carbonell era muy voluminoso, con cubiertas de tabla vestido
de piel, y con clavazón de hierro; estaba d.esenquaderriado, roto y

ruy maltratado, y la mayor parte de sus fojas en blanco. En su visita. el Archivero Dn Francisco Xavier de Gama se las quitó, como taritbién di-has cubiertas, y reservó las útiles, sin duda para mandarlo componer y en q uadernar; lo que ha verificado el Archivero Dn Jo~

ser1, h Serra y Sanchez:, dejando los folios antiguos q ue rige el Yridice puestc^al principio, ,y advirtiéndolo para que no se extrañe el

defecto en los que Liedian de los unos a, otros, q ue son en blarïco
como queda dicho, aunque se rían dejado algunos que no ha.viaii quite17

do.- Barcelona 15 de noviembre de 173V. - Herf donat al començament
d'aquest paràgraf 1' epigra.f del !,,"emoribl ^^arbonell nQ 55, que e g el
més complert (J). `,Tegeu ^30faruíll, Opúsculos, pp. 319-324.
Tot el llarg dels Lr emorials que contenen matèria poética, prou
dificil i costosa de fer (és prou transparent l l esforg d'En Carbo-

nell per a ordenar coblesi, s'hi trobe n epístoles llatines, hirines
seus o d'alguns dels seus usuals corresponents o de les seves

p,rb-

pies respostes. P eró a.ixb ens allunyaria del nostre propbsit i En

13.

JordiRubi.6 1'ha

tractat amb

corfpeténcia. - En Carbonell

és

autor

d'altres tractats, com per exemple les confiscacions de gent rica
que feia la Inquisició cremant en quan conseguien fugir. A notar,
el martiri dona.t a En Joan de Canyam1s que de segur ca p altre cronista porta a.Tb tant detall.

2.
No

en arts

ï

^EST1^E ERi;Aïv'DO D' AYERVE

(1450-1520)

podem datar la única obra que ens ha restat d l agLiest mestre
i

en medicina, que tracta de _ ortuna.. adversa (En Carbonell

ens diu que era nadiu d'Eora en el regne de '`Talència, pero que aquest

3 ^ c^^ c^^
S z: µ
gran Phisich era ciutada de Barcelon4 `Ja ésser
re actadaYestant

pestilent la nostra gran ciutat i exposada sobre un paper enganxat
en un tros de fusta i posat tot plegat en un a de les reixes de f al-

tar major de la Seu de Barcelona, i el propix Carbonell escriu a sota. quatre bordons en elogi del metge. E1 fet d'haver-'rii peste,, a jarcelona consona el vers de la tornad a de l' obra de mestre Jerrando,

en el qual suplica a la Mi are de leu

Redre

usa tost Barcelona'fligi-

da. De manera. que, sense la llarga nota d'En jarbonell sabríem ben

poca cosa respecte a mestre Ferrando, metge, per '.)é que En Tasto
va observar que al peu de la, darrera cobla, estava escrit: Ab la

pres ent o lora

Fanya Joya.

^,s evident que es desprbn de 1a )riallera co-

bla que va -o resentar el seu vers al consistori. Li hem donat, una
época de producció per l'estil de la d'En Carbonell, car eren con-

temporanis. Entre tantes pestes patides per arcelo n a., no saber, a

quina podria referir-se.
I. (1500 .?) . Obra contra .'ortuna- adversa,

feta

per

mestre Jerra.ndo

d'Ayerve, metge.
Tal indispost qual so novell e tendre
J 186, IOT 119, n 1, 2. -j,^± Vuit coales de vuit versos i tornada

14.

de quatre i totes les cobles i tornada són encadenades; coriz hera repetit diverses vegades dels versos actuals, a. Xiiuc durant tot el segle rTIb, eren anomenats bordons i el vers era urea composició poé-

tica de set o vuit cobles o estrofes. - n4l-'A.2 representael manuscrit 20-4-21 de la B`ibli.oteca. Uni.versitàri'a de Barcelona i la resposta d'En Carbonell. 11 1. Vers compost per lo gran Phisich mestre
erra;ido de Aerve, mestre en arts e en °"edicina, ciutadà dearcelona, natural de la vila de Eora, enlo
l o reme de xa= Valencia; En
lo qual tracta de +'ortuna, e fog fet staut pestilent la clutat de
wn0.
MQ VS
Barcelona._ ?',s lo present crit en -r-~ pmst ligada en les rexes de
l'altar major de la Seu de arcelona; en lo peu del qual hi trobareu continuat lo nom de l'autor eil quatre bordons composts e scrits

per Pere ,,iichael Carbonell, archiver del r Rey Aiostre , senyor e
notari publich de 3 arcelona.". De primer donarem una idea de l'obra
del metge valencià, establert des de feia. segurwaent a.riys a 3arcelona. Els Torres amat -iastú (p. 240) publica la primera cobla i la tor-

nada. En IliA, que va conbixer el dit d'En Carbonell .fue extracta en
nota, no dóna només que la torrada treta d'En Torres amat; no devia
veure el manuscrit de la Universitat perquè parla d'una riota que
troba en un paper (3). .osaltres, per ^-onsiderar-la prou interessant
,

l'obra del metge (malgrat les difiaultats de concepte,, en el moment que es tro 7::ava pestilent Barcelona la oferirem sencera: ux treta de N... Son vint encadenades i capfirzides de vuit versos. A continuaci j reproduirem la quartete posada al peu de les reixes de l'altar .najor on va aparbixer al peu i en post. per En P. 17. Carbonell.
Vora la primera cobla publicada, que reoublicarem, les altres set
]lid
són inedites. I. Tal dis,-)ost/ com
so
novell e tendre En la gentil
cte pulida scie.aça,
No recusant mon treball per apendre,
He pro7 J 'r

4

_

.

p osat
0

devant la reveretiga

De tanta gent e molt singular plaça
Fer manifest, no lexant cobla I lguna,
Un petit 'sers
qui, en

15.
part satisfaça_

11

tar mercant

A1# qui saber vol d'adversa fortuna". - II. "D'es-

f alguns duptes engruna,

dels PisichS,

Lexaïit Albe rt en lo segon

Los prosegins dels iï-i faels la Su n a;

sofs

e molts dels VretaQhisics.

pena

Es temporal, de gran be privativa;

fort repren, pus ella, la- qual
íNo (h)a res dir en tot

]t s Deu present e l s causa perfectiva". - III . "Aci-

qu' eïi tal faena

cide«tal e cosa defectiva

Es lo que diu esta 2ortun a l dv ers a;

nom sens pus te de ser productiva
perversa.

,rells philo-

D' algun dan greu, ve j au c oïn és

-Pantallaïit dicti: que -Portuna :Hala

pe r 9 0 qu'a tots ajusta,

Lo

la trets los ulls

Los pobrecells co.rl los qui faïl la gala;

Tots van dilïent: falç és e no justa% - IV. "Corcad l 4s prou com
la ignorada fusta,

-Porçada e molt de pratica mal nada;

guint hon malament ajusta,

Dolors, afanys, per las fer apartada,

Al qui més d' om, qui puzlt no se cuyava,
prbspera via,
va,

rota se-

Dará'n quor (cor) prest

Ans pensaïit fos en la
Contrast dona molt bra-

Sens avisar 1i fa gran vilania". - V. "Lo seu alb se Deu fort

corrompria., Lo zell empes, si ell era possible,
tanta. me modoria,

Lo cell creEut

Que sense por mostra lo j est terrible.

Espan-

ta l l fort e lo fla.ch lausengera,

Lo que seu alt deposa de l'altut
ra;
Ab los majors seques mans e anguera,
Com de -Mals fer deïnos7
tr' aver procura.". - 'TI. "Esser jo té , e Ñízx dir-se que mesura ts
son plaher la maxima mundana:

fretura;

Alta uns rïolt bens, altres donant

Sofir mes sent, 2ar l'om verí enguuna; Los seus sos-

pirs, tots jorns més que noranta,
viur' ab ella;

Qu'alcuna sent que'1 ït:ial nole

ZTas ploren tots, com de soperba pla,lta,

Tant ensi-

llets delit peu fins a la sella". - -III. "Dels seus fets mals,
lent per mare vella,

I;o par amí Passa molt alt posat;

sabents, cuy Deu qu'ella caudella
posat.

Los pochs

Comtes e reys, dels passats cor1i-

Absb, no'u fa la fortuna maligna,

preuats actes

1`ar-

Ans ho fa serts nostres

E greus pecats, amagant lo benigne. I l o fa per d'ell,

15.
•
Al# qui saber vol d'adversa Fortuna% - II. "D'es-

part satisfaça
tar mercant

f alguns duptes engruria,

dels PisichS,

Lexant rilb ert en lo segon

Los prosegins dels infaels 1a Suna;

sofs

e molts dels "etaphisics.

pena

Es temporal, de gran be privativa;

Fort repreïi, pus ella, 1G_ qual

cideiltal e cosa defectiva

Es lo que diu esta l ortu na l d vers a;

nonï sens pus te de ser productiva
pe r

ç fj

*No (h)a res dir en tot

Is Deu prese,-it e l s causa perfectiva'°. - III. "Ac_i-

qu'en tal faena

perversa.

-;pells philo-

D'algun dan greu, vejau coi;i és

Fantaátant dich,: que Fortuna mala

qu'a tots ajusta,

Lo

a trets los ulls

Los pobrecells co.ri los qui fan la gala;

Tots van dihent: falç és e no justa". - IV. `'Corcad l 3s prou com
lo ignorada fusta,

Forçada e molt de pratica mal nada;

guint hon malarient ajusta,
Al qui

més

prbspera via,
va,

Bota se-

Dolors, afanys, per las fer apartada-,

d' om, qui punt no se cuyava,

Ans pensant fos en la

Dará'n quor (cor) prest

Contrast dona molt bra-

Sens avisar 1i fa gran vilania". - V. "Lo seu alb se Deu fart

corrompria., Lo zell einpes, si ell era possible,
tanta_ me modoria,

Lo cell cregut

,ue sense por mostra lo j est terrible.

ta l l fort e lo fla.ch lausengera,

Espan-

Lo que seu alt deposa de l l altu12

ra;

Ab los majors seques mans e anguera;
Com de mals fer deinosC
tr'aver procura". - VI. "Esser jo te e k-¡x x dir-se que mesura Is
son plaher la maxirn e, mundana:
fretura;

Alta uns molt bens, altres donant

Sof ir mes sent, car 1' om verí enguana; Los seus sos-

pirs, tots jorns més que noranta,

viur' ab ella;

qulalcuna sent que l l inal nole

Mas ploren tots, com de soperba planta,

Tant ensi-

llets dels peu fins a la sella". - VII. "Dels seus fets inals,
lant per rnare vella,

No par a mí frisa molt alt posat;

sabents, cuy Deu qu l ella. ca-o d,ella
posat.

Los pochs

Comtes e reys, dels passats corn

Absb- no'u fa la Fortuna maligna,

preuats actes

P ar-

Ans ho fa serts nostres

E greus pecats, amagant lo benigne.

"o fa per d'ell,

16.

grau Deu, pus li trencan los p actes". - `jIII. ±J^xtx "Es fa com nos de
nicis fer contractes,

Hon ocult peu lo fus cridar desastre. Car

no' s Deu just per nostres mals contractes,
portem 1' empastre.

E compromet, p erquè s p enem la vida,

pellats en est rnon traiixitori;
da,

Que dans passem e com?"'o's ap-

Per be que'us mostrar que no's obli-

Fent-nos desem sentir qu'és Porguatori". "Tornada; Mare de Deu,
tdfi be

Pus de
mp ida
Sou en lo sel, qui és bell Consistori, ?edregau
+os^
orest Barcelona l fligida.
E no trigau en lo seu adjutori". - Auctoris norn e ,n e r mi

d'Erve qui

t'a

(P. LI. Carbonell) ajustat

ut supra. - " i+errando

polida, fetge famós devot de ä ant Gregori,

sant, los qu81s genollat crida,

diu

D'Isidre

d'aquest flagell nos siau adjuto-

ri".
Corn S'acaba de veure l' obra de mestre ,l errando d' ye rve, és prou
conceptuosa i difícil, i és considerant que és inédita en sa gran
partida, que ens ha mogut a donar-la completa.

3.' 1,1'03SE,I MWT SER ^^AT TORRES, PRE'TEI^IR

Donaren una

classificació

(145 0 -1510 ? )

de les obres de Llossèn

'sorres malN.-rat

ésser publicades en 1875 per En Manuel de Bofarull, així cort la d'En
rancesc Segarra, i algunes altres que reunirem en el riostre num,

(4)

ue £ls anys coneguts de "la vida d'En Carbonell conversen

a un seu contemporani (1450-1510). - Si no fos g el curiós arxiver
r

P. ú°`. Carbonell que va incloure en un manuscrit coi.isèirvat a Glirona,
res no
^.

4

p^ ^, e^. Í,w," 9

sabríem

de les que

t Y o '•,

d ' aquest autor. Vuit

ens han pervingut,

havia ofert

dos

premis

que

per

,^ ,. ,,e.0

coble s

bé

justament

que
va

formen x± la

aquest _.
capella

obtenir

totalitat
de S ant

En Carlionell.

just

'Tenim

un a presumpció que mossén Torres era de més edat que no pas el flamant poeta- arxiver. Per certa consideració que En Carbonell usa en

tractar

_:=oss len Torres

ens fa presumir que era cavaller,

i que el

qualificatiu mossén indica títol d'aquesta coiidïcio, tant més que

17.

el seu estat de capella va expressat des_;res del nora, segons era
costum, prevere.
Alternarem l'ordre del manuscrit amb l'objecte de presentar

ple -ades les dances i altres obres de mossèn Montserrat Torres;
sense pero que ens atrevim a senyalar-li unes anyades que corresponguin :massa a les d'En Carbonell, que són prou conegudes. Podria
ésser cue les d' en Torres haurien d'ésser força més distanciades
que les que els hi donem; no ens consta ni tenim cap idea si la
seva vida havia estat llarga o curta.. Les obres-dances d'En Torres;

I (fol. 224 vQ) n 2. Dança feta per lo disc ret M'ossén x^,'oritserrat
2

Torres,, -prevere, en laor e honor de 1al
g oriosa swlta IZaria lZagdalena. Hi ha un Refrany de quatre versos, que fa així: "Piorai t,
planyent, passant pena,
leca

De cor ab devocio,

Obten6u3 la I'-agda-

Dels pescats remissió ". Segueixen quatre cobles de vuit ver-

sos i unaa tornada de quatre.

II (fot. 246) n ^. Dança r etronada f eta per lo dit .-ossén 7 ."ont2

,

serrat Torres revere en lahor e honor de Mostra Dona. - El Re-

^^ *Pus és cerra co é uaa 'Ters mi fort e treballo Haje de vo s , gl or iosa,
Consell, fav- py ét ajuda, Hem ik
t

^i

f r^ BZl^ ` @S a1X1S

sa,

Y

^

1

^.'• 1 7iy/PA

^/^! X41.`1 4_\wW^

el retrony, que repeteix a totes tres cobles de vuit verses, sen-

se tornada.

III (.fol. 216) n2 j<. Altr a_
bador .mateix.
fill su p lical),

semblant a la predita per lo tro-

Una cobla de quatre versos, que f a així: "Vostre
R eyna de Clemençá,

(que 1' ene ri ich no vença

A

mossèn Riaribau". El que hem p osat de cursiva és un retrony. La darrera de . les tres cobles d.e vuit versos és curiosa: "Primer mossèn
Abbat,

E monges, capellans

E tots de 'Jontserrat: Devots es

18.
De tota viole-ga,

ermitans, Pregarem lunyar vullau

que 1'ene-

mich no venga r mossen Riambau".
3^^+6 ^^° 2

IV (fol. í&") n

Sf eti w

6. DanQa de S. Esteve, feta per rnossèn Montserrat

Torres, en favor de ECS ,. on es. - I,a primera cobla fa. així: "Prothoniartyr gloriós,

Steve qui'n los cels regnes,

vots orech que vengues

Als teus de-

E vulles donar socors ". - "Prega caer aque-

lles monges

Qui t'han en dev- otió, preveres e canonges

fan menbíó,

E't serveix sets repbs axí de nits com de dia..." Des-

pres de la cobleta

* sis cobles de vuit versos.

t,Si

d^SaNfi

V (fol. 2k8) n2

í^ui de tu

S ey6.^lAo^4?^

9. Altra. danga , feta per P ossén ,font serrat forres,

prevere, a lahor de

sa nt Steva e en favor de onges.

"Sant Esteve gloriós,

Siau remembrañrde nos..

"Pe r tu sieri defensades Les rnonges, qui lestirladesi,
CIZ—
Han a tu per tals jornades,
Prothomartyr grgtriOs".
Sense
Ex la cobleta de dos versos, en segueixen bec cobles de quatre verSOS.
24

VI (fol

) n 2 10. Dan a de la Coresma.
q v h ée
___ . _ _ _.
"Dis-oo'9am-nos

us qué la Coresina ve".

Sense el precedent aparellat, cinc cobles de quatre versos.
,^4$

VII (fol. ^) n2 1,q. Danga f e ta per "ossén _ _ont serrat g orres, _pre -

vere. d laor d e sanct ;roan. - "De sant Joan la
brar, -¡,u'ell ha voluntat

festarVeni.0 a cele-

oresta Per n osaltres pre gar ". "Preveres

e Diaques, Carnes, preicadors,

f t.^^ ^ ^ C+4h 15

Fures de taques,

Encara

frarnenore..." - Una quarteta (retreta) i cinc cobles de vuit versos (hem retret el comengament de la primera) força interessants,

que amb gust donarien si no fossin publicades per En 11 . de ?.ofarull
fa, molts anys (1875) .

2

19.

2

y^

^I

VIII (f ol. 269) n 12. D ang feta per ^^ossén ^ I ont serrat Torres, prevere, a laor de 1' Inf ant Jesús

ee

la. j1tativitat. - "Lo àeneyt inde 1a.

fanto Jesús adorem-lo". - Deries d' aquest aparellat, sis ouartetes
de les quals donarem com a mostra la darrera: "A les monges turrons,

confits que sien bons, n nosal t res pinyons
^ Ywy^^+

9^o.^Zt

^

Í

---^R`-'
^ái^a^5 $ya^n'oJPCç,^:;.?i

^X (f o1. 267 vQ)

n

E a r7ii un gros capó".

¡^ _ dR^ N^6,ÍSet^^ —^
!J?1

1
w

0.^^^i^auuí^ál
-a.._
__._.

1

' o^ SEa c^

^^

g. No dubtem en ap^icar a Iontserrat Torres am

el segLlent cant de romers a.I4ontserrat. Reproduim, sempre del manus-

crit de Girona] £a primera represa de quatre versos i les tres pria

mere^d^
e `les set de que consta, sense fpigraf : "Melle s p lendens ' on-

tem Ut solis radid;nfMiracul is Serrato, Lxaudi. populurn". - "Concur.runtJJ
universi

Gaudentes populi,
vn

Divites

et

egetli,

par-

Grandes et

1

r t u2l^^ uh u,?.

wOJaä ^ ^1 u r

vuli Ipsum i^r^ ^^^a^^r, Et cerlq Ul^^i^ oculi Et inde^^jr Gra+„

tiis reple t i". "Principes et rnagnates,

testates
"Prelati

Seculi po-

^AmarJ í

I

06tenta ve-nia Péccämin um p ror amantiY^ic" Éive 1,1,aria
:1
B arones, Cömites i rkiti rtel j igiosß. o Yanes
á tque presby-^

^

et

Extirpe regia,

^— Ían ^en^t^ ( se ^^^(0. Po^^:^ -

teri, ?,iilites, mercatores, Gives, marinari, ^ur^;enses, piscatores
Premiantur iài" .
4.
De

x'RA^v`CESC SEGA3RA

(0.

I^.)

( 1486) .

,

atztrrr-d',4 questa única obra devota d'En Segarra, no 1a co-

neixeríem si l'indis p ensable Carbonell no l'hagués copiada en els

seies Petri MEichael i.s Carbonelli Adversaris. t l esme.ntat manuscrit que,.
com es un fet sabut, es troba- ara en l'Arxiu Capitular de Girona.

D' allí va partir la cbpia- i publicació per , n
Carbonell

9

de 3ofa.rull. En

executada pot ésser á començaments de se gle X'II.

D'aquest frare no en sabem sinó una. data: En Carbonell, en 14136 havia

entregat a

Fra

Segarra un rrianuscrit preciós perque es preservés e 9;

la ',iblioteca del convent de S ant

Prancesc

de .arcelona. Un dia, áia i i

pel convent, trobo el seu llibre ma.lmbs; vol saber qui és el neci

20.

que ho ha fet, perb uns frares s'excusen Eünb els altres, per ò1 en
doi-ia la culpa a la desidia fraresca. y uan podrb el fark restaurar.
-10 I

ts un llibre que

histbria trista perqul qui l l havia capllctrat

i il ;j- lustrat i relligat, fou el llibreter Antoni uq amon Curro (5)
cremat com heretge per la Inquisició.

Devia tenir faria. de

rie, p erqub eis pobres no ititeressaven a aquell tribunal. Eri Carbonell va posar tin epigraf a dalt del d I En , Segarra,
cobles, a la

fi,

i

va afe¿ir dues

que copiareri. En Segarra,, p er llurililitat, va deixar

1'obra an Zonima. En Carboiiell, en aprofitar-se de -josar el seu, die

vulga el d I En Segarra.
1 (289 vQ) n 2

.

Altra dariga feta per uii trobador del orde deSa-rit

Brancesch,_ ap ellat frare i ' ratioesc .h Segarra. - Danga en honor, laor
reverentia de la

^oronat i.0 e Conceijti0 de la iiiteinerada sacratis-

J

si-na e tots ternes -7erge, Madona Sta._ Miaria, advocada dels p ecca-

dors.
"Christians, a supplicar

na sii-igula.r

Vos --ove, a mi placada

Que Regi-

Deu mon m'ha coronada". Sense la prece;-ddent quarteta,

en seQuÈixen ^de vuit versos, debutant totes aiilj el rp-ot Coronâ^

^

í 1 ^e&j e M
a

~,#,

"- OL, c.,
^2 ,

,i ia~ p.
,

da; tornada de quatre',\^^'$h -d'i^ -ê-Eisà e—^supplicatio a 'Jes'ú--s-—
,—
de -qu' at
---- rei;

p- a; - -f^O
Supplicatí6 a Ia

me C4^

axí noff exaitan

,

iCk

concUrrentiqe Ad7l twil pst. "Pus

Que preguem,, Verge, a vOs,,Supp1ic~ vos que vu'Gk"^ 1

o rS

humilitat,

No

s l ha volgut nomenar,

jo no'l vull oblidar:
seu nom,

em 1#,

^(OnCI "IyApe^

"

per

I-tA*10

v 9, 1 %S^ " Q,) in 9 n a.,

—

-d—el ácTod r. -"'L-'ãc
rper
--t-o—
,

Pus és fraret pobretat.

Yo '- 1' arbonell a present

Car Segarra és lo

Sine me-cula dient Nostra dona és a tothoi.q".

'-W3SElti

BER^LAT ESTR^S

(1501)

L'Enric Claudi Girbal, en 1876 (6), diu que tot endreçant un
arxiu

I^as

local, de Girona, va trobar un filó de docurients referents

21 .
a aquesta antiga fanllia noble gironina. dels E strús. j'ot pub'lica.nt
el ;poema en enter p rometia tractar d'a q uesta familia quals anals
avantpassats arrenquen des del segle X II. Oferia també recercar quin
era el Bernat Estrús autor de les notables cobles i que,L-és endavant, n' esela ci ria documentalment la seva biografia. Ignorem si havia portat endavant l'execució de 1' idea, s i de cas no sabem en
quina publicació devia fer-ho, malgrat haver recercat; perb la mort
del boil axiLi.c devia truncar el seu propbsit restant enlaire. - -j ' anyada que hem posat al costat del corn és la de la impressió, que certamer.t és una de les més ricament orlades, pulcres i correctes que
coneixem. En les cobles s'hi esllavissen abundo s es dades :personals
d'En Bernat E strús. _Havia tingut una joventut tumultuosa, havia
fruit de tots els plaers, la m ai jor part de la vida-, d.esprés de s'arrep'teix; perb tel por que haurb fet tard per a obtenir perdó dels
seus nombrosos pecats. S'adreça a la Llare de Déu pe r tal d'obtenir
el desitjat perdó del seu fill. El poema apareix escrit en primera
persona i es ñeclara que les cobles són fetes fer lo magnífich ' ossén Bernat Estrús. Malgrat escriure humilment a q uestes codes de gra n
devoció no abandona.va_, no obstant, els títols acreditatius de le noblesa.
2
t
Són setanta cobles encadenades de nou versos i tornada de cinc.

0.

Perqub l'encadenatx tercer sigui perfecte, el nombre essent senars tlu
de comportar, naturalment un aparellat abans del final. - 'Cobles
de gran devoció e contemplaciÓ a gloria e lahor de nostre senyor Deu
Jesu Chr.ist e de 1a secratissima verge .cria mare sua.. ¡P etes per lo
magnífich rlo - sbn Bernat E strús". Aquest e p ígraf més complet, e.pareix abans de començar el text, de dotze fulls. En la portada un
gravat de dos ángels que sostenen un escudet en la que es llegeix:
" ,u¡ timet Deu ►

i epiet b ona; "per darrera un.arbre quals fulles om-

22.

plen les parts buides; a dalt del gravat l l eplgraf: "Cobles molt
devotes a honor de nostre senyor deu e de 1a sua beneyta mare".

Al verso de la portada un gravat de rare de Déu argb1' Inf ant Jesús
voltada de brots de roure ±MUnz i glans. En 1a pigina segdent,
corc hem dit comenga el poema. Al foli 66, darrer, hi va el colofó:
"A lahor e glorió é nostre Senyor

/

Deu Jesu Christ e de la sa-

cratíssima ver/ge Maria mare sua e Senyora nostra. / 2onch stampade la present obra en la / insigne, Ciutat de Gerona. Per zoos/sèn
3althefar Avella, prevere, a XIII , ^ dlctubre any mil cinch ceris e
hu". - No hi ha cap dubte que el nom d l aquest notable capella impressor ha de pronunciar-se agut: Avellb perqub si hagués de pronunciar-se altrament, hauria escrit ab-ella. - Dos únics exemplars
coneguts: a) un que es troba a la Biblioteca Colombina, amb la no-

ta de Ferran Colom "Este libro as¡ enquadernado costó cinco dineros
en Barcelona. por Junio de 1536, i el ducado vale 228 dineros". ts
el Mateix que descriu Gallardo, núm. 2152, i utilitzat per Enric

Claudi Gi0al en 4 edició esmentada, b) . El descrit per En ?Marian
Aguiló en el seu Catálogo de las obras escritas en lengua catalana,

SU

~, p. 537, núm. 2227, provinent segurment de Girona i que es
troba en possessió d'un bon amic, el qual ens el deixa examinar llargment. - En quart, orles mudades gairebé en totes les planes, lletra gótica, ni foliació ni reclams, perb signatures fins a 66, dotze

fulls. El treball de 1' impressor, n.o altrament conegut, és excellent baix l'aspecte de la perfecció i recursos tipogrbfics. E1 prevere Baltasar

A vellb

coneixia bé e_ seu art. L'Aguiló, que en repro-

dueíx la portada (p. 47) diu d'aquesta impressió així: As obra in-

teresante bajo los dos aspectos tipográfi2ox y literario: no he visto más que un ejem p lar algo deteriorado, del que pude tomar estas

notas. La impresión, bastante correcta, puede compararse sin gran
diferencia con las mejores de las prensas valencianaO. - g s evi-

23.
dent que els dos exemplars conservats es troben en

rjial

estat, so-

bretot p er la fragilitat del paper que un temps havia estat bo. Ur-,
geix, doncs, publicar, mentre s'hi sigui a temps, una reproducció

fotoe,rkfica o fototipica.
Si posem en ordre els que han contribult a la coneixença del

text, ens trobarem coriençar 'primer En 11àri&n Xguild en 1 ,564 (7) ;
la segona menció va ésser la descripció acurada. d'En _ artolomé Sol o, 6G

se Gallardo en 1373 (B); el terç esment és el de l' edició del text
per l'Enric Claudi Girbal en 1576 (nota 6 esmentada` ,. ,quartament

la descripció feta en 1923 per En <arian aguiló en el seu ', at cl l ogo
( g ); pel prbleg i per 1' índex ri' és responsable el seu fill &ngel.
L'editor de l'exemplar de la Colombina, rn Girbal, diu que havia

proposat a l'i^.guil6 que aquest fos 1' editor dePtext segons el seuexemp lar i que
q ue

.t gironí,' posaria- els documents. Varen passar els

anys sense haver pres cap determini, En Girbal va fer-se copiar
l > exempla.r de la. Colombina que és e1 que va publicar, deixant per

a més endavant, el ¡da-tampoco que no va arribar, la publicació
dels documents concernents als Estrus. - Posarem la pririiera cobla

tom^, 7' e1s moments més Personals:
i en acabat saltarem
,
^-i «V-,

dt c,jü.

11

Poch repòs sent qui parteix arribant,

Carlo treball em qui rítay no deterraena,
E e yo be car no gens reposant
Vengut partí coriensant nova pena.
Toste ps carún, que's vulla q ue yo fasse
E no desig la fi del caminar.
Si be'y pensau, conexereu que maça
Es grati dolor aquesta qui la passa,

Car F- r.ribarit no sap hon deu posar.
"Trenta tres anys/hie anat ab plaer, Delita^nt -me en mirar les pinno , n pw r^a trahr
Ne. a.iú ^ km ^^KA a^_tat^.es _J
tures .
lá hóñor 1aú^ ^ra,L glra . ^ iös "deIi^s séñsuals tc.nt
y
^ve Á2 !ItPl!be mP So ^a S1E f►1(^5 ^.e+k1Y
YaE

cer^ava. Creent aqúélT qui'm consell`à peccat, Descomplae nt lo qui

24.

be'rri consellava. En aquell temps quJaxi yo'm. delitava, En vanitats despenerzt

lo meu

ter;.ps,

Yo

conegui cas u ú r.iolt desijc.v^ iIa-

ver renom, delit, honor e bens; ITo viu negú qui volguós, per virScTerir mal ni passar vida mala... Tant me trob las d.e

tut,

aquesWoviment í,,ue desig molt anar a peu un
fadaren En aquell jorn, horà'^ ue fy i^

dia—..

nat. ..

Car los fats

Tracta

dels mis-

Ceris de goigs i dels de dolors de la Meare de Deu, tot relacionantho arnb la seva mala vida passada} . que del6em fer sino ferma rient
beure Aquell verí qui nata nostre cors ?

M uyra-% lo

delit, muyra la

cobe j anga, Muyren aquells qui maten 1' esperit! .... Senyoregem les
dotze passions E serem forts, prudents, temprats e justs; To'ens
em'._olquem en grans fets ni rahons, E, en son cas, siam debile e

muts,

"rostre t r eball e negociejar Sia perqub hal am lo necessari...

tants pec (.- ats me tenen subjugat taue nEPgun be no c-Drisenten dins

Car

rí\ZJ
mi, Dau-me virtut, &e gran hurnilitat, Perqub elit e dreta. voluntat

Prengue treballs s

Pero n dlk- z no prech,
ot

ací¡..

Sforç vull fer en obteriir perdo.

^; stat ^;,,a.
a Rich en 10 mon, prenent totír

^. 1 5 ^o ^ ^ a^ s G ^t a
) delits, En adquirir massa gran senyori a. , I;re cobejant haj IE vel
jl(e n

^"" e

ove ¿-,

llaat de nits. - Taro prech nengú qu*,, per haver honor Hage despès la
mes part de sa vida. MO prech nengu qui sols per la tenor

R' esser

damnat, hage viscut ab mida. Mas aquells prech qui la vida passaren Ab gran affanyg fretura e menyspreu, £ tots aquells qui per 1G.
J y ^__^^a
fè mataren,., h c arr1(:
E
gS`n emór de Deu. - 'vosaltres prech que
1> z>

C "kyY 1 V

V ON

CA

~C h

de n.i'us recordeu, Esser volen los meus ajudadors; Suplich -& tots

per mi tots jorns pre Sueu, Car prop stau de Deu tot poderós; Lee
captagm.e una gracia tal que delspecrats U puga penedir "... L'última cobla fa de tornada, de cinc versos, va endreçada a la 17are de

Deu. 7a15 són mirades per sobre les cobles d'En -^erri&t Estrus.

6
^.

25.
C O: C URS E^r HO' -,OR DE ^,^0?^a LULL El; I502

(e 4) . Arxiu general historie del .^eo:ne de ;Mallorca, Lligall
nun. 11 dels documents relatius a Ramon Lull. Lletra del segle 1V1Ib.

C' , '

cc

28 folis marcats a mitja plana, 318 x 225. Són blarics els fols.
', ',
yo ? 4
2off- 2_1 r

V r

1 vQ
2Y,.ß.

6 vQ, 7 vQ, 9 vQ, 11 vo, 14 vQ, 15 v0^i 19 v4.r- Es do-urmerit oficia 18
del Consistori original de 15 de maig de 1502. en honor de lamon

2v^

Lull, vegeu el nostre d 23 4 1 que representa la cópia que es preserva en la "Biblioteca de l'Institut provincial de Palma. - Procés ori-

ginal de les hobres fetes per diversos trobadors en lahor de'-'vida,
doctrina e mort del Egregi e gran monarcha Iiest-re Ramon Lull, Dochtor il.luminat, nat en 15 W utat de Vallorques, Diumenge a r1 de

IIlaïg, any de - ostre Senyor)Iesu Christ, festa
(

"

^\'' 4$S J .

gloriosa fi^esta

incor.esma ?fil sinch cents e dos.^,Libell posat per Anthoni "'atot
St^ v2nT ^ i
scrivent, dregat als trobadors de la present Ciutat d.e 1 ,_Iallorques

2.

de qualsevol altra part... (^. 2) Antoni Ivagot, ascriverit, devot de

aque:! 1 famossissiin compatriota e inlumïnat dochtor '"estre L w= LulI,
per reduyr a nerlorie la vida, dochtrina e mort, per achtes solemnes

exercida. posa lg present Cartell. (La rasonant farna del compatriota).
Txax cobles de xx±± versos + xzt 2 iguals de SuPlicacio - -tres d' excusecïó i presentació de Joya+8 de lloen;a als presents a l'acte des

del v isrey fins als ditors (1) . - (f. 5) Comen a la. obra feta per
10 dit isntoni I,9agot, escrivent. , en 14 ors del[ revarent Mestre i^arnon
Lull, per la

qual no

enten essen uanyador. (Los

actes famosos, qui

dirlos -,;-) oria ?) . 9 cobles de 3 versos (2) . - (f. 7) . Joanot de Ma norcha, d.itor 'de la Joya,í

segon en

ordVe (OUtesa licencia

reut Pare), 2 cobles esparces + 4" d'oració -L- 9 cobles a

del reveRamon Lull,

totes de 8 versos (3). - (f. 10). Jordi Alber, tercer en orde; Obra

en lahor d doctor illtuninat estre Aamon Lull, r lla.11oraul, corres,)onent al Cartell ^de@ Antoni 'j',-açot, scriMent, se^,:uint lo modo, stiff e:

26.
coml)Es

y terme per ell poset ;per Introducció de"lla obra. Jomencen

dos coblesxn xzn spa.rces. (Ab metres

coridignes per

fama volguad8 .

Una cobla d'exordi i una altra d'Introducció i 9 de poema (4).
(f. 12). Gaspar de erí a la. Joya en orde quart. Per Introducció de

ab set

la Obra a honor del Irrefra able doctor mestre 'arlon

cobles recite una visió seguent. (Peditant yo del gran Ramon scriure)

7 cobles de 3 versos amb tornada i endrej5a. de 4 (5) . - (f. 13) . Jee
sus.Obra
^ ad premium en loors del mestre Ramon, feta per Gaspar de

ferí (Dels actes la fama

Ramon Lul.l què resta?) 9 cobles

sos (6). - (f. 15)¿."" ,n los dit s di a e an

de 3 ver-

publicades les dite s

obrjLs,de^ sanament dels dits venerables jutges fonch publicada en
lo d.i—* loch per mi Ramon Lull, notari e scriv la de la present causa

la assignació a hoir '»& sentencia mi^^ant 1a cobla seguent. Co-

bla sparja desisnativa del dia de la publicació de la. sentencia
del presentAris (Ver poder ben judicar) , 10 versos (7) . - (f. l6) .
",pres diumenge dia V de juny de la natiüitat de nostre redemptor,
lilil . D e dos, i hora de Vespres, a.la
Q,SS^

p ublicació

de la dita senten-

h^^a^A.-

cia,1-5 s— e procehir a l z promulgació de aquella, fonch publicada
per lo dit Gaspar 9alaff, altre dels dits ~jutges, la obra seguent enllaor e veneració del il.luminat doctor mestre

ll amon

Lull".

J`ñesus. Dins cobles esparse s , de compas ma or per ex ordi e invoca-

dió x fa Gaspar '^ alaff. altre dels conju t ges per introducció de la
a

present obra (En l'arbre de cedre tenint mol áre), 2 cobles de

10 versos * 14 cobles de 3 versos i tornadá (3).

(f. 20) Sentencia

donaT;ía sobre lo pris en laoiS del ¡VD-„luminat, eFgre ç1 e gran doctor

mestre Àamon Lull, p osat )er lo discret :D'A ntoni ''.asot, scriverit
(Lo nom de )eu invocat) 31 versos i 141^f signaturt?d origirïa,ls: "r'rater gx
Vra ici.scus Parera sacre tlieologie professor e.t ad hoc alter iiNGua.s-^^.

^

par Calaff, altre coi-ijix (Lge”. (9) . - (f. 20 ) "Düda, lasta e publicada II>
(-lá-damunt dita fonch ï-&

sentencia, de ma.namerit dels íl
t

27 .

reverent$e honorables Jutges, per mi Ramon Lull, notari e scrivà

n la present causa, diumenge 'T de juny any de la navi^t so
ta.t dEf nostre redemptor Mil cineh cents dos, hora e 11o'_fsignats,
presents per testimoni^ ncésch Cassà, mestre en sacra theologia,

de 1' ordre dels frares menors, e Guillem de Puigfaxx^uxx^
Q
..^. donzell de Dea$ f. 21 . Primer en ordre.Appellació per Gaspar de

'Ierí, en certa part i * ósada de la sentencia de present ^)u-

bl cada (i%r o prengaV a.per vici, si ara m' apell<kg) . 3 cobles de 3 ver~
A,^r
sosi ,r•,^a^
``5.i en-ord-. r ..,,.., (f. 22) Uracias fetas
3 &o " da8^e^
^
3^t
1V —
am ada""^novtj0.át
als Reverents ,dutes per Gaspar de Ter
Se on en ordfe venturos`;--

3)

Obra em labor de mes_ tre Lul, l (: iol®sn basta 1' ingeni, decauen mes forts. Qw^ó n n 4t4^t

ces) , 9 cobles de 3 versostornada i endreça de 2j(12). - (f. 25) .
Sembla que, fora de cn ncurs (fols. 25-27^ a,areix, escrita solament
en els rectos, una poesia anbnima, que podria esser d'autor va enQ, Qa Ô,<4-A

PAb

rei I

^. " (13»J1 " 4

cid, transcri a per má mallorquina - ,xistia; en poder deli5 Her-`

mann Suchier, una tersa cbpia- del present concurs de 1502, junt a,nb
l^.aC.Q -0,^_, c;

es „

r

pler..

poesies d'En 2rbncesc ^t Pratq'. el poeria sobre Ramon Lul13

no es

conserva enlloc més.

Als poetes o concursants se'ls anome y.ia ditors. Uriicame-.it N'Anto -1

ni Daçot, ofertor de la joia., un

jacint d'or, és per l'honor, per-

que era jutge. Amés En lkíaçot va

donar 1a pauta que els ditors qie

anaven -per la joia només san que tres, que podrien ésser una selecció entre altres que no compten.

om hem vist, Eii 'Teri, que és, se-

gons el nostre parer, la miiFllor composició; per aixb, quan s'apella de la senténcia, tot seguit p: essa

de 1' ordre quart al segon en

ordre..

La poesia anbnima de la qual hem parlat, ta;nbé ens agrada. iot

el de,nés, les obres d'En I-agot i d'En 3alaf 9 la d'En .-anor--ha, que
el Jurat va premiar i la d'Albert ens semblen obres molt per sota
d'aquestes dues.

23 .

En les composicions d'En Veri s'hi recullen diverses ensenyances. Diu en el començament Rarix on se cull de flors molta natura

L'ull que prenen p er evitar lo mal".
s curros constatar. que, molts anys més tard, en ocasió del

concurs de S ant Rairon de Penyafort, en 16{ 01, es troba una figura
dp .

^

p,w,^'cbdPw, yo -

semblant

En ltlenorca i els seus sequaços, ) erqué el jurat ja li ha.

^.^^,,' &Y_ acordat

el

"Sper de
meses".

^' ^^

on se posa 1G. coloma tendra`I . De. segar que és un fet

casual. (yuan En '^Teri' s'apel.la de la senténcia i acorda posar del
eTt
quart lloc en què es trobava en el segon lloc, perquè /no vol perjudicar

o. ;,,,

"Ran

joris

(previ); perb indica una cosa molt tnés interessait

'Talencia

la judicatura, aquell que les obres se diu

Es vol irés supeditacii) dels ma_llarquins tan tardana

ha tra-

(1592)

a l'escola de 'aléncia quan aquesta ja estava decadent. Es diu tam1 bé que la judicatura de allorca es trobaré amb sorpreses.

POETES VALE-_'CIÀ4S DEUADEITTS

En trobar-nos entre els darrers poetes valencians del segle
)Ub vérem posar-hi les obres que ocasionalment pertanyien a la ceatúria segdent (segle XII) amb l'objecte de no truncar l'obra total

d' un autor determinat. 'erb n'hi han uns quants que no rlan pogut

penetrar en anteriors classificacions. Els a li omalire iri aviat. Comencem els concursos vale-ncial i s que tingueren lloc en el segle ríb;

els concursos que es celebraren a 'raléncia en el X 7 Ièn. segle són
els que se g ueixen, tretes uIlicament de les que cnnsten a la Bibliografia que capça el volum I del nostre present

2=s

e.

TR

epertori:

(k) Les "Obres fetes en lahor de-seraphica selta Catherina.
de Nena en losacrat monestir de les monges de la insigne ciutat

de 'alencia per diversos trobadors narrad Opsen lo dia de Sent 1quel

29.
de l l any IVI.D.XI

O

(1511) , acompai-iyel-i la. -7ida de la dita Santa tra-

per Joan joduTda per frare Tomlá-s de fesach i varen esser ímpreses
1
fre eil setembre del dit any, ocuoen vint folis despres del colof3.
Dírem al seii lloc corresponent els noms deis poetes. El jurat era
co-nipost per les respectables persones s'egáents: "2rare -)althasar
SoriO, mestre en sacra theologia e vi ,: ari geileral -de 1 .-L G-r-de dels
^v r,
frares observants d-é]W-Irey,-adors; e lo revererit (¿
, "w--ionge -2¡ra y lo
noble don - g rancisco 2enollo@V I . - Libéll u¡ iiiillor dira a la Joya
en lahor de _la _serarWioQa senta. C atheri,-,a,__ordenat per lo seiVor 1!osAsi cha"-

4n Jheroni Yuster , inestre en sacra theologia (á arexen los nuvols de
J'entendre) (1). - (a iii).
m GV\.
m, 1511. 7aAncia, per Cristofol 9man. Reim p ressions i afegiments,

sobretit la. darrera (Aiivers) per autors valencia-ns: Toledo 1527,
Sevilla, 1540, í jinvers 155Y. En foli, lletra- gbtica, vuit folis sense

-inarcar, portada i taula + 234, signatures A-Y1 A A^ GG:3 ~. 'tr,

el

l ancionero General, dit d'H14rnando del Castillo..áquest

i

les

, e 55 e u0
-

^,
y

edicions successives eiis -i-nat-e"n per les obresx le-,ngua nostra que

contenen.
Citarem les principals que iio s3n gaires. La glosa castellaiia
de mossbn Lltiis C - resoi de '7alldaura sobre una can;:3 que es - diu de
v
e‹ i
?4

mossbil Jordi pero que no ho es. Esperanza... Les obres Iresunides
cm,"
d'En Vicent rF erra-,ldis ja les esmentarem. Les obretes deis tres poetes c-)mpanys -1-rancl de Jastellví i Vinyoles ja les hem exposades
mes amunt.

n. 1515. Valbncia, per

Joan

Jofre. "Obres conteriplatives y de molta

devoció, novament trobades en loor de la sa.itissiria Creu ab altres
piadoses'yUeS-i la intemerada Verge Maria de les Dolo r s y de la Sole!:

dat 1

molt utils ^ profitoses a lb salut de les Ini-

nes y conscib-ticies nostres,',',. - Per ines que rio sigui siiio obra de dos

Í

30.

sols autors, Jausne 3ertran i Vicent ï+'errandis, coneguts per altres
obres, no hem dubtat en anotar aquesta obra.

Ijí#1561, Ialéric. la., per Joan de los Arcos. Es tracta de l'edició
de Ja.cme Roig seguida d l a.ltres textos q ue anotar.eta aviat el Procés
de Viudes i Donzell es. kx Guarit a les altres obres, el procés de les
olives,

el

toma., així

Somni de Joan Joan
mateix com

1531 ^ G^ rnS
C9 rt n

Ó

_Q • 1532,

i
;^
L18rTn[7,^
y^—^r—^^^--^--r`
$;)

,

la.

Cí^Q

ja les hevier.i exainiiiades fa molta es-

Brama dels llauradors.

is^^

^.,.:e.

^

^
^v a v e, c l t^
Vvh ^^

^ c ^ ,:^ ...^ 1z ^9^ de-^^t^^o ^pCi6^
r^

r r

^

V ^-

r

^te^^cw' ce^
l S.

i:^

.

Ivl^

^,vo-^

C

u

^t9'rn ^, y1 0,

a

vvarrrs` rc^ CC G.L-7i Z,7 •
Yv^ m é^ . )`/` o }t Q ^
+P^i' Qr C,a ,, r

'

^,..
r'ra s esch iaz Romana, ^dalenci.a,
^1114 1,1

32.

^

d'un Corlcurs celebrat. Hauríem ,

de

saltar

^ k

,• `

"

data

a la

,

^.^ ^

k ^- ^
^
rr^ ^^^ `^, s^ r
C^^ K
Segons e s nostresiñfo^rmes, a uesta anotada e 1532 és darrera

data del concurs

d.e 4nt ficens Ferrer que ens portaria a la data que no podem tras-

passar, o 'sia el 1600, i pensar que totes les obres sórl ja escrites
en castellár

Ara a_iotarem els diguem-ne poetes valenciaris i seguim, amés
dels de les nostres inforinacioiis, l'obra ja un xic antiga (1883) dels
que eren els riostres malaguanyats amics Jose•:) daria Puig `i'orralva i
2rancisco Icartí Graja.les, Estudio de los Poetas Valencianos de lo s
siglos X,TI, XVI I y 1%V II I.
S OR rTELLA, Pere (1511)
Yu

4I

---

Pere SO RE IVELLA, k 5 (a 7) a 11

&^ l*Irs^

la -jgya

Simbol perfet de molt dolç'ermonía

Elet de veus, coindas y regla fina

9vuit
Són ebbles de dotze versos, els darrers acabant amb un apare11,5t,, com usualment.

Vicent r'ERi,Aï^TDIS (1503 -1573 )
3^Z I 'obles fetes

en laor

de

^«nt Honorat per 'Ticent .I errandis, bro-^

31.
dador.
Lo real criat dins l'aspra cova.

Es troba a contïnuaci' de la
colof3: "A luhor

Vida d e 4nt Hon orat.

"-s—p-o~Tel

de nostre senyor Deu J`hes . ^,'ilrist fon es-

tanpat lo present libre en la noble ciutat de '77alencia per Johan
Joffre de 3rianso a :IXI de Octob-re de M- D y *III anys" (130.3) . - Acabada la TTida. posa Deo gracias" i després "5egue-xen-se les cobles
del benaventurat s«nt Honorat. Ab una oració e cormemoraci3 del dit
sant ". - Hi han unes oracions llatines ainb ^)ígraf catalli.
G

® }

9

c

1573. Am que l'edició del Cancionero d'Anvers és de l'any

niés

amunt

expressat, a ell deuen referir.-se els elogis ritabombants que usa

En ^'errandis.
k 2 (a iii) Vicent 2 errandis, b rodador,

a 1a joya y

rsua rly á.

,T elera nau ta"llada , " bona luna
Que navegau per hora trenta milles.

Catorze cobles de deu versos.
.
17

m 2 (Anvers, f. 31 ' i seg:Ients) . Obres de "Tice n t rerra n dis en 1en j ua
valenciana, ende *Ug• ué joyas y en totas fon guanyador. E aquesta
es en honor del sua.vissim nom de Jesús.

Nom sobre''1s nims cridat per alts misteris.
9
m 3 (¡J.
f1 3,5). De l mateix, en honor del gloriós iTom de la. Sagrada -erV

re

ar i a .
Nom entr l els noms excels, nom de aria
9

-in

4 ( p . 41) Del mateix, e n ho nor del benaventurat l adre, lo gloriós

Sent Dirnas.
Apis quell gran Sol, de resplandor eterna

32.

Per les Obres contemplatives fetes per 2errandis i Jaume Beétran
vegeu aquest darrer nom.
Jaume .BELTRAIT (1515) , i
Vicent -É'ERRAN DIS

n 1 (a ij vQ) Preambol. -Lesta y ab aíFectada

ateiició vista...

Comen- I

ga. lo prolech. 3eltran a la Molt reverent Prioressa.

Aquell Jenoll tendre ab rama molt bella
Preclar don Francisco, poeta estirsiat...

A vos, dignC hnna. Torrella d4screta

D'orelles benignes pastora exccelent...

n 2 (a Y »C) Cobles en honor_y_Zlória de Jesús, salvador nostre y de la sua santíssima Creu; en les quals se reciten moltes ex-

cel.Ancies 2 lokors de acuella:

fetes

per. J&urle Beltran y `ficent

2e rrandi s..
Invoca 2errandïs
A

vos,

etern príncep, clar

sol de justicia

Invoca Beltran
A vos, que l ls imperis teniu tots sotsmesos
n 3 ( c 7). Versos devotissíMs a la Creu, contemplant los sa-

grats misteris de aquella.

Y^am vexilla '— rucis prd
c
ed^!it salus única mundi.
n_ 4 (c I'1• x la s a. cratissima Tíerje llaria. de les Dolors, corltempla. d,tñ

Px°` ^s.^

Q.a ^` °,^."°`'

^

Jaume

B e l tran.

'ar d' amargors, p rofunditat de penes
n 5 (D) E3trams fets per lo mateix Jaume eltran, en una joya que' s

33.

I

A)lorar, a la sa c r atíssima -4in-

dona a, qui ajudaria a planver

maculada 'Ierge Maria de la Soled a t. Y porta lo sobredit -d elWY1 0..^(^ a ^
M c^^
n e_n^^

tran

a

la

jo a

^

acomparada

casi en alguna

.
e^7.

la

intéxnerada

se:iyora nostra mes que totes á o or&da. Y u na altra obra a la

honor,

Y ans de -cr esentar

niné

a de

le s_ dites obres presentó,_

+ tJC

los subsefüents;trams
I a ots

s3

os 1'!d-eIïssims cri stians y de-

vots sens per a tsrïsis ma dolors-^^

yy pena que

sent14e la mort y passió def ^ . fill Deu Jesús, creador y reder,L tor nostre.
Fe:U tots tenors ab so de moltes lggr fjnes
n 6(D

I,ekors al molt suavíssim

dolno^ de Jesus, fetes per

Jaume 3eltran, eri una joya. crue l s dina, en la parroquial esgley
sia de áarrf-ta ,reu, ahont
,molts bons trobadors y digueren loant cada hu de aquella millor manera o e stil que sabé y

pogué. Y

al sobredit ` í eltr an loar--lo olt criés en re t,)um
tar-se indigne 1 insuficient ab
d
1 m_ostrant.Ñ
paregué

n

^

-

¡p^

~ no gosar empendre ni atrevir-B*Scriure en tan altes laors,

feu les precedents cinch cobles, no a la joya, mas sia a la
devoció les dona a la honor.

Si vull loar la molta excel.lencia
Jheroni i'ABRA (1^11)

K8(61EL Jheroni Fabra a la joya
En lo temps bell de nostra primavera,

Essen' lo mon fecunde per la gracia.
^,'s uria bella composici5. Te la particularitat que les codes, en
lloc de constar de vuit o deu versos tan solament sdn de nou ver-

sos, que amb l'aparellat final formen cobles d'onze versos, sempre
re

34.
k< ,r (b-)

Pere G%TIS^ notari (1511)

Obra coronada a la honra de Pere Gorgis notrvu,
Per a passar d' aquest golf -miserable,
Lo pblech gran de la vida mesquina...

Són set cobles d@ dotze versos, comptant l'a p arellat i tot.
^}^i

uel ORTIGUES (Artigues ?) nöfiari
Valencia 1477 -l3ß8).

de
^l

qui va descobrir aquest autor és el nostre antic Pom. Miquel i
Planas, en publicar el Cançoner devot d'En.1liquel Ortigues, 3 iblio-

fili. Gener-març 1915, cols. 1-55. Les

anyades, procedeíxeii de Pro-

(
1f _,j^
^r
27, )-wr•A,- '1 )i oZ,^,rC:
.v vl,x " , G,n
JJ Í
tocols del que s'anomena notari de València. Fer conrear la quali-

W^

tat de notari, podria ésser una redundancia perqué tots són autors

decadents que examinem en aquest apartat. L l article, puj-ili3aci ó i
estudi són perfectes. La nota de Sanchis Sivera és donada en 'i3ibli.of^lia, col. 162-154, que ofereix la forma Artigues
- Is ta_rnbé cognon conegutr literària^ i ent ,és cert .Ortigues. - 1502-1511 (1525) .
1 (a ii) "Pïa.nt de la sacratíssima lerge Mi aria,y senyora nostrat
cgn.templant lo seu gloriós fill Jesús, redemptor nostre^crucif.icat.
em
Ab álEunes devotesocntjlarions.
Ordenat per lo discret En Míquel_ßrtigas, notari de_Valéntia. - (Estant la "7erge gloriosa). -

En R. Miquel i Planas va endevinar?que, el Cançoner sa g. rat de vides
de S ants, publicat, en 1 91 2, arlb un luxe inusitat, del qual vàrem
V^

,v^ ? '. protestar per 1a oobreea literbLria del text. En les nostres di-rer-

Uvl,^uv^,
^b

`n

bw c«kg o^. ses estades a -aAncia vl<rem tenir ocasió, entre altres manuscrits

► S ^v^-4- 7

vtt ',S z; .4¿> ' avalen-ians, de copiar lw& que tenia e -1 -q44 e un bon amic
ferir-;2e
/r
o
iv ^`e;:i.h
que e1 dugués a casa el canonge don Roc Cabas, a casa del qual vivia. La cbpia va ésser joc de tres dies. En + oulche-Delbosc, abans

d' entregar-nos*elCa='1 `3ibl¡oteea de ,etalunya, ja en portava feta
una. copia. Aquesta és la historia dels dos textos. - - o tenim cap

35.

dubte que el nostre Jan(;oner 'j agrat (del segle X'T, força molt a les
,Vv 9V,

darreries) . 114osaltres oer

el text de _^arcelona i per

el manuscrit de `Talencia. - X2 17 (f. 89) . In Christi nomine, Jesum

invocatio. Los set goigs celestials de la gloriosa ' e rge y"b.ria, l os
eli--á," mateixa revelb al beri aventur at sant Thorr_ia ^ anturia, arch#b i sbe, e ' ls dehia. tots ,j or?i s e son de tanta virtut que qui qui s cun
dia los dirs apare ix -li la Verp.e daria est 1' e c ons ola ó^
la sua fi.

en

Entrada:
Dins lo ,& celé hon habitad
Excel.lent `N" erjj e ...aria,
De set goigs vos alegrau
Ab tant clara companyia.

(Se rueixen set cobles amb els set goigs a_rab tornada¡ oració a la
fi, tenen el mateix aire de les composicions del notari de "Talén-

cia Miquel Orti_=ues. - X representa, per nosaltres, el manuscrit

de 'a.Yibridge, descrit per l l am ic Pere `johigues .)
d=

Séra gairebé segur que manquen protocols més antics i sobretot
més -.oderns, així com és segura la pèrdua en entremig. De totes mad.^ I^r 3, ^, ^ , 6

ci. Q

3 ,

ß

y

1 g 1,^ic,9-7

neres no sabem gairebé res de la _ s"-a vida.

'R.

SORId, el revererlú Ba.ltha.sar, mestre en sacra theologia,etc,
Hem parlat d'En Sorió, en tractar dels tres membres del Jurat,

^prop'osit del concurs de Santa uterina de Seria. En el darrer plec
es troben els dos versos, fragment del Libell:
c..,, N, W4"^
yw
^

&

Q ♦ GÁu d ,

\^

^ k1a Dels richs tres.^rs del clar entendre
Los qui teniu molt que despendre....

Mos sen LUIS CRESPI DE -,rAl,LDAIni A
Assegure^-i els senyors Puig T orralva i ,N^arti Gra.jales que i os-

36.

sen Crespí de Talldaura va néixer a 7aAnci a f que era senyor, com
tots elsdel seu cognom, de Sumachrcer i Alcúdia, en la ribera del

Xuquer; que va graduar-se de doctor en aribdos drets eri la 'Univers_i
tet literaria de València. A 16 de novembre de 1500 va ésser -,per

a.

exercir la cátedra per aoséncia de mícer,Lleonard Llo -o is. :ren 1501
va ésser elegit per la mateixa fecultat amb el sou de vint - i - cinc

lliures l'any, segons mm consta en el Eanua.l de Consells. En 5 de
juny de 1533 va ésser norienat confirria n t-lo en la càtedra i en 30
de 1506 va ésser nomenat Rector de la Tiniversitat per a l'any vinent. ia.nt

, 1 cia,
^l
i
^O i' vh^Gr

solament se li coneixen dues obres sense cap importhn^

la

segona de le oh havent-ne tingut nosaltres cap informaci3
-P^G,#- oL
^ ^ . nw -r. . Y2C
i vt ^ V^.p.i
.

l
1a cle i^e^rr - a -^rre c-de 1s- esment at s - au t ors.

P

. .

Orv,

.Q^.a^..a,ar sz. ,

1
m 1. (vol. II, p. 144). Glosa suya
de

fi ant

anc-6n que hizo moseeri Jordi

Jordi en lengua valenciana.

Esperanza res nor dona.
Per més que vérem incluir aq uesta c p ngo en la nostra edició de les

-,
^—

dli

es de mossé n Jor di

ant J ordi (1902) no te cao dels carácters
de 1es)^roe_ sies. L' a.tribuci'
o devia empescar-se-la mossén Crespi.

Obr

de S

GOv1t(¡ D

2

an e Gw^a^erwtiQ

Diuen els comentats' que En Crespí de `Talldaura va escriure la
segtíent décima en lloança de —orella, que donarem a. ra.tl1a seguida
per a aprofitar l l es)ai: "Ab tota llea_ltat 1 1`orella
valor ^xxk arrolla,
da Vella.

Puix la

Germania.

De. -Talencia es meravella

No ha concebut traidor fill,

May son fort

folla Fonch tan perseguiY de tot lo rion espill,

Per que en observar les lleis

Y 1a obediencia. dels Reis —o repara en lo perill ".

Com que la

a "alén--ia va acabar-se a Valc icia en 152-1,

37.

preced.e n t pot

la

crita. en

sobre el

comportarnent de I 'orella,

es

coricep ±

es-

15 2 2.

Joan Baptista ^iieroni^ ial ncia.^^íJoan Jo^Y^@,•^z ^.(^a vids.
o
vr,av;"
t
S a'^^
ad_^:.
.
y molt santa
del gloriós aba u i ^^ ^°^r y de

AGNES,

uell sposa, y`-'glori.osa a.badessa de mil santes dorizelles naturàls de hntioqkia de S oria, en nom dels quals és dedicat lo

rior.estir de monges del Camí de :I'oVvedre; sumada en cobles per
mossén Joan :3aotesta I-Iíeroni

theolechs. -

Endreçf ade

.nés, studiJs entre'ls sacres

a. la m agnífica. senyora. Elisabeth Crue-

Lles, senyora dona Maria I°a .dalenc, • errnana d^ aquella, muller

del 01
ö

n ap ^

on ^i ranc í d ^.puilar.

L a.nti.,h retort que tinch de vostra. P-.ltesa

(Cobla de dotze versos) .
Z

-1

'

4w&!9. (A II) ; La. vida del ploriós

abbat y rnart y r

sant Ju"lid y de la

gloriosq e.6~ 3asilyssa , sposa d j aquell, ver l^ e y abba^dessa
de rjúl santes donzelles.
Ohiu mortals, ohiu grans maravelles

(Trenta. -sis cobles de dotze versos, que acabeA '.; Il) .
^ l ¡A VIII) (blanc Al verso) , dues oracions, la primera de sis versos
llatins, la se^7ona ra tio en prosa, i a dalt: G als LLiateixos
gloriosos sants" el títol dels dits versos lla.tins). - -To hi

ha any ni lloc d' impressió, perb es ':ralbncia per Joan Jodre.
En l'orla del peu es veuen les inicials J. J^

erra y ovalés,
p. 241 li atribueix, per diverses deducafDors, I tany 1528.
Andreu j,,'artí PINEDA

k 6 (f .b 'vQ)
^df __

An d reu Piiie da

not a

ri 0. ^& ,

ura.n temps apres que ;alme de martiris

33.

Podria ésser que aquest autor fos precedent al ¡idreu Pineda. i --ndreu JartI Pineda serien dos notaris de diferentes

anyades.
v 2 (A j ) . Valencia, 1321 ( 11Tatzaré) , plegades les pbgines emb 1' enyad.a 1521. Contemplació en honor 9, reverè,icía de les set vegades

que el

nostre _ redemptor

Jesús estampó la suajreci^osíssi-

r.i a sanch, ab les -Pronietats de ce-scun2):hler Andreu
de..,

L'arti

Pilie-

notari. Propost8. y exortacío.
Rey eternal, baxás en est baix centre

Consta de deu cobles de d..os cinquenes de majors versos cada
una. Les set vegades tenen un encaDga ent. Lo escakpar,ent de
le sa.nch en la circumcisió val cor^tra luxuria, y per a co b rar
lo do de sapiencia., y la virtut de le castedat.
Després segueix I+i i contiriva una altra cobla i al costat

de l'Utim vers ve la data d.e 1a impressió: 1522. En quart, dos
fulls sense numerar; signatura A i, ^, lletra gòtic a i un graverdet al costat de ca^a cobla recordant els passos que s'hi
descriuen. A la fi de cada es llegeixen les lletres p. a. que
podria creure's una iridi -acio per resar -se un pare nostrè Ave-'aria.. Sense lloc ni nom d'impressió. Els tipus són iguals els

que servia. a ,F alencia, Joan Jofre, estampador prop del moll de

la. Rovella.
Duster va copiar per enter aquest text, en la seva'3iblio-

o

teca. Valentina, plagat d'errades, vol. I, p. 117: 12o

1533.

Dlasonant

la

Imma culad a

de la

Puríssir;ia Conce-oció

de veu ecriu Andreu Marti Pineda a la joya, nota ri,
setí.

r}dorn virginal tractat per l' alt rmnarca

de la

:' G re

gu anya

lo

b

39.

^^'

x !f

(.. -.:.^ Fsc riu A; ^^. Pinedà ±a. un seu gran amich novament ca-

4

dt.

Puix dins nostra confre^ria, . .
X6 2

Consells y bons av isos

dir igits a. una nobles senyoraYñovament

casada tß-1

f-2

de

.Pus quu vos ha dotada

de

e.

Estampa.t a- la molt noble `ïa eñ a,^^en -se en ç

a de Jo^n;3atista Ti-

,6A

moneda., ^Tunt a la ^^'ercé, PublicG^Yexcel.lent per En -R . l"iquel i Planes en el Cançoner sG^tirich Valencid, Barcelona 1905, pp. 283- 2 9 6.

Retrobarem el no tari Andreu ll artí PineMa

en la

Disputa de viu-

des i donzelles i fina.lirsent, en Ilüossbn rerndndez de Heredia.
^lh

J2

o ve

^L vn wd<<

^^_^-^¡¡^^

On of

re

AL^`UDEVA^R

o^l^ecw, t.^

a ij (Í;i mo

onforten ab dolça

^^

a, va amb 1a

edició

de j acme Roi g , el 1561.

P 4 (f. 131))Comen

o- d is.) u t^+ de_viudes y donzelles, ordena_tàF-os_
magnifichs I, ossén Jaume :^ urane
^, generosg .y mestre
a_
^ 1o proces

Llui s Joa n -T alenti, doctor en ,, edic ina ab una sentencia ordenvt".

»eme^

nada per lo honorable y discret vindreu lklartl Pinedàr =-5émañd á
¡Jeyf
feta ossén Jaume Siurana a mestre Luys Joan falenti.
vJ>_x

Pus sou la font clara brollant abundosa
Els debatidors valencians són llar s, els calen vint cables de é

.z_ versos més l'aparellat final; s' a dé dit que aquestes cobles sán
I^ ^r: v y o a^ hl.^.,^ Yi,,tJ^
dobles per part la
]
demanda. d'En Ciurana esment adel i cobla final d' elecció de Jut¿es rrnomés consten d'una cobla
^,^,,R i ?c

fan c t A1s

"` ,

Qn ii Qsc

G^9

c.

Q_

ue .?.^^ J

e.a

^4*

3;es- esert^^ee. El procediment és que al principiq els debatidors s'a1

5!

11

f,¡

drecen moltscompliments i grans lloances, perb dura poques cobles.
Usualment la primera d.e les dites cobles dobles es lloa la xixd v3-

m
dua o la_ donzella, en la se g ona va dedicada a deriigrar allb que

defensa el contrari. Aquests fets són norcla de tots, així valencians corre catalans. S'ha. d' establir que fan mostra de força enginy
en aquest llarg debat de valencians. Les imatges, tant en les defen-

ses com en les censures, es repeteixen sovint. Elx z.ietgex defensa-

ve..x les dorizelles, el .noble defensa les vídues, i així disputen
fins que se'n cansen i se n'avorreixen. acaba amb el Corzproinls i
elecció de Jutges. "A dos
i ' r stes provectes en l'art,
Misser
IE n u,i ' 1rti WI" e—L,St5 r,
ed ^e
Guardiola, qu'és mestre dels mestres
Y
-aquél monarchas
mi ser

4e

YQ h

Lli.tch Ricart. Y 1' escrivd. volen que sia ;:p ineda,

d

Puix sab a-br richs

versos texir finó seda".
S entencia

arbitual don ad a en la po etica y artificiosa causa

a Fry,'ita.da pe r y entre los magnifichs rilossen Jaume Siurana, generós
de una:

t e m estre En Lluys Joan 7alenti, mestre en Arts y eft- ,'e-

d.ecina de lál part altra. En haver posat proves i examinat s ^ darrera instancia declaren: "Als dos condem .onentlos que d'ells clar eritenga

que verge, y no viuda, l'amic content prenEa". - Signen els

tres Jutges. - "Lata S ententis, Vidit , Misser Guardiola. - -iditj11.
Lluch Ricart. S crib a, Andreas °`:artinus Pineda, not. " Irapresso en
Valencia, en casa. de Joan de Arcos, a les espaiWes del Estudi General
any Ir.D.LXI, :tenen-se en casa de Olzina, llibrer, davant la Deputa-

ció".

hquesta va estar fidelment publicada per R. Miquel i Manas,
el

Car_ oner

satfrich

valenciá,

eái

pp. 189-222

(z'S ) Juan 2ernaridez de Here dia, edició de Valencia_ de 1562. Es calcula. que nasqué a 7aléncia entre els anys 1480-1485; va finar a aléncia mateix, després d'haver patit u rna llarga malaltia, el 14 de
març de 1549. "Las obras / d.e Don Joan +, er/nandez de l eredia./ assf
oJ

'temporales como espirituales, dirigidas
al il.
,-Iustríssimó^
cisco de "pregon / *~F-nJ1 (escut d'
) ,p ' En .'alencia /. Con Gra.-

41.

cia y Privilegio por diez a'íos". En la derrera. plana: "Impreso en
Valencia / en casa de Juan m'ey / Ano 156W. - En quart, quatre fulls
pr.eliríiinars, el darrer en blanc que contenen la, dedica.tOria. signada per Xir,•ien Pérez de Lloriz i un sonet del mateix; 220 folis mar-

cats. La numeraciO a p areix_ saltada dels fols 216 al 227. A 1a fi,
vuit folis sense marcar, que coriteiien poesies dedicades a la. mort
del. :p oeta (que sOn de

mossbr^

Pere moda, micer

Geroili Oliver,

Jaume Segarra, don Joan de Borja, Víncencio '°artelli (era ita.li g ) ,
Diego Ramírez Pagan i don`rancisco Garrido de ; r illena) . La taula i
el colof5 pDsat. Els autors dels Poetas del siglo r rI. Fuig i är-

ti Gra.j ales doren algunes preWjsions respecte al poeta. Heredia (p.
54-56) . Era fill de 2erra.n 2ermardez de Heredia i de Joana Diez de
Calatayud, senyora d l- Andílla. Es va mullerar

ano

Jeronima Jeneito

Carroz Pardo de la ,asta. Era contemporani de Penollar, xaçull,
Jaurne Beltran, Miquel Perez, Lluis Crespi de :T allda.ura i '; icermt ..3`erre.ndiz. En 1913 el senyor :''arti Grajales va re p roduir tota el text
de l'edició de 1562, que és rarí s-sima, segons pa.rer d'En Salvé.

L' edició del senyor 'Tarti está plena de notes rnolt útils.
hra aniotarenm les obres on consteiix obres escrites no en caste-

lld.,

^fn ua lermosina (les imitacions d'Auzias ".,^arch) o en lengua
valenciana (les o g res en vulgar). 'Tan marcats els folis de l'edicio

1562 ï les pkg,, ines són els de l l edïcié esmentada de 1913.

1. I?ol. 100, pp. 123 1-i otro.
Anar-se'n vol lo meu señor
(Una cobla de dos versos i d de set).
j 2. Fol. 103, p. 127. Canciones

-°^

t'

Tant vos vull raes del que mostre
(Una cobla. de dotze versos i tres de quatre) .

4 ^".
3. Fol. 109, pp. 135. Otra en valenciano.

Puix que no'm voleu amar

(Una cobla de quatre versos i una altra de nou) .
4. 1 0l. 113-135, p. -141-160. - Oollóauio erl el qual se_re.çl.eda el
uso, tratos v plat*s que las damas de Valencia acostumbran hajeer
y terier en las visitas que se ha -den l s unas a tps otras. - IntrofiR
e^
duJeion,,r

Finco galanes y cinco dame:s de quien_ ^^ax aMda^.

-a-er servidores, una due,Ka y una donzella, un ca-oellaii y uri rey de
armas que, estando laS damas y los galanes 4-ßw visita, desafia a
los galanes eu i^^b-re—de--des otros cincox caballeros, a.ceptan el
de--afio,y acabase con un torneo. - :^?e-oreseíitckse dele.nt
c - tir v*+artq

Ge~ a

y`

Mia

a 'l^eyna

rques de Ï:randenbur h, su marido. - Los cavalleros

se nombran, Fernandez, Rodrigo, miguel, á lonso, Portugués. - Las

damas

1

1S)enyoraBeatriz, niaria, Lucrecla, anna,
114a14-

ea dueña
^ia

a >Y1

s6
^-11-a ä Guzmana, la donzella C athalina y 4>1capellan m
lr ose ñ Toan.41(

Entra la se ;ora con su dueu y .sir donzella y va.se a sentar em t1kl
estrado y di.ze. Introito

r

Señ. iras manos y pies besamos.
(Dominen, en aquest C'olloquio, els pa.rlantents en valencib i en cas tella a.valericianat, qdestions entre valencians i castellans, cons -

titueix l'obra més interessant per 1' eriurada_ del ca.stellh a ,falència i le resistència de 1a llengua del país¡.

Pol. 136-146, pp.,i 168-176. La duquesa
de 'alabria quiso
ver repre_
J
PSC
^ «^/NVV UDC kaceJt,
sentar otró principi Ö";---eñ--^-1- q!tt don Juan Per y su mbger vari al
YY

^O^O Q

^`.
^ 11

^

._ _

duque de —J ala'lbria a pedirle la casa prestada para representar la

visita y en su Colloquio remedan a

ui i

cava.11ero y una senora. muy

vejLi_nos suyos. - IntroduXense don Juan ter, seïiora, page, Guzriaiia.
Sen. De sera que'#kfconcertem

5. hol. 143-144, pp." 1 7 6-177. Tres coplas al modo de ^usias ;iarch

43.

en

lengua_

le

-

?^osi _a.

Amor

no' s pot clarla r en mi de

res.

(Tres cobles de deu versos arb aparellat final. ?ages, uziae I-arc h
ßb3-4o f
r
et ses predecesseurs, Paris, 1 9 12, p. 3 .14 ).

6. Fol. 144-145, pp. 178-179. Joan 2erna?.dez, estando enfermo elbio
a p edir a ii ndres I.`artin P ined.a le embiasse e1 Líbro de sus .-oplas.
La magestat de vostra gran policia,
Noble señor, dechado de poetas,
(Dues cobles de deu versos, ainb aparellat final).

Responde don Jdan 2ernandez de Teredia
Per ser (cert) vos responch, sab Deu lo que l m costa

Tan mal me te'l :ral, tan dat el travd,,n;x,
Tan flach esta' 1 cos e 1' ànir:ia rifis.
(No la publiquem sencera perqub s'ha publicat diversé.s vegades. Dues

cobles de vuit versos que es

z sirzc^C2—

a les pronosades pel notari Pineda).

Ti-

"de rimes diferents

44.

lr

0TES

1.1 - Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedra ï^iLuel ^arbonell,

-Barcelona, 2 volums, 1864-1865.

2) -

Un

bi'olibfil catal a

del

se g le X'J:

En

Pere l^iiquel Carbonell, en

la "Revista de Catalunya" de febrer de 1926, pp. 136-142. Cor-

reccié a fer a la p. 137: el manuscrtis que Eii Carbonell va utilitzar i fins copiar en les seves ^rbniques d I EspartVa no és a
la Biblioteca Nacional sinó a la Biblioteca Universithria de
-TaAncia (vegeu els nostres

iir.aiiuscrite

catalans de 78.Ancia,

en la "Revista de Bibliografia catalana", VI, 1906 9 pp. 182-7).
obr^s,Y
__L

3) -

s,
Ob
ra

^

p.

^

3 9/
212,

text i nota —
a.

4) - "Revista histórico-latina". Poesias religiosas catalanes copiadas de un

Códice áue

de Gerona ,y

se w I aP =a en el archivo de la catedral

se titula "Petri -^'icha.elis Carbonel"li hdversaria,",

T. II, pp. 62-64 i pp. 102-10$, 1875.
5) - Rubi6 Balaguer, op. cit., 1926, p. 141.

6) - Un antic poeta j°ironí en "La^aixen (; a", any 'vr I, vol. II, 1876.
7) - En el discurs dels Jocs 2lorale de l'any 1364 va es-nentar els
deu p rimers versos. De totes rríaneres es coneix que ja en aquella bpoca ja possela l'exemplar de Girona (el nostre b) per-

que tarabé en dona algun altre de saltat.

8) -

Ensayo de una biblioteca. de libros raras y curiosos , n ,

21 SZ

n º 335'1,

45.

9) - Catálogo de las obras impresas en lengua catalana desde 1474
hasta 1860 9 kadrid, 1923, p. 587, num. 2227.

1.

COL • Lfl ?JI D?^ DA" TS

\ ^

(quartilles A -S

^.- v^

recto i verso)

uiiX.o

Vai,a tenir un descuit: E1 Col.loqui d.e Dames. Pel que dic
--1

en el text

^

He

?
a

^

s'hauria d'intercalar

en 9.1. --cI T

l l últim ca p ítol

(Dotze; .

trobat e"1 plec original d'En Pere Miguel Carbonell, però

tot són d'òbra sencere de erra ri do

coYltra natura adressa i

la de Montse-rat Torres, copiada ccel Adversari d.e T&rragona.
Xl 62. (fols. 205-226) . " '- olloqui e rehonament fet per entre dues
d 0. "01
dame s. , La una casada., l'altre de condició beata. n1 qual col.loqui
se aplica hura altre doma vidua. Lo qua.l hoyt per hur vellet fonch

descrit per ell lo rehonar de quisquáia. Come.lraYnt a ^^arlar ell
en stil de ser.blants para u les".
Divendres Sants
4

Dia hone t de dol e^laat
1`

•

/

Devc^r^ .mo^ ^ w; e ^Yca^e n ^

w, ,

d ratlla ee ¿ uïda- més endavant. ¡ Ve E eu :1. 1 ^ial uel
^r:ro-n
Ca
er satirich valenci^

En

publicar

En

,^p.

i

PlanG.s,

245-280.

Eulbena_ els seus fra L2^ments inédits d.el Jardi.__.

er^

n et
_

d' O rats_ ^evi. sta de Catalunya, ^. 1'3.,7
^ , v a f er co:-i s t a.r que e 1

suposava

escrit en

els se gles X'J1 al R','Ié. 1iolts textes p 0 tanyen

al se; le X 71: E1 Rornia.
j Grcelona el primer de

- (¡
C
l

L^

verses

llengdes,

va

Güillem 0liver surt de

a' Je

mGrr de 1464. Eïi Ror,zeu L1u11yy,^^ }oeta e.:. di-

:.^orir en 1 9

juliol de 1484

en cap, :^^r*^^ la ciutat^uY^^terrari ent
tG

1

fl

'otari :'úrcl.s G ial, dues veg a1 s

esse^e ceiieeller

extraordi__ari.

F1 ' co, ) is-

declara que escriu

en

14
¿3/í.

II.

E1 succeít és que l'escrivent devia deixar plane;, ,1a,o.es er omplir ulteriorment. podria succeir que un copista del se_-'.e rTIé
devia. omplir les plenes deixades e -, '1 blanc, possibler.- ,,.e ït, per En ,
Gual. lira bé, un dels textos que té per a nosaltres, un rjiarcat
carlcter del se¿le rTIb és el ^,l.lo qui , i les obres d'En Vrancesc

Alegre/que coiïteneiï les obres d'En 2rancesc que tenen uzi aspecte
serï'alant al del
el en el Jardinet. ?os`ltres tea:ir.,l la. idea
que si unes obres han estat reproduides di ,tre el seEle Y r A sdn
el Col.lo q ui i les obres d'lEn _{'rail^eso Alegre que, en el manuscrit
teneri caracteristiques i rAntiqu.es. ''o

^

castellanes,
Tote-

cal dir

que alLzurles cobles

, semblen pertá..ïyer al se-le rTA.

e.' v esta llarga obra' stG. el

jt, ±XMÑEX

i. i A.

xx i

^
-i
l

^^'onta i^ïals

v a f er

r'orila n aïl b nir,la

un

curt i

'súbstan-

ciris exane- . ( Jbras, V2, 411-12) . continuarem, la iiltrodu^ció a
ratlla seZj;uida: " sws r+s
1a Seu, fer escoltar aquel Viran preu
^tu' en lo sermó Y e . 1' arnar a 'assi 3 Per

Joaiï Del alt Senyor

qut; nostre dan Tolch reparar, j?ödent-rio nlils testificar Trobam
in-ert (Cl ar legiii que fon lur epert ^ae lo restent i . Y^ viu venir,
a ^^nch instant, Ona casada, De les úe11e S T
galanck: Nous penseu que los 5
/C /

"

1279W1 - 0,

r_ , "_r..ar, 7, : 01t

En dWr-se ab g aJ7re,

lo seu gentil donay-re Ja no'm fes guerra. Jo fe~l los ulls en
terra, _'e.ït Iran lehor, ril dit riottre -Red.erntor De sa bellesa.,
^p,

res menys de 1á.

lY rista.ad.uhia

vo^ F. 50,

8 ,ct Ice poïipa vara qu l en ve9tir, arreus ¿ cara.

Sols dos servidors aduhia Ab dones dues

C"q Den vestid €S, no pas dues, De negre totes; Ja'm semblava ves

les E.otes Recar Síes Waltes D'aquell .g ra.ii plor que nostres faltes
zL4^ l jora_ cre;rïa. rib 1a Hor estat extreiyia que derl .ostrava, Jo cret^

gui cue penetrava_ Lo primer moble. Deposant a part lo poble, 'ers
rii teiïch via; o, torbat,
venia, J entim de costa t4n,a
r
o- e senyora di s ,osta y de ma-ïeraEeiïtil
y als- uera, D' estat bea'Tant

te, '12ant devot sa. !)eu grata, Segoiis crehei-isa De ini que, per
-,r.eiiys ofensa, ir,.'era retret En hun pobre rechonet Per Deu servir,
.ores diE.ne, A le que'ni sembl o benigne

Uy

-

4

Y, to,,n111- del s ei-timent Qur- hoyrie-, ) `oses q ue scoltarieu Si xx -Lfo sseu just, Tr, attenerit que tal ajust Lo rion trencava, 2ebra l m pres,
que no persava S¡ , m doncl-is vela.. M-IM. - ivat, qulerUvela Les boiies
1

penísas, aportava les g rans defenses De mon Dassatge 1 '. - Herri cogiat
tota Ia introduccio del vellet, pel seu interes. De tots els ínterlocutors, Yiomes em posarem els -orimers i exglicarem e31 ^^^
Parla la casada:

Ay,

senyora! lo meu linat¿,e
-Dix la ca-sada-

Ab

molta bella coltellada
En Erans batalles

H4wt def,-ic-es les siiich granalles
de la clutat
perg6 se ha, -, p1 erpetuat

Diners, favor.
46utáls mes calants passen dolor
Per riii' itie souillat

S'entrete en enumerar les per-Leccione del co s: Pit, cuxes,
1

f

car,,es, braj:os,

p eus,

les seves mil carjises
fa viure ab ¡ena

i

jarl¿ de les ,:z ev(-,, s jo1 ies, que descriu,
i

robes de tota i-. iena; la uni —_a cos-a oue la

d.esd_eny

^,9

el iiiarit vell. Solarierit desitja que',

es riiorí de pressa.

Par18 le, Beata:

Res,)bs la- Beata, presta."Senyora. dolça"

Esta que entra, cor,-i sespol98
Barb a-dament!
Sors

rr arit e.ixi y consent?

Com Deu 6s Deu,
Enacluests baiichs que veu, .^^]2t4
Sols ne bat quatre;
Los restai-its, poden coi-,r:,ba'bre

En le- Turquia

-r.-T
L
A

.

Mai r:^orra ri de scanencia
1^entre viy

La L-ea.te diu coses tan crues, que no es poden copiar. yes
que disposen d l ella ó s
ca-noriges

feta—

j' ' ls

i

clereci a , els capell-cns de

la

lddhuc el biebe.

Ella

que beuen els surt vi

Parla

18-

;p eu, els

riai resta. satis-

rna i-

per

'la

la. boca.

casadaq a , .-b 1'objecte de presentar La -Tidua, de

qual ne diu coses tan horroroses que rio son per a re--oroduir.

Parla la Vidua:

Dia la Vidua: "Ha ..jj a_y perd6
Senyores belles!
Per fu¿.¡r d l aQuelles velles
,V ^ " lv; &.SS, ' I-T e 1 n 44.wm-14

James tenen de raci
De alae " er
r"o 1 s fe res en lo carrer,
^^-ueJn
#'joly

Pa-ss,arit, de seny m l an dat spenta
Les a,lcavotesi "
curiosa manera:
Acaba, de 1.xR la ,-,ej-iieiit inn
=
Pels cellers ves s ar !o vi
Dels horl-ens richs;
,.9k9es, mCklls, par-)als e .i- chs

Se l n spriran;

D' Fsquest tro sles-oantaran
Tots los de I'!, oY a
Que sentiran la terga Troya

De..-,tralda".

i•
Parla

la

?-,, eáta: corier-ga aixi:
nTr olt vos sou enfalo-nida!
-Dix la ea-ta,La

huna se -ju l é s vella. rata,
Y — olt sa.buda;

11,las yo reriech de

la.

berbuda,

M"Qt z i ne ra,
s or-sa sorda , y scudera
Si be par manga;

16

V.
Ab mi pres gran amistança.
ti,

fi

Per trah ir-me
,

Acaba:

ci^ w0-Lk

La c arip a na- ckkti--,n r-- i
Latall, es vana,
Y per gordas, canal demana

La dura balda`'.
Parla -'a. Caa.da:
Per ;oyo port tl larga falda Per no ser vista, -Dix 1a
Casada.- 110 res renys anca
-- -

E vaig sempre Aerdor^ax-.ces,
ligtá1
0.
vc) va a

A fires, balls, plaer e dances,

de les darreres,
Y com

r

^

^in^ea^

be

ento^^cvt.

sia#

De les primeres;

^

Del ball hisch

Y de la s:leya;
Ara és raort llu que m'ho f eya,
1: k ^ ^ ^.o w^ a t : 1
av á.
Tal tenia lo riatrasPer spada.r,
E lo garrot
w

Pastell 1q sach<X! (Prenp.am lun, que 1 1 xrdi echa Es

en O.i^ has$o-C

ja/t- rote,

E lo se,. bordó lwai).

HaTieu vist Joan Docca.ssi

Quant mal dit De nosaltres? S'és partit,
Tant ne

te

com

tost en be..gaj

iin

ran

110 fos

Lo de la ,

matxo,

Ab lo

asa.:

JorvatLo!
Sens rah& tan- M
s

Llias tal home fa a comportar,,^, Si

avar l

fa3lebros {Aquest Passi
és enuj ós! Sigan ^
--

-xes^. Y o`^d`ot e
alrlgratxes..," i va seguint en aquest to o pitjor en el seu ríes
llarg t) ar-^arnent, - Pa.rla. la Viuda. Ab g ran sospir, resp O s 1a- 7iu-

da:

"AS19

Jci

amiga! `Tos parlau com dona antiga

o viu jame ,,,- dona discreta

Y riolt per'etd:

Als peus vos fos'}. Se. ueix dient que

es dedica a la cre^ecia, contant encara coses fortes. Parla la 1eata.",

o

prec

çabata

U`j

0`
ittS
1s

ral

lo pich,

-Dix la Deata--

_

A

l'encontre

^Qk &

"b,ul a_raarch lot lexe! ...'k - P a.rla l o vell et. Yo lavors,

més rriort que viu De fallonia, aíguf,: "Cgll vostra senyoria! Senyores bones,

fill es gentils rt4 entre les dones

Y apendreu passar lo vado
seu dubte,
huir

Pus no és dia

Los scarns e lo morir

De noble strado,

D'est riots corrup te.

Y en ass6

Sino d'obrar ab pensa pia,

Del qui ens ha fet;

no po-

E red"-

E dar-iiosoh©L

.o benifet,
ßa

Con, li jl8urá". -

,.

chor a.drecei, tota n.ena d'insults
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