
CAPITOL XI

L'escola de Valencia

L'escola de Valentia, mirada en conjunt, es divideix en dues

branques: a), els concursos devots per les esglésies, i, b), la li-

teratura humoristica la qual generalment es desenrotllava en casas

partici-zlars. Fn una i altra branca els valencians apareixen abundo-

sos, discutidors. Si el jurat ha donat el premi a uns altres^è -s creukr

en eri majo r dret `'en consegfl.bncia el jurat ha estat parcial i es pre-

senten repliques i contrarepliques. 'l.ambe hi ham obres devotes que

tenen l'aire de debat i pequen també per llargiria. l^o cal dir que

els valencians, en qúestions humoristiq,ies excel.leixen; perb gene-

ralment, són llar3s i no s'acaben mai els nous incidents, con E1 pro-

ces de les ') lives denegades cansa per* l'entrada de nous poetes dis-

treu pels canviants que porten al procés prirnitiu.

Poden segurament forrnar part de l'escola.els poetes de gran vo-

lada, així corn Jacme Roig i Corella, l'obra del qual és molt impor-

tant i en els se-as variats aspectes, va fruir pels seus conterranis

d'un credit extraordinari tot i no essent gaire original. Els valen-

cians, essent molt amics de ponderar els seus autors els consideren

per damunt de totes les grans figures de la literatura universal. En

canvi l' Espill o llibre de les Dones d'En Jacrne 'toig te una gran ori-

ginalïtat escrita en estil i llengua populars. La forma eixerida'de

noves rimades de cinc sil.labes li dóna un moviment incomparable,

és una obra llarga i que no cansa de llegir. k posta no diem res
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d'Au ias Aarch, ni per situar-lo, perqué hi hen dedicat tot el pre-

cedent capítolx dese.

Existeix un 1.1osshn Bartomeu de Corella que no es troba sinó en

cançoners catalans i classifiquem en aquesta escola el seu nom. Ig-

norem qui podria ésser i les seves cartes poesies són molt diferen-

tes de les de Joan Roig de Corella. Li atribuïm la menció feta en

el Conort d'En Francesc Ferrer. - r'orma una sib-escola de Valéncia

feta per Mallorquins i a la qual pertanyen'. hdhuc imprimeixen algun

llibre en alguna de les famoses impremptes de Valbncia. En aquest

tan solament ens ocupare_i dels que han escrit en el segle XVe. Els

mallorquins que escrigúkren posteriorment vindran col.locats en 1'e-

pigraf .o E1 segle XVIe, capítol que tanca el dotzé i darrer volum

del segon de La poesia.

De vegades, uns autors la prodi_zcció dels quals vam dintre del

XVen. segle penetren o moren en la segtient centúria. lina especial dis-

creció adquirida en la lectura de tantes obres valencianes ens deci-

diré en cada cas, si les col.locate-ri dintre el segle -.CT é o al segle

XVIe. La forma del metre castellan4 d'arte mayor, que Joan de ena

va portar a la més alta perfecció, els poetes valencians l'usen i

n'abusen desconsideradament quan a Castella se'n perd l'ús. L'Ausias

March, model de bon gust, no el posa sinó una sola vegada, com tothom
Rsap. En l'escola de lfa.lencia, es el metre dominant `:- a impressiO de

cansament que produeixen les llargues obres valencianes, hi contri-

bueix, en bona part, la. pesadesa del metre dWdecassil.lab: que sein-

bla que tenien intenció de fer-lo típic de l'escola, el inateix com
1'

siAlaguássin inventat.

Mal g, rat que sabem que En Jordi de am ant Jordi era fill del regne

de VaAncia, sobretot d'ença que En Lluís Nic iblau d'91wer ho va de-

mostrar, per les seves influbncies italianes i provençals antigues
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n'hem tractat en altre lloc (	 ). alguns autors evident-

ment valencians dels quals ignorem que se n'hagi parlat ni trobat do-

ciments, com per exemple rn Dionis Guiot, notari de València que tg;

solament la seva poesia única es troba en els cançoners JK que jus-

tament són molt proxims parents i en bona part són c')pia l'un de

l'altre. L'obra del notari va endreçada a la glória del A.Tagnanim,

Alfons IV. E1 llenguatge d'En Dionis Guiot te un carácter me rcada-

merit arcaic. Per a aquest distintiu el posem en primer lloc.

0i havie^. de presentar les obres de l'escola amb un criteri pu-

rw7ient eronblogie 11 obra primera en data és la Cançó de la Concep-

ció per Francesc de Mestra que porta la de 1440, que va obtenir una

espasa oferta cor a hoya pel capítol de València. Podríem dir que la

forma és força vella. Xquesta data d'un concurs devot, q ue ens ofe-

.eix el manuscrit catalá de .Sarsella, fa creure,gà& 	 salt fins al

famós imprès de 1474,^ns mangaen elements per judicar si hi haur"'1 em

hagut concursos en dates intermitges. Is probable. Després del con-

curs de 1474, examinaren tots els altres concursos devots del segle

XVN, que gairebé tots són tan rars com el primer, que no se'n coneix

sinó un sol exemplar complet, així com el propi i únic text de .ar -

sella. Els rars del segle KVIe. vindran examinats en el capítol des-

tinat a aquesta centui-la, peró posant la llista alfabètica com cor-

respán fer-ho aquí perquè en l'ordre de cada llibre ja ho portem fet

en les nostres :Biografia de 1914 i repertori de la Literatura catala

-na. En aquesta solament ~ donarem una lleugera idea bibliográfica,

peró fondrem els autors, diera els poetes en un ordre alfabètic gene-

ral. Com una excepció els poetes que són autors d'altres obres a més

de contribuir als concursos devots es trobaran al nori d'aquests; són

els seg?lents: Jaeme -boig, Corella, Joan "oreno, allorquins adherits

a 1'escola de Valencia, Jordi Centelles, I?ranci de ', astellvi, Vinyo-
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les, Renat -2 enollar, Pere Martines, Pere Vilaspinosa, Joan Vidal i

Rodrigo Diez. Com se comprèn existeixen, entre al-uests autors nome-

nats, poetes de poesies nombroses o importants i d'altres que no

sinó dos o tres. - - Irnb aquestes poques idees generals co-

menc;are-ai a classificar cada obra que, segons el nostre parer, ~

f o reia part de la que anomenem e se ola de València, inspirada en 1' E s-

cola de Barceloiia, com aquesta darrera prové de la de ;Tolosa. r'em

constar que, en dir Escola. de València no volen indicar parlant de

llengua que.La valenciana, així com la mallorquina, no deixen de

forria.r part de la gran llengua catalana exagerant, pern, els vulga-

rismes per part dels valencians, no tan pels mallorquins dels segles

XVè. i XVIN, per an deix de bon gust que a ells els és natural, que

els salva de caure en cap mót massa vulgar̂ i els estudis llatins i
(e., g ., .

la facilitat de poetisar-hi els ha salvaguardat de passar per sobre

de la gran decadència literaria, que a València i a Jatalunya i tot

varen teriir uns efectes de gran v:algaritat i pobresa de la llengua.

Alguns, per defugir del mal gust general s l entregaven al goKLgorisme,

que era, el mateix que caure en un defecte més contrari a la llen-

gua nostra.

I. (1445 ?). - Dionis Guiot, notari de Valencia. Obrà figurativa en

rims strains, en lahor del .ltey, feta per -!"-n Dionis Guiot, notari de

València.

Reys ma^Yniffichs, trop me par causa folla

J142 9 K188. Són set cobles de nou versos, tornada i endrega de cinc.

- No caldrá expressar que l'elogi que fa és d'Alfons el , 'agnñnim (25

de gener de 1416-14 de juny de 1458). Oferirem alguns fragments per

a que pugui judicar-se cors en fa l'elogi al mateix tes-.ps que el llen-

guatge que usa: "Es imperant lo senyor de l'imperi Universal, la pla-
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neta pus nobl a que'1s solells, de ses virtuts sens nombre, Lo rey

dotech, sen lo regisme orfe E de valor entre los millors sempre..."

- "Apres complit de natura aquest acte, Dieus guovernants sobre son

tabernacle, Influí cell, en las virtuts de l l anira, Pus Poch formats

dels millors en l'estremi, Volen que fos dels univers monarca E que

regis e governas lo segle E fos fet rey dels reus inexpugnables, Se-

nyorejant-los en l l ínferior cercle Si que null temps algú pogués

convençre" - En la tornada diu humilment: "Yeu no say com vos tause..:

i en la Endressa al Senyor Key "...vos lausan, Senyor, perque sens pus

lo meu petit ingeni dar-vos laus complits homs no puscha, Si donchs

no sab legir lo vostre libre que'b sos scrits tot fin saber pentra".

Es diria que el tractar del rei com autor delata una coneixença

personal. La data que hem posat a dalt és, com se compren, hipotbti-

ca, perb la composició del notari valencib no es conpren si no es al
E1

fort de la glória del Magnánim. km: costum dels strams exigia que tots

els verso q fossin plans o femenins.

II. (1410)-1473. Jacme Roig. Espill o llibre de les Dones. - F̂:s una

de les obres més notables i de més gran importancia que s'han escrit.

Va ésser composta a Callosa, aburrit l'autor fugint de la peste del-

maVa* Valencia en 1 .160, perb abans ja hi havia estat en 1450 pel ma-

teix motiu. Potser la, primera vegada, estant-hi també degué planejar

l'obra; i la segona vegada, de rés llarga estada el devia escriure

d'una borsada. Ellmateix explica el seu estat de perdre del tern.ps:

Trobant-me en a q uesta Vall

Callosa, per les morts fuyt,
Ociós, trist, sens fer fruyt,
Emprés he no sens treball,
De dones seriure leur tall.

i o va aprofitar-ho be. E1 dedica el seu estimat nebot baltasar

Bou, peró s'adreça a T^xossen Joan Fabra perque 1i corregeixi el seu
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poema, al qual tracta arb consideracio. g̀is coneix que el metge era

més jove que ' To sshn Joan Fabra:

T,1agr^ífích r.,iossbn Jo"n
Fabra, cavaller valent,
Pel gentil atreviment

qu l entre dones vos roman,

Aquest .rescrit vos corran,
Per vos sia be llegit,

Ben limat e corregit,

Afegint-hi lo que hi fall.
Flor de tan alta `enyora
He collit yo com a lech:

No se texir -ho que'n crech,
Trarsia poch ma. la lana, adora;
Paesaune vos la tisora

Per ma tela, si'us plau:

De mi com de fill manau;
De gracia, us ho deuran..

Aquests extractes de la Consulta,	 debuta l'obra, ens han

semblat interessants de mi com de féíll rr;anau, li diu. -gis OJ aquest

M7ossen Joan Fabra ,^uel En Roig de % orella @q considera ri.ort en les

Lliçons de la mort, tot adreçant-se a la vídua. L'espill va adreçat

a un seu nebot, com tothom ha esmentat i s'ha cregut què el .Baltasar

Bou, mort cavaller en 1466, del qual es coneixen algunes disposi-

cions testamentkries relatives a Jacme Roig, modificad#, , en part en
t sr

el codicil.. Perb en un estudi djo I Adolf Salvh Ballester va escriu-

re sobre estre Jacme Roig_y Baltasar Bou (-Boletín de la Soc. Castell.

¿,S w

de Cultura, vol. XV, 1934, pp. 294-301;, qüe Baltasar Bou lo vell mai

fou senyor de Callosa d'En Sarria (abans d'En bouj. Aquest autor su-

posa que el que podia ésser nebot del poeta era Baltasar -Bou lo jove,

un dels fills de Guerau amb Itrsula. Perb el gran inconvenient d'a-

gtrest és que va anar a Portugal abans de complir els vint anys, d'on

»@q torné. tan greument malalt que en desembarca- a Xàtiva, mori. El

varen fer cavaller en 1467. Aquests dos, pare i fill, eren senyors
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de 2zx Callosa. De totes maneres En Chabás, que creia que el ca_va-

ller Deltasar Bou mort en 1466, dotze anys més tard áf* la. composi-

ció de l'Espill, era senyor de C allosa, extracta documents x cor^cer-

nents a herencies entre aquest i els seus gerrmans̀ aíxl com entre En

Baltasar i Jaerr.e Roig. Les relacions entre oncle i nebot eren cordia-

lissimes, per'o no es pressuposa que fos senyor de -allosa pel que diu

mestre Roig. Podia ésser que En Balta.ear Bou, cor„ a parent dels pou

senyors de Callosa, invitaria T^estre Jacme Roig a habita.r-hi, fugint

de la pestI , en 1460, on hi v a escriure el seu remarcable llibre.

Vos vull escriure
est doctrinal,
haura nom Spill,
A tu com fill
Baltasar Bou,
per lo que'm mou
ta rmolte- amor
e gran calor

1
d neb ot ca.rx,
t vu.l drecar:

car certarient
lo teu jovent
tens ben compost
e prou dispost

lo sentiment,
l'enteniment

te veig molt clar.

En acabat llo a el nom de Baltasar i el cognom de Bou, baix el

punt de vista bíblic.
^	 4r

En Chabas (p. 439) no veu Ien Baltasar Bou per on podia "bot

de mestre Jacme: sembla. que =n Baltasar devia tenir uns quaranta

anys i era casat. Si no fos l' absencis a. Portugal llarga quan erica-

ra no havia complert els vint añys,ï---éi aquest podria dir-^ "lo teu

jovent teris ben dispost'} , si En Jacme Poig l'hagués conegut abans

V empendre el llarg viatge. Veritablement entre els dos Baltasa.rs,

el vell i el jove, no sabem a quiri decantar-nos, perque tots dos pre-

w,
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senten prous objeccions. quaii el metge va redactar el seu poema En

Baltasar lo vell va trigar dotze anys a morir.

És singular que el treball notable d'En Vila sobre acme Fboig

no li heglés pervingut, havent -se publicat deu anys abans (1895) q-ue

la	 i$:ix excel.lent edició del---canonge D,,- RQC--Chabas (l905,'. Una no-

ta, segurament d'En 1,fenendez	 _Delayo declara q ue "es refundición rnuy

ampliada de la Ultírn.a parte de la Hessenya dels antichl poetas ca.ta-

lans u. En dos iridrete d'aquest volum sish s'ocupa extensament de l'au-

tor de l' Espill (pp. 383-391* i 417-420). Com en tots els escrits

d'En 1,111 són de les més intenses planes que li coneixen i no hem de

dir que les hi coneixem totes. Entre la superior edició bibliografia

i estudi biografic del nostre plorat amic Don ':oc Chabas i l l excel-

lent d'En Ifila compondrer. el nostre estudi sense gaire por d'errar.

Com tothom sap, així com la. Ressenya ve ésser redactada en ca.tal8 el
x

Estudio sobre los 	
É:.

ines ~siglo  XV y -!e princípios del xx

siglo XVI, ho está en castella, com es evident pel títol reDrodult

d'aquesta gran obra del gran Tila i Fontanals (Obras, TI) en les pla-

nes ÑEI esmentades tractant de Jaeme Roig, que és el que ara ene in-

teressa; quan ens ocupa,rer: d'altreses poetes pertar.yents a la_ escola

de ':raléncia, en tr.actarerl a cada zr:omerlt.

Primer de tot donarem una idea rebent de la novel.la imaginada

pel metge famós, tot prenent nota dels tocs de realitat que s'hi tro-

1 _	 ben que resultin útils per a la biografia documentada, que vindra

com per la rlb de parlar en tercer lloc. E1 primer que ve, anorjienar

-Espill l'obra d'En Jacne Roig va ésser l'Antoni Bastero i Lledó, el

davi provençalista, d'acord arib la idea de l'autor. (Haurl, nom Spill)

Roma, 1724, que el tradueix per spellio, spechio. Ja saber, la des- Y

cripciO detallada d'aquesta obra en tosc8 en el nostre num.

Com que a aquest primer llibre impr'es n'havien de seguir d'altres



9.

llibres, els manuscrits d'En B astero es conservaven en 1'Acadernia de

Boiies Lletres i a la Biblioteca de la ITniversitat. -Els de l'Acaderrie

de B. L1., molt importants, havent estat descrits per En Rubió i Ors

i utilitzats per En Mile, varen ésser sustrets, i es va fer desapa-

éixer el catileg dels manuscrits, força ben fet, per a que no restés

rastre d'altres manuscrits importants a part dels d'En Bastero ,. que

per sort varen ésser publicats per En Puigarl. L'autor de les dites

3
sustraecione és un que ostentava el càrrec d'academic bibliotecari

fa pocs anys. - F1 segon que va an omenar Spill o Libre de les Dones

va ésser el canonge D. Roc Chabas en le sev a edició de 1 90 5. En re-

edició Almela., d.e 192''>s, va dir-ne també Espill. `Potes les edicions

del segle XVI de 1531, Valencia 1561, Bar.celon a t 1561 ^^ 	 ra, si -

no que adhuc les nadernes d'En Ras Valer_cie 1735 i inri Barcelona

1865, ~¡Libre de les Dones e de Consells o Llibre dels Uonselle e

de les Dones; es coneix que aquests editors no savien llegir les obres

dels autors que publicaven. 
/^;^p- nn
	 _-

La novel.la , que aparenta un autobiografia, coiença anb 1'epi-

graf De la fedrinea.. Tant com el noi te record el seu pare i la se-

va r: are renj averi separats, a casa n.ai va veure riure: mort el pare

va fer testament a favor d' ella., valent-se d'un capells. confessor;
[,t•	 í^l t

,,<'va ésser marmessor i lega.ter¡ de la mare i d`un notari que ni va co-

m_ençar inventari. E1 seu .fill el varen pagar amb cinc sous, que era

el seu llegat. Els florine del pare varen passar integres a la mare,

la qual, al ca.p de poc ter.ps de la mort del pare, 	 va

treure el seu fill de casa quan era t anbe la_ seva propia, aconsellent-

bergant de plat ' a (miles	 ^^^li que es fase¡ berg	 ^	 , p. 383, pillete de playa] o

llanterner del cap de guaytes (Y¡ l&, id., tradueix lliurement per

alumbrador de los faroles de las atalayas) . Si et Vole fer barber

cantant cançons al so de les tisores, si et vols fer tiritorer ¿uanya-
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ras bons sous. Li diu esta nit sopa, demà camina. La rariera co el

va treure sa mare ell ho expressa $.ixi: Un peu descalç i l'altre cal-

çat, sense camisa, un gipO a l'inrevés tot esquinçat. ras de fer comp-

te que aquí no trobaran taula ni llit. l'ens peus i mans, guanya el que

puguis, cerca ventura. Amb tot aixó es trobava ve.rïtable r. ent malalt

de terçana. de tant haver petit a casa des de la. mort del seu pa.re ,

i mare ni tia no el volen acollir ni bullir una sopa d'ordi per ell.

iu,Telalt va presentar-se, fora portal, a, l'hospital d'En	 a-p es . L'ho
yy
s-

piteler l l escorcollh no havent-li trobat ni un diner: Sense llansone

huy dormireu. En un porró-aguia beureu; foc tl , sal haureu,, pa, Y compa-
r^

natge. Menjant bledes i cols fredes, va sortir de l'hospital mig cu-

rat. Amb aquest vestuari va anar a peu a Catalunya.- p	 vs^ars-ses

-a--Oataluuy-a- on un cavaller d' antic ilinatge que era un gran bandoler

va pendrel per payge. Amb ell no hi va perdre temps, fins que va sor-

tir-ne ja home feta D' ell aprengui de ben servir, armes seguir, fuy

caçador. Cavalgador dels bons dels regnes, bona má en regnes, peyt

yl esperons, de tots falcons, y de sperver, ginet, coser, de cetreria,

menescalia, sonar, ballar, fins a tallar ell rne mostra: - La seva

esposa li tingué enveje, en veure que un fill que 10-havia criat lla-

mesa n podia aprendre res. La esposa del cavaller va aconsellar-*
.,	 + , ^_ ;:

arreant-lo d'un caribet, que matés el jove que t 	 é havia aprbs tot

alló que el cavaller li havia enseriyat. -5-1 jove quan va veure que

el volia matar va bellugar-se un xic i va fugir corrents vers sa ma-

re sense ni haver-lo tocat, tot temeros. quan el senyor e enterar-se

del fet, va pegar a 1a seva dona arib la correja i amb cops de peu i

v ¿ltí ancar-la al castell. El ceva_ler ve recomanar-li que s'absentés.

Amb un llatí 1eceins va tornar al Grau de Valencia. quan va al seu

carrer, tots els veine el conegueren i tingueren grat de m_& tornada.

¡ Desconeguda haguí 18 casa, tant la viu rasa e desrobadaf ^a rriare viu:
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niés mou ni's riu: cuyti d'entrar-ri; de un canari o c ñ strany,
de , a tacany no'n fera menys: ab sos desdenys poch se gira, ans me
mira de fort'l etal ull. Díxm.e: "Boch çull (Boch çull, cabra çulla, son
besties us u.alrient banyudes que no ele han furtat les banyes. La se-
, Yble'

và'Si adreça com un insult ) ,, tira't avant". mans amagant: ni'm lexa
seure, ni'm feu dar beure. Ço que tiras no m'i trobas lo seu senyor:

ab entrenyor yo demans *Q,ui9 ". Dia:-me: 11 111esquí e. ton despit 	 án,cj a 
marit cert pus honrat que no l'orat de pare teu, de major preu e

pus kg=Rkx:qxwxxx valent: vesten, dolent". Prest me'n partí; yo ni'

aparti per ma honor, no pas per por de mon ~ax padestre? Pinta

amb vius colors el trist estat de la seva mare que serà aviat vella

i ar. rugad% rr s- e r -fOr& casada de per riure i sense capellb a .b un

marit jove que la faria servir de criada_ i bugadera] ell va adoner-

se que tot el parament de casa havie fugit com hauran fugit les se-

ves joies. Ella podia creure que el pa de noces duraria sempre quan

aviat va ésser acabat sense Im prendre consell de ningú, la casa era

de tota cosa. Pel seu real cap, assegurant-se que el seu

fill era absent, podin, ésser independent i senyora i s'ha estimat niés
~e^
-Pw!r captiva per sempre; s.viat el marit jove li pegarb quan ella no
tingui res/ obligad a de pagar els deutesdel marit jove.

Segona part. Com fon afillat e traa.és.

Abans d'anar-se'n pensa de presentar -se e. home de gran estat

que era fidel amic del seu pare i padrí i molt ric. quan ell va se.-

ber qui era va afillar-lo, li dona vestits monvenients, i li dona
un =xz cavall amb força diners, i li digué que anés a --arcelona,
passant per Tarragona, perb , que no digués res a la seva dona que fiu
ex-s_,.eigtLi-s f i o 1 ni que -j-a-t'hagi afillat, corn 4-ben cert: El terna
d'En Jacme Roig és que les dones són sempre dolentes i que se les

ha de castigar. Comença per la. seva mare, la dona del cavaller que

J
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tantes coses va ensenyar-li, la castiga de gala manera. Entre larra-

gong i Barcelona, passa per amant --art1 de Panades i assisteix a la

presó de Sibilis, de Fortiá, quarta esposa del rei Pere III de Barce-

lona. Observa En Chaba.s, que no podia presenciar aquest fet, que va

tenir lloc en 1387,, n xodia.--assistir-hi, perque Jacme Roig va morir

en 1478. -X" d'horrors que va demostrar-se que no eren certs. '^:n

tot el llarg del seu viatge sempre troba dones dolentes. Se'n va a

Yoritserret, d'allí pren el carai francès i va a ,,3eses (Beziers), al

famós santuari de prostra Daria del Puig de França, al monestir de
Sant Denis, sepultura dels reis de Prança, i a Paris. 'iroba llhosta-

lez-Aque filava lli prop del portal i erfient-la segura li confia_ una
e6

bossa perque la tanqui. Aquella nit havia assassinat el seu parè•^ el
?r

seu geryrta, tot ho robaren; el :ka 3 de juny rriataren at'set 4ue-fugien.

Una volta presa fou posada nua dintre una bota en companyia d'una

serp, un,,-^ ^ A 	 i un	 vell, i posaren riu avall.

Mas poch apres, prengui mos gatges (potser la bossa que havia

entregat e L'hostalera) i va fer llargs viatges ar.b ardida gent fran-

cesa contra els anglesos,r^fent cavalcades molt estimades, fort guer-

rejar.t e saltejant, cobrant;irïolte jovencells apresonavem`è 1 1s resca.-

taven? per molt argent: cruel, urgent f eyem la guerra, e la desferra

molt bes partia, tothom n'havia. i-quell estiu gran rich me fiu. iffolt

ben armat era estimaentre els guerrers. A l'hivern per la neu i en

temps de pluja la guerra prenia fi, e1 Dglfl ens fei a belles festes per

les sales, amb dar-les molt ben vestides i alegres. - Ln el mes de ge-

ner vaig obtenir el premi (pris) tot junyint a favor d'una gentil

borgesa famosa per tot Paris. Ella va preseritar-sd al seu borges tot

dient-li: "Beveu Senyor, dix, l'hipocrás". En va beure molt, va ador-

mir-se i morir. A-leshores ella i les noies tot era esclanar-se i plo-

rar i la gent encara les havia d.'aconsolar. E1 seu pare havia menjat
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porcell i begut vi més del compte i li havia pres l l apoplexia`. Un

fill bort del difunt acusa la mare i les filles f e matzinadora pre-

sa,posada en foguera aviat fou tornada cendra. L'autor diu, si hi=gues
Y

tractat més també m'hauria donat un mal potatge. - En aquell any suc-

cel un fet extraordinari nou en el món. Com que ell va tenir el renc

va convidar els seus cor,^panys a sopar., de tots potatges, de carns

selvatges, volateria, pasticeria, lal 	 famosa de tot Paris, quant

en un pastiç varen trobar un troç de dit d'home, en acabat un troç

d'orella. Carn capolaven feyen pastells e t~ dels budells féien

salsices e lon~ices; d.el tron pus fines: mare y fadrines. quants 4
F_ 	 --

tants ne venien, amb els troços n'omplien un pou. r'as testimoni que'n
0

mengi prou: may carn, ni brou, perdius, gallines, ni f rancolines de

tal sabor, tendror, dolçor may no lj senti. De les tres dones en va-

ren fer quarters i la seva posada va esser sembrada. de sal; i els

corsos tallats a troçots els soterraren en terra sagrada.	 Li agra-

da París per les costums pacifiques dels homes, benignes i suaus. -

Dones malignes ha vist penjades co m a raim -q per crims diversos. -
LTna en penjaren que escorpgiar.en de viu en viu. De nit venia sola pu-

java, sens companyia, per arrencar les dents i queixals dels penjats

q~ e- enia una olla^e passants, e^-^ure que li sortia
o. c *

foc pels cinc forats de la cara, fugien espantats i la deixaven fer.
11 
Porch ple de vicis un mal matí íélla trob bL ,^son saǹt Partí, la pell

e	 ^

	

Q, ,,	 per fer-ne bots. - Ens sembla que ni la solució Briz, • fer nebots,
tt

	

v\J°	 ni la d'En Chabas, los saltos que haria en la: horta.. Una dona penja-
j U.AA

,da i viva escorxada no pot restar en vida per disposar de le seva
3 .l,^v r,>

	

r^k ^ , e, 11 ,_,	 pell després del martiri. Abans de rebre el podia dir que de la se-

	

qa G'	 va pell en fessin bots ( sempre de pell) per vi o per oli. E,1 sant

e ^^., F
^,^ ^^ r• -

Marti farien pensar que serien bots per oli, millor vi, perqub Sant

yMartí cau l'onze de novembre, en moltes comarques es comença a fer



14.

1 l'oli, que dura fins el desembre. No obstant es prou conegut el vell

ref ra f rances á la saint iartin il faut gouter le vin. si  es tractés

del nostre país no cullen el vi fins el setembre; perb com que es trac-

	

^ D	 ta de Paris que no és terra de vi ni menys d'oli els bots que es fa-

	

'`^	 _ rieri de la seva pell tant s e, val que serveixin per a contenir una co-
`	 sa com l'altra, oli o vi, considerant que	 martiri d'una boja tan#

, antiga no te cap importancia. Perdoni'ns aquesta digressió. Perb s'
;

a	 ^ V̂)A han interpretat d'una manera tan estranya el fer-ne bots, que hi po-
,^Q- fiu

	

„	 di eri dir-hi el nostre parer, que és e1 recte.
o'^^s ;,	,•w^r

Quarta part. Clou sos viatges tornant a Valencia..
í	 '	

-4 -	

1)*Puye ixquen tots molt bella flota, em a derrota ab lo cals
fc,.

sol de juliol, en les companyes de gents estranyes que eren vengu-

des, fens corregudes, no'ns hi trigan que calcigam tota llur terra.

Be n'haja guerra a rey cortes: 	 -Peu larguesa; una drexesa folla

guerrera ma presonera de gran finança, per ma quitança e del boti

quart lo partí; per part dona; ella. l s finb entegrament dos mil e

cent nobles moneda anglesa	 or, de rióú ella a^	 (	 g	 d'or)^' 	̂ pas-u complidament,

delliurament tira sa via.. - Yo quant havia, pus rich, potent me viu

d'argent, armes, vexellar roba molt bella, li, lane, seda, molta mo-

neda, tot exa.gul e cambihi segurament. Cortesament prengui cozriiat,

ban cavalcat ab circh can ehes (diu Chabasd EL111 ' P\Á 	 cavall

no gran apropbsit per a la marxa, no lliga amb el que segueix ), ab

mes liurehes a la francesa., totsgent cortesa: (sembla que es tracta

de cinc acompanyants). Per mes jornades fent matinades e curt dinar

per caminar cuitadament. Catalunya passi'lsmollone, pe l ls gotirlone

de carn sens ossos al coll tan grossos (golls de cretins) paren nan-je-
Fa

lles, .^ faltes velles d'aquells vilatges cert rial.e beuratges fart ho-
,`I

rens beguen, aïxi los peguen al viandantil

Mentre viatja, ja s'ha vist, seripre li paseeri coses arlb dones
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que arrosseguen i esquarteren; de fet, no en resten sinó dues; un
Vrorvedra.

fet entrant a Lleida i vn altre a 	 A una fornera de

Lleida. la castiguen i maten per haver acompanyat un seu fill molt

tendre a dormir amb les parroquianes de l'Alcavor, un establiment

inconegut de Lleida, ple de dones locanes, ja. pot pensar-se quina

'mena d'establiment seria aquest anomenat. -De fet partí: tirant carvi,

fuy al castell, entich, molt vell, M-orvedrá--dit. - Aquella nit un
id

bon pagus coneixia que la seva dona adulterava en el celler tot dient-

li que tr.ascol8va el vi. Ell es llevé a 1a matinada i trobatwle se-

va dona en fragrant delicte. Ell feu una gran carbonada i va posar

la rel"la. fins que fou vermella i lw én la fenella en lo camp seu.

Amb tal cauteri la va curar de no cometre adulteri i va ésser sempre

muller fidel i bona i ell va sortir i e11G va dormir i la maxiria fou

digna de gran mentiria, alt en la glbri a. Deu lo coloque ,'  - suant me

vaig dirigir a la meva ciutat (Val.encia ),  vaig ésser rr_olt ben rebut

pel n,eu padrí molt carament amb gran plaer; per sa muller renyant,

grunyint, i presumint que fos un fill bastard, anava en part les
# e

dents croixi.nt. Qu Í^1 vos sal som hostalers fornit* de.11is.

Digau, marit, rcavalIzrs, preats 7 galants, espluga bous, per quins

cinc, lló s los acCIJ-Iiu? E yo sabiu: un bell robí yo li doni,, :E de' ^çfet

pague quant despenia l t ^YP nm si fos pare meu... Com a lleona ella em
cc:

mirava :Yno m'oblidava,, lo benefici, feya servici e gran honor al prom

major. Aleshores, comptant, va trobar-se que tenia trentados anys.
_7\	 1 kv^̂

b, e s	 ^e qúañit ffon ca sa	 om pres donfella.

S'avingué amb corredors fins que compr b. un albere (casa ) , el

va pagar, va arrear-lo aviat d'abillaments i forniDtente com convenia.

Tot sovint li compareixia la vella esposa malcarada del seu padrí

per a veure si li portava un present per ella o pel seu espbs. Com

ella veu yo com vivia, i quant cobrava i esmerçava fort li va plau-
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re en veure que ric venia. Va parlar-li d'una cosina que s'hi podria

casar. Perb va trametre-li una mala corredora, falsa com totes les

casementeres. Va enganyar -me proposant-me una rica i bona donzella:

te trenta mil sous en timbres nous tots en moneda, una alqueria prop

la devesa . l	 fon j oc)de falles, la moneda foren trenta mil malles

dau--lz--.=neda cer.t^l alquwria	 fon rrialqueria,

bens confiscats, hipotecate, en plets pendents, encartarients de quan-
fictes,	 '-

titate, censa.ls quitats, Via, cuberte a cort oferts, deutes pagats

sensl cancellar. - S'aconsella an^b un que entén era aquests fets i

que m'estima que li va dir que, fora els plets, que arreglés tct e1

demés, si volia.^^el promis, pagagt axa. ja no'm dex l fer lo de-
zn 	 ^^

gut, tregu.^ •m, begut f_1.8 les adives a mi nocives al cos y bossa. -

Era ssa, bl e-nca k, polida Y..yo no est present, amb t-othor, rient i

amb ell# sempre seriosa i com si fos muda. Ell pensava, aquest menys-

preu que usa envers mi canviar.a amb tl temps. Com més e obsequis li

feia, pitjor, més rial tracta li donava.. Ella vivia. de fum. Ell els

proposava. fer unes noces senzilles amb poca gent; ella i la. seva tia

varen disposar-ho d'una altra manera: alga faran venir tots els ju-

rats i tots els seus parents, que son molts i nobles cavallers. Al

bell del dia, ell a anira molt honrada colcant un bell cavall blanc.

Pensar deurien ella d'on ve, com li co ilvé solemne festa. Ella qui
#-fia 56 ,y	. ,K	 n _ ï , , ,.

lí

resta jtota br Áösa^i soperbiosa,, los ulls regira,' gr#'nyint flastona....
11 Pt11 Dillun s, seg-dent. com fon) dinats, los cofividats ~'	 se'n partien e

sols# me dieu: - "Gracias grans, e molts infants vos done Déu, si

5 t	
t d.^ U t o u r, o 5;y -C.- _

res voleu yo son tot vostreYY` - del qúé'se fer al menest ennanau de mi5>,
_o v^

u^
R miran^u fe2kF

Fan son camí, lexen mal sa lo novença: la novensana tornas Eiiál ta

f'f àlta: 'ñuncá 'm`ránt:^ñi8s yo tirant al pacifich, vos certifich, que mon

poder art, giny, saber, quan treballava, tot s l espletava de nit e

dia, en cercar via per que'ns anassem e concordasseri, corro se pertLany:
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ab quant afany, e temps perdenti Primer volent la solaçar y abraçar.,
irV ,,

a totes parts ariçons, carts, porca ores p ina no tenen pub fort ,'gru-
nyent tota la nit, era en lo lit;\<priiner cercava lo coxinal de son

senyal, n	 de.lançoi si sta ^on sol, apres rallava, no responent;

deia: :Dolent, "so endiablada o so orada? no'm responeu?; mal escla-
mia

teu!` - Tenint-li corda, may me recorda, restas la nas,-Bi s'ador-

mia, tantost roncava i molt m'enutjava cascuna nit: sovint al lit com

s' orinava, tra	 f=	 -aya. Mant y sovint, lo Ilit podrint; d'abre

pudia quant li venia son ordinari, sens pus pensarhi, cames e cuixes,
7

les calces fluixes, tot se n'ümplia, draps si'metia ab tal olor e tal

color com Deu ho sab, lançava pér los racons, dèva1l caxons, entre la

palla, no hi dava malla, hom si'l trobava lla'l se lexava hon li ca-

}ía. - Vig any vestia una camisa de sa divisa gentil brodada, tota

clapada de rojes flors, nunca del cors, sino podrida, trox;os partida

la's despullava, tal la 11 regava baix en la cova; mudava l s nova cada

vestida, mas .lo cosida punit per ses mans, 'ant porca com era al llit,

a taulaol-}ueingú_re-téa. tenia plats i tassa especials que

ningú hagués tocat ni rentat el drap de boca (tovalló) i com que ella

era incapas de rentar ni aixugar res, quan tot el seu era massa brut,

n'hi mudav an de nets. No es curava de res de la casa ni savia les

claus. En canvi li espanyava els calaixos de l'escriptori per veure

si trobava dihers i li robava tot el parament de casa, avinguda amb
.	 ;.	 - é

una tende `^.̂^	 E11 s'acostava mal dinar-1s 	 a.l mal so par. Ella

que havia r!enjotejat a totes hores, no tenia gana a les hores Vsuals

de fer-ho. Amb tot aixb era su persticiosa, si per cas hi havia un

penjat no volia que com p ressin carn ni fruita i ella, ni a hores ex-

traordinaries no tardava res, i li semblava que mal els altres menges-

sin. Ell feia cuinar netament i finament pels seus esclaus. ±illa so-

lament volia manar s92,s de paraula, perb estava impossibilitada per a



18.

dur el rein de casa; en la cambreta tenia foguer i olleta, prou bruts,

i alli1s toia sense cuiners. i dos o tres hores en pintar-se, com les

mores ho usen. Fs llevava tard, anava a misa que estaven a mig sermó;

quan es trobava amb les seves a2nigues es feien uns besars tan soro-

llosos que el pr.edicrdor havia de parar el sermó. Aixi com anava tard

a misa, també en sortia fins que l'anellada (e'1 soroll de claus ) li

indicava que havia d'abandonar l l esglesia. De vegades, prou li con-
^afiL

venia, anava als baris d'Fn doanou o d'En Suau, en lo Palau, o de Na

,'arfayiya la banyadora; després del bany, vinga menjar coses delica-
,fia.	1

des. -dia de paper, ploma y tinter, "u1 n' escriVia mau ho sabí: per

cas trobi tot en la plega que for ho nega, porfidieja, cridant bra-

ve j a, puja la quinta, mas yo de tinta ses mans sulla.des viu prou ve-
r)

gaäes. Ella. que era tan bruta que s'orinava al llit li deia a.n ell

coses fortes: '"Jos ja us pixau en la gavata; la nostra gata vos ne

porta^_z; molt cavalcau. tort en la sella, ¿feu la scarcella o curt

gaibal? Sonau tabal o cornamusa? Taribé s'hi usa sonat laut, o lo ve-

llut de tripa, gr.och, de calçar çoch, pus alt lo dret. N,,Iostrau-vos

c et	 -uos de<^ret e tant suau? ¿Per qué plorau? ¿Feu la mor-

talla? Cau la muralla. Deserabancau, sech, #1 lach tornau: podeu men-

jar: ja blanquejar l'horta comença; per més ofensa, o per wes toch,
çehgw

lexant l'estoch vos cenyiu fulla; no pot l'agulla cosir, que's roma.
.c _i 1'	 %

_T
La cort de Roma hará sentir, e de patir tan gran error. Revenedor

C^i'	 ^,^art+4^,.

^an tal parell: un cors tan bell alt com plançó ab un beçó	 sec ,
Y, GLju.	 sktn , S<	 <	 <.

_flach, riu, avar, ß.a~yyr e^^oL bonico, caga poquico,
SA2. 	1r^rKlt	 _.

pus ver capó, só empánarellada, mils consellada, com yo pore, sé que

fare. 4 Aquelles paraules dures, d'acostumat, no lm ^ impressionaven. -Va

veure si fent-la hereva en testament, peró no ho 
l Y ^ 1A 0	

més que
}

una figa, com que es pensava que yo morint ella fora senyora, i riu

-eel^ hereva. Aleshores li robava tot el que era seu, or,
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llu

tapits, robes de llits, vitualla d'argent, coure, tot allb que es po-

dia. Va provar, les vetlles, de jugar als naips, perb no s'avenien

per les trampes manifestes d'ella. Veient el---vent incurable, enasti-

at, va mudar d'estil, vet, ^un codicil del 	 casant ;r revocant ,el

testament; saviament ell va posar de^pressa protest en cort dins el

temps degut, com mai li havia fet rebut del dot, li fon ^im- anat ~
h-i--r-espi=guês, ben intimat ab escriptura. Sa oradura no's mitigá^—gens

per aixó.^Lo seu caxo ple d'ampolletes, escudelletes e bar.ralets ab
-.^7  ,,''	 So s 	 ,

mil potets tot ho trenqui, e li	 a ornaments, habillaments, anel%,

manilles, vels, beatilles, l'argenteria e pelleria#-m'ïlo pagaren

e--m*".,p	 tantost o tart; mas no lo quart del que costé: may
s'acosta a la rahó: com Pharao ca r endurit, dur, éñpedrit e pus mal-

vada. Aconsellada, no se per qui, molt lo hi grahi, ab larch cartell

posara libell fort de repudi ab prou gran studi articula e prest pro-

va, que era casada d'altri apö á là	 ^4-^ q	 ,	 primer de mi e que dormi ans',-á-
quell: cert un cornell, ella cornel i - feu-ne parella. Zo magnifich

^ ĉ ^• Ii EnG auderich lo de^ Soler, canonge ver, doctor legiste, gran ca-no-
,S ^5 b^ ^

Cl 
;° ° c+ niste, Oficial, tragué lo mal de casa mia; feren sa via... Yo deslliu-

t# m p, fil '

	

^•	 rat, e desferrat tret de gran fanch, romangui franch. Cert, qui'm
c+ Y-h m (D

Wm (D N 1-,
Ñ• y3P4^ M 0 tragués, si yo hi jagués, de mig d' infern, en l'ull un pern si mi ba-

ú ^, a llava, mes alegria nAL mostraria. Gran goig haguí com romangui d'a-
Ñ v ((DD o	 I—t k p,	 i.^ Go n GW `^o ^ en quell diable incomparable desobliga %,-pQCÍer entendre si vulgues petidre
S:. ((D !y c+(D c0 9 altra muller; com carceller pres me tenia ma homenia-; puys fon qui-
(+ O PI,

° ¢ `' m tada e rescatada, yo reposi. - En 'fill va fer un estudi important d'
a' Ñ	 aquesta primera part, donant-ne una idea. clara. '_nosaltres per a no L

Ñ mC	
Segona part. Com volgué gendre begui tia.

ó p ;ro C+	 Intentava complir un vot a. Sant Jaume de Galícia i va fer guarda-
C+- - m m
v v. f-g
c; m ^ dora i recaptadora de tot lo seu a una beguina que la coneixia de ser-
NrnaIm
(D (D N
Id

hi e	 li veina, i	 pertaneixia al beginatge. Volia fer aviat el pelegri-
o 5 m ^5

1(D 
0 1-, ^ natye a am ant Jaume;' dich-li: -4Stojaume ab molta cura, sots tancadu-

0 c+ f -'i Y•
h ^

7, H. 0 m'
O Q§

	

1	 1
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ra, lo que* ú coman, al Sant Joan o juliol si leu ho vol seré

tornat'W, - Al migjorn era, passat ßur^ol e pdst lo sol ^ fuy
P%

Requena; per bona str.ena trobi gran festa, prou deshonesta. -

Com sempre que va de viatge li succeixen coses estranyes arb do-

nes. De la que passa a Requena d'una. que es fe passar per ende-

moniada ex eris estarem de detallar-ne els incidents, pel seu ca-

racter indecent. - Un dimecres quan me n'anava, airb^ t fel conipa-

nyiad.e cert vaig trobar, / seguint monjoies, plents, monts e foyes

o rius passant, fuy al cos sant de la Calçada, ciutat murada. -

Una vil hosta tenia hostatjats una colla de pelegrins, vells i
0(

 l'hostalera va enar orar-seYtoï fent-li proposicions que

el jove va refusar; aleshores ella:, s.cusant-lo'va aconseguir fer-

lo penjar. Els demés pelegrins sentien de complir,  el seu vot,

sentien que crits feia el seu coripany penjat. ,l Despenjau-r»e, Be-
I1

neyt Sant Jaume! E1 varen despenjar, k-± es va saber l a veritat

del fet. Aleshores va fer penjar l'hostalera i rues endavant cas-
t igar-1 e.x Zrar_	 ea^a^--la f„n ,e o ,

vari	 T ^ El°^dc'_'_r-'_	 - Va passar per 01it, vila molt bella.. -

Va presenciar que portaven a soterrar una dona vella sobre'l cos

moltes altres hi feien plors i plant, una cantant, altra coble-
(^o	 -M s' 42r C,1

j ant, era	 _	 enterrat una , dona jove, morta
zi e1, o► OY m d , Q, ' Q?,4	 QkA e u,-<

crassa aviat. IPCie _iure-	 e que-veure 	 es tractav a d'un jove que un
v	 l ̂ Q.	 19	 QbVI	 ...A,. ^y.	 t, _..e z F	 :, .,,	 -. 4	-v

3a1-e marits -que havia ^ingut~mentre vivia, els hi pelayá la ca.-

4 el cap, i el jove és encara viu. I Passi lo riu gros d'Are-

go (l'Ebre) en Ala o desfiu me trossa: en Zara^goza galant entri

descavalcant, al Sant Pilar, qua1, quant vivia tanta 'arla, an-

gels obrarem; ells e portaren per salvet8t a la ciutat, on prey-

cant l'apostol sant, mes gent l'oi se converti: - Se'n va a 1'

hostal, hi havien dones ençafr.e-nades, punt; ni tisor&S no s'hi
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-^jrac-f-I-c8ven fusos 1,^ filoses: les generoses„ulli es conforten els es-

trangers. - L'enden8 varen treure una dona de la presó on havia. estat

tres anys tancada i va entretenir tres anys més l^ execuci6 perqué

sempre es trobava en carril de família (prenys) . k l'últim 1- -^zaren

-ema ae rtrc-^t quatre nadrines Jvarér trobar que rio hi havia

cap rastre ;rera  prenys'fou enforcada al 7Jercadal, perb li fou tallat

el dogal,\rWa bé executaren les llevadores per haver mentit dient que

no havia rastre essent evident el contrari. L3atejbren l'infant no nat,

i per fi mataren a totes cinc,g	
l rla mare i les llevadores. - firis i r del

partir parla d'un cas miraculós. ITna dona., r.^era, es u¡exa.vb que el

seu marit no se la mirava. Va comunicar aquiŝ t	 o more-

riaYque si premia el Sagrament de Sant 11iquel faria que marit la

satisfés. F11a el furta i li portb, perb el conserva. Quant el va

desembolicar va trobar que s'havia transformat en un bell infant tot
o

lluminós i ^ ja- ient. F - cvat li va ordenar que cremés el sagrari

i l'infant i que ell seria present a la crema. L'infant viu resulta

ilbs. Varen provar una crema forta de pi carregada de resina arb el

rzatei.x resultat: l'infant no es cremava. Aleshores ella va comunicar

el fet extraordinari al Vicari major tot dient-li: "Renegaré de lJafu-

met i ho fa 'lkb'explica. el fet i li porta 1'InfantO. El bisbe, infor-

mat d'aquell miracle, m.ená al Vicari i el notari que es disfraç c4 s

i comproba.t el miracle es feu prodessó amb molta assistencia de sa-

cerdots i poble. - En Zaragoza buidi 	 bossa^rstradW, cercant -tazzt

+„raut gran temps perdi, - r Fuy a Terol: de un fillol, hi fuy ar prat

a ser compare fon la comare una noblesa gran co rifraresa de Santa T;-yá-

nica; una verbnica d'or niellad8, molt be smalt ekda 194 viu als pits;

gests e vestits tots de beguina de 1a Re ína dona Viudant lavos reg-

nant {. Va cer.ca.r la església i, r- 	 -ema; ;,,o--.a

Puys caminant e romínani` deuria, e com viuria sense
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destorb dins en SeZorb, va recordar-se de la beata que, si es tan bo-

na com li sembla i si sap f-e=-tilP_Z ora -4 ra convin	 a potser la pren-
dria per colppa,njrona. L'home proposa i Déu dis posa. ', uan va arribar a

casa seva va trobar-se que la beguina era tot el contrari del que

pensava. .s confessava llarg i sovint. De vesteix amb llargues fal-
des i de dintre anava, ben vestida. Sovint llegia unes horetes ben

historiades amb tancadors d'or i no sabia de lletra, peró feia veu-

re que ho entenia. Entre capellans reia i e F.n parlava dels sermons.
Y5

Dos criatures, trobant-se féu abortar i féu sortir recretament.^^Yo

en fuy felment certificat,	 a dels frares de fi ant Vrancesc4

els A: ustins. Els veins li cie-Ien per que	 rt a-tirs:-- ra nt de casa

Deia malesa fals inculpant. Va sortir perqubi no`` Deu servir. Son be-

guiriatge e beatatge en rial finaren e s l espleta en: ca.r quant fon ve-

lla deya's don£ella tota devota; fon alcavota d'una vehina bona fa-

drina; fon acusada, sentenciada, be l'agot8ren e bandejaren.

Tercera part. Com pres viuda.

En aquell any dos reverends, mossèn C ,mpany i el pare d'En Remo-

line l'emprenen acabada l a missa fent-li propaganda d'una viuda, si

la voleu veure seu sota la trona. x vos us ve la vellesa, ella fa

tepips que te trenta dos anys, i es vídua, ya ests. probada i les con-

fessa amb un nosaltres. El figurant .oig se'n va sota la trona, la

veu, conversen, s'agraden i tracten de matrimoni. Es coneix que la

viuda va enganyar a mossèn Company o mossèn Remolins va. enganyar-lo

a n'ell. Deia eri el llit loSegons que veig, cert mal e leig vos me

tractau, car retractau tot quan ^ o man; si res dewLan, m.ay se'n fa res;

vostres dinés e quant teniu, d.e mi ho cobriu, res no'm fia.u, ni con-

fiau sabes guardar; veig-vos tardar que res no'm feu; del que sabeu

may me'n parlau, ni'm revelau vostres secrets ll. Cent rail retrets sem-

blants me deya_",. Pijor me feya en obres, gests; en tots era ::_alvada;
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mula. folgada, mohína parda, treta d l alba.rda; mula de moro brava com

toro, falsa, traydora... no saib tenis-se en sella. Abhi desagradava
u^ p arlessin d'an s.q	 p	 y n"S.. que els comptessin, tenia el cap l l bruxella -t' i

el front arrugat. Ella volia cácebir i es procurava llevadores i met-

jesses de Bigorra, tot hragi, lossello, perb mai va concebir per és-

ser massa grassa, ^be	 -^iexi tz---r-res. ;'ai em nomenava pel norJAcom

si fos gos, duent»mosEa x yem tractatavaj Si moria un de 1a banda no

es posava dol, en-e--pes-la_d	 3-me r-'havia; no volia que visi-
1 <' .""

tes els meus amics de tota la vida. S-i^-sawtia g sempre guerrejava i

em dava turment. jeia grans crits als esclaus que jo estimava i n'hi

posava d.e seus. No podent-la resistir a. casa vaig enviar-la e. una al-

queria que hi tenia bany i on el r-ietge era excel.lent, s'hi estigué

un any, que per mi va ésser de pau. quan va tornar. ^-t^-^-rre es

t.rabeva en estat interessant i va pendre una_ dida i tot, féu tancar

totes les portes, les dones falses. 'Va ésser la dida que pari la cria-

tura. Adhue batejareri i es féu gran festa. Al xic totes li donaven

la mamella. i va morir. Aleshores tot eren crits de les falses dones.

Es sabé pel barri, el cas de 1'infantici, que unes llevadores crida.-
li

des regonegueren la criatura i vardn vetare que P=xkxaxJ:±Xxaxx	 ha-

vien tallat malarent el melic i l l escupia. Amb la gran cridbria tots

els veins es despertaren i acudiren a la casa i esbombaren la fatal
B ,p_^lL'' 

3
v; lt,,. j,

nova. -Envergony¡da £=perseguida ~ l'Inquiridor, governador ^en-

ke-E~. n fugi de casa, j anay menja, ans se penja desesperadá puye

despenjada jorn de Cap d'Any, j^^e mal guany fora sagrat 	 sote-
rrat: aquell son cos haja mal pos. Per tant abus resti confús ab prou
vergonya per la llu r ronye, e eribaraç pel fort agraç que elles menjaren

a mi restaren les dents inuçades e descalçades injustament.

^,ua-ta part. De monges.

S'aconsoA aviat i pensq,tornar-se 8 casar per quarta. vegada.
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N'hi va. parlar una tia d'ella. Q:	 d'una criada de monestir.

Era xi q ueta i va ésser ziovícia, l'abadessa insistia a que professés

perb elle no va voler entrar monja per éssermasse jove (una viri ter^s
iid' anys; . e forn de festa de sent Antoni fiu matrimoni. Ja no w us vull

di r tot per menut cor,. fuy vanut e rebutjat. Deu m'ha castigaY per ha-

ver anat contra l'ordre. Lo que en lo clos aprés havia, als no sabia:

so perfumat`, e desp^nsar confits de monges, poncie, taronges ) * pomes,
linions, codonys, torrons e llepoliA:Jes praderie.s, aygues, ramets,

perfums, hivets, cordons, frasquetes, trenes, bossetes, flochs, agu-

llers. t* Del que mullers deveu haver, sentir, caber, bondats, virtuts,
sol-ticitute, estalviar e mesurar, guardar, fornir, tallar, c«sir, de

Oj}dea.,
mans klebtesa, honrar, cobrir, amar, servir, en tot complaure, may

descomplaure, prest obe r secret tenir etSrtov:,
y ,	 gens no ntenia, passar lo

jorn senee fer be: may pus sabé de%" recita t'...,- Sab Déu si em cou e a
Veo,,	 m Q.^quant r?e nou tanta f-14km~ e tal moll eca.. T ot ho guanyá quant s' em-

prenya e pari fill ,
LL
 un gra de mill no dessenbla.nt ansï tot seriblant

YYIOK vrl2uh GOJ't.C` .

a mi en la cara-,Vbuys o il 'úórtera, viu-la letera, digui pregant: "D'

aquest irif ant que ens ha Déu dat per ta bondat sies tu dida, puys est

fornida de let tant bona". - Ell va restar	 parat de la resposta

que li feu va ésser tan o rual ', "No  pena que vYgaI	 , dix ab grans crits,
let dels meus pits: yo novençana, no x pellicana g plaer vull pendre,

no'n __ 	 despendre, no-em-4e..s~.re los pits nafrar, per al fill
dar la sanch del cos; pies ans reps: no só serrana ni hort11ana, ni

Ve s._: ,-lt
de treball: huy ab bon rall sou exit abte; hajau re Eipte de llet es-

tranya". Li proposa per dida una alemanya molt pobra que ha pzit fi-
ll a .* "Si vos vo1rayt 3zo 1' a.11etas, e que $-ua-rts aquest mon cos, e
I,z ^,-	 alt 4-i l,-( ' „s 2 k V-

ts,
o c a	 ti^

santa plos tota la nit e cagu?l llit, pix els costa 	 & m-1 no'm plau
1 puys sou potent, ciau content que yo'us pgrixcaT". - A n'ell sa li

regirava l'enteniment, devingue roig, groc, el goig se li muda en ira.



En pocp
	 25.

kxx/temps *W-va fer.-se senyora. Cert tal li féu rion fill per ella, 	 -

primer; en après gata que sos filla menja. començ& a mudar de dides;

una dorm massa, l'altra tenia la llet massa grassa, blava, cerosa,

aiEuosa, cabruna. Ni hagué una que e, ra bona que solament rr!enj arlt alls
w

i formatge vivia sana, 	 havia criat sans els seus filla

d'abans; la seva dona	 ésmorear, berenar, reso-kis, musca,ts, for-
matges frescs, _les= e-ia tastar vins fins li va retirar la bona llet.

La pobre crie.tura patia d'asma, barretes, epiA psia, mai dormia, bo-

c8.tge, i, per masses coses va morir. Ella'1 mata k l'aplatb dejus la-

terra. Ella s'aferra a tots los sants, plega les mans, tornas a Jeu;

cons ell,-.-'s veu del fill partida e avorrida de mi tan fort, a son gran h

tort ella's coneix, que be'u mereix; per culpa sua, suor de mort, no

pren conortI ^ on fillet, si de ma let ya natural e maternal l'hagués

nodrit cert és podrit ell ja. no f ora"7>. - Fort s entrenyora de si ma-

teixa. Dels fills, se dexa vers mi se gira, callant c "5 - ra-g---e-all&nt
a^^°e _, res dir no'm gosa, tot li fa nosa, -prea-la gran basca-, gra-

tas e rasca hon no li pru, tot li ve é cru. - Apres plorava, alt 	 á

endechava; ves les cremades, velles damnades, monges cerredes mal

conselleres, tant mas desir.en les que s'hi fien: ^CEll fora viu, ma-

1dk4 les viu, ja conegudes yo ni cregudes may les hagués; xixf axi pla-

gues-D~ 2 Jesuchrist. - Yo pare trist desconsolat e tribulat oyn.t
c	

gu
om ^qss o

son dant e contergplant sa passió, hagran d'ella; de qui's quere-
.eak a h

lla volgul sentir: e sens mentir m lhd c Ata tot de mot a mot,

rahonent e blasonant la sua escola. - 4,-"Com bestiola, d.ix, enf renade

han eng+ nada arni na trista". - Segueixen les costums de les monges

males. No W interessa gens fins que li donen consells de pendre-I.,

f orge,a coses al vell per a portar-les al convent. L'altra que arre-

plegui li demana que reculli or que ja. sab-que el trobar& el dia que

voldrà; l'abadessa li diu que es finE.eiX malalta i li indica els in-
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gredients que ha de tirar a l'orinal; en fi l'altra li diu directa-

ment que si e41 gol que alleti la criatura que no se'l cregui i que

cerqui dídes. L'altra li escriu que és hora que es mori el 'boig tort

i que aconsegueixi que 1i f assi testament o codicil al seu favor. Diu

l l a.utor que des 4e-que fou nada va ésser adoctrinada eq el convent. -
>• eló5,1

Una altrà^ue fou en caLnl de família la seva voluptat li dóna per
1I

beure vi,	 vi novell, beure pres tema. Ple de verema era

el trull al major bull e fortalea, sense perea ella 'hi muíí~ *- fondo
1	 r ^^Y3Ñü; ; ` ^* ,,1 -

la g risa be-- -a rta^ pens ne begué e roriangue,lo cap ficat, d'hom

apartat la brisa havia; lo cos tenia sobre la vora: mori en mall hora

de mort honrada, massa soptada no spira èl past. Yo restí fart, en-

fastiat, ben enulIjat: ja amortallada, eti la vesprada fiu la portas-

seri e soterr&6en al monestir: de dol vestir no me'n volguí, poch rne'n

dolgaf

_^VO1C^ f?.

Esta bé l'epígraf De monges perque en txeta en general.

TERCER LIBRE

"Primera part: de la lïq¿ de isalam6

-.^^versos 63?5-9961)

Arribat a casaes fi á^al~ llit de'orn per a. reposar,^	 p	 p	 , perb s'in-

corpora per a considerar tots els anys que ha sofert i e 4» recordava

i tenia presents sofriments dels en aquesta repasarja de males anya-

des gaire bé des d'infant fins al moment present. Veia que li resta-

va poca temps de vida 1-a--ee"- dupte----ha d'e9ser—eu—rta sens fill ni fi-

lla .~i :tte-ret ;ra--2 que fos de la fusta mateixa seva. Tot era donar

tombs ,Intre les seves li semblava que reunis es condicions per- --
reparades. Ja se yl'alegrava pensant amb algunes de les seves paren-

tes boniques. A lo millor es retorcia i creia que era entregar-se a
w>

consideracions rebutjant la idea tornar-se a casar, car en a quest cas

patiria, les mateixes i encara més purents ariargors com si encara no
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n}hagués sofert proes. Ell mig kncorjorat ~ sent una veu forta

que li diu: -1,410 hom cansat, vell amansit, emperesit, hx vell eltve-

llit, en tos mals dies? Yo crech que sies'\<apoderat per filles d'Eva;

des pertált; leva, no hages por, obre'l teu car e les orelles; grans

caramelles son estes tues: cove que sues, puys varleges e tant vane-
,,

ges: ara ploraves, comte inembra.ves dels improperis e vituperis, hon-

tes, despits, quals has sentits en lo passat: vell acaçat, tu t'ho

volguist, car si creguist lo sant ans nostre, ara gran vostre apos-

tol Pau:... ¡ 'kra les vó1 ,^ j4 ra t' en dols tu minyoneges
j

« ¡ Al mon no

dona complida e provehida de se.viea, virtuts, bonea e de seny
1

clar; ja-ets cercar car no n'hi ha..•Si per parir, puys fills no

tens, dins que la preny b qui t'assegura axf-R que criatura d'ella veu-

ran? E si ia 'hauras, filles .x o fills, orfens pubills tes: naixerien

e may havien ella complida durant ta vida, los lurs tudos e curados,
t_US Pj,+14	 l
péñ"—h pér tendres, fer s'han hereus de tos arreus: e ta muller ma-

.t
rit certer ton enemich, si e-t_ __ ap ent Rrich aquell pendra; e's pagarà

15 dot e creix; traurá bon feixe Tan bon es mort,, alguns es poden

d'acord per saquejar la casa i quan es presenta el notari a fer l'in-

ventari troba poca cosa o alguns cofres mig buits i encara de coses

de poca valor. -1 JO moseé `3alamó rey, d'antiga ley, grail sabidor, rey

e senyor, molt rich, potent; en mon jovent mullers prengui, yo'n re-

plegui fins en setcente 's e ben,trescentes, drudes, amigues, mil e ne-

migues. Les grans despeses de fornir tants llits, de ►errtt joiells,

tapiceries i--- -seripre m'apuraven amb_ ._ocasia-de nove.s%_..de ta.nte g_£j nes.

Per tanta malesa Noé va vaticinar el Díluvi. quantes ciutats han es-

tades destruides per culja de les dones! W Gran ^wTinive per ço caygue.

Cobach; Sinodià, Tir, :Sabilbnia, Troya, Sodoria, Cartayna, _goma, la
,n

gran Sagont, huy resta'l mont antich ;font vert, aquell de cert qui's

feu tat tal mal per Aníbal, huy .^
^w r.l.orvedrey; no speres medre pus
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en crexença Calid, Siguença, quals en Castella perderen bella e gran

potencia; vella Valenci T çY èr -inculpada d'incontinencia; l'altra Va-

lincia dita vell-arda, gran e gallarda, tant pus cont 1iga quant gran

amiga dels vells romans; 'ba	 capitans M. Aquilino, ^ . Valetitino,

t,uinto Sertori, grans del Pretori, quant hi vin¿eren franca la fe-
Á i f,

ren; may cens pagava quant demana lo lur Senat: girant lur stat reg-

nant los Gots, may mudi vots ni senyoria: may com dorria segur de

nit Taulfus dit lur rey mati; ni's rebe^lá com Barcelona, dins en

Ggrona Bamba regunt, rey cor.onát, altre dit Pol, no fon hu sol, car
cu^-tads S

altre u feún Berenguer, cognom 011er, rey per.el pres ne feu quar-

tes; lo iot fon grech ( Parla de Rodrigo Cit Diéguez dit Carpeador,

de Jaume^l bo re¡ d'Aragó que la pobla, de l'intent fracassat del rei

de Castella ^de Sant Vicent, per hawl:^-se zi-sabut meno r?e- rei a-
T" 19- 

_t	 _.
Pere,' 1

 
que -1-'-alt cel -irro gpere--pergt^ va enfranquír sl	 a. P. tracta

que el dona la bandera barrada d'Aragó. Vermells bastons sobre els

cantons d'or coronat hon esZ\tu$nat e te son statge lo teu linatle
V antich solar. Tot això c(>m;rntu-srasrie-anb el qual parla de• -;íalén-

eia--i ,_ , Jacr,le-^ïoig és posat en boca de Salomó, així mateix com la

passejada histórica caue acabem d' extractar. - En Jacme Hoig, per bo-

ca de ralomo, les dones tenen la culpa de tot, feren adorar el vedell

d'or, en temps de "^oyses, per a poder fer forca despeses en llur
vestir" óm els pintors halh illaven les escenes de 1 antic i del :wou

Testament com les del segle XV) En Jacme Roig parl a el mateix de les

dones de l'antiguitat coma4es del seu temps. En posarem un fragment

notable: `La lur ç'una, ley, art e manya, practica. ,y str a-nya, hipocre-

sia e ronceria te vull mostrar e declarar com en serr iblar^ces: per llurs

usances axí diverses, e tan perverses, obres e manyes, son alirrnanyes,

serp tortuosa son e rabosa, mona, gineta, talp, orone 1, muçol, put-
c_-í "t; b,^C^	 + o-, v -_

put, gall, cutri ut, aranya a.b tela, t r- b8, mustela., vespa, alacra,
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rabiós ca, la sangonera e vermenera, mosca e grill; lebre, conill,
Ç f, ;'	 f

drach ce.lçe-tris, tir basalis, viga parida e canterida, la onsa par-

da e leopa,rda, loba, leona, la escurçona; son lop de mar, lo peix
coha

mulas, drach e balena., p olp e serena, de mil8. xn	 a qui la. loha:
d^	 Xllur bellea, mes de noblea son bellmari, lo- lur verí oyr no els

plau; si no escoltau qualsevol d'elles dir maravelle- ' e grans lahos
ho'	 Po	 nr.'k	 '?, f, ZkA, - a	 e L .'	 1 03rr,2l

	

del lur bell cos, ed̂ í 	ni tasta` coml tortra

e
-t

has-ta en vert no's posa, com laripose de 1'ayre viu, velant se diu

grua, gall, oca, curosa loca, cadella amiga. sirgant formiga, sïmpla

colorpia llisa. d.e ploma e sense fel: no' s para- pel cors de si a: ralla,

1 si's baralla fals a. levar e mal mesclar, nurica se'n cansa: més son

balsñsa de ca.rniper e de barquer retorçut rev., son munts de fers, si

gens se muden, olen e puden: çabata strete qui per ben f ete al mira-

dor, e fa dolo r a ulls de poll al peu del foll: corrents atzebres,

ludries, veb res, hon bo ni bell sinó la pell, als no s'i troba: de

pell4s roba a grans, chichs cossos, a tots serveixen, mas prest se's-

quexen: son soci sart, car sols a part giren la squerra; pus prest

que'1 ferre, si hort no ' li malla o no'1 treballa, prenen rovell; son

oripell e brut estany y; portes de bany e de riu fores, son cantiplo"

res, runyte poliges
-
^, uber.tes ciges, pintat carner, sens centener son

la 'nadexa, e joch {71exa per cego fet, fir cascun tret fora'1 terrer;

sens cap carrer o atzucach, e sens fons lach, e brolla.d.os, de vola-

d

o
s vidres d4 ampolles, grosses bombolles de mol çabo, fums de carbó,

d'aguila ploma, cascada poma, rgti de tavernes, bziy des cisternes res

no retenen, pedra al cor tenen com les esponges, torbats relonges per

rodes cordes, sonen discordes, son contrepés falsant lo pes de la

roriana. Donchs qu *g'1s comana qualsevol fet tenir secret, pert com

Samsó sa gt^estiO; trenta mantells als jovencells sos companyons ans

de set jorns hac a pagar; --'aygue stojar vol en cistella; en bossa
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vella sens tancs-d6s en boques dos met son cabal; en lo foch sal,

foch en bombarda; müch j orn no's tarda parró n'han feta Artus 4 trorri-

pete.e companyons, per los cantons crida real e general publica veu

del secret seu: - Lo Redemptor 81 que'n Tabor voch fer secret, no fen

pertret dones viriguesseii, aé res ne vessen; mas lo matí quant ell

sortí resuscitat del vas tancat e moviment, com prestament a. ell pla-

j^	 gués tost le sabés tota la gent, primerament a dones clar se volch
L+J i-a r.O v U QQpjl .	 ,^̂,,,

mostrar I ans del dia, car be sabia. tost correrten e'u preycerien
a^u4e^à avwV^g o3^

r
cw d nsWt-	

ei no tementpublicament...- Joan pa - rlant de negres bodes, quals ab He-
4.J, Re: e, k rodes feu sa cunyada, fort desdenyada per sa doctrina, feu que Hero-

^-p
e CA	 dina lo fes matar, lo cap tallar als seus donzels. - qui 1) pren con-

hoh Rvq , e p(vgc'

4 h° ema	 sells ne mor de fam e nm feu Adam, e. vol cercar e cq*^ie trobar en 1'erni
n^ae,?' roGh ad	 ce
z At Ioh r<w espigues, en lo cas figues, reyms e peres en les figueres, en l'ar-

a^ ,'	 bre seeñ e loch sens rech, fruyta rosada de mar salada.,.- Bella par-

	

ses.,.	 lera fo y consellera í l ebeca sola, com feu caço1a a Jacob fill de hun

conill o cabridet feu-ne broet, ab que engan l. pare y g.ermh...- Qui ha-

t., pp„ tIa, verV d'elles cons 1	 r'quant es malalt fava bon salt del lit al vas: mos-
`Pbü ^"

Q "^ trant solas e gram	 "` &amor, e sots color de molta cura, sense	 'de
tir aQ e n ciro.v, o`

oh Q'^,,,,.,Q Q brous prempeats e destilets en ampolletes, solsits d' olletesg celian-
1 11 K 1 ”''11 d.rat s e mol t s	 ^ picats.,,- guant se afollen o han parit, volen el llit
bt' s pok- +W40,v	 V.>

encortinat e ben pare.t..,^ 1 de dolor al un, d em 	 ^'	 g	 Poch tenen, tantost hi
MZ ti J 1WV

	

Sar d	 venen metges j ma.drina..PDonchs qui no squiva Jee 2-r les roques ab
c	 no 5'15-

^ 	

s mblants coques, naus, caraveles, sens rems 
i 

veles, carta., governam^tn dQ-P cm mo,

	

q>' t)j	 co n foch d'infern, qui's vol ag calfar dins en lo far prop liongibell,
^Yb^CAtiv^-Cwt amovvS	 ^,p

n^^ o^^^co'ç	 llEstrangol vell voltem fumós` ,, gir° a veles plenes de talsx serenes
S( 

•Q osSehP;^x	
,^ o^ ta^	 clo -s	 tert	 4 • Q	 -^	 n'om t*tcs-Q Q pn%,m '(4 ^ -encoutadores'S`'E^ Lh e aw

r ...+	 4	
ee^• • •	 1- t me nt —

? "	 A n	 (4Aa,	 u v Q	 'to'	 ^3 u! 
i Gt C

n Ftit..P AVtI 2 h0.1n it a^'tl^^e

l {(/

/J^^^^

/o
^-

r
•.

t
^_^ 

o r rei b 1 e, 	 ----, ..^.^,=-gir_ ex-V	 V, Í t

tremament. - D'aquí en davant tan solament anomenarem els noms dels
.?4!personatges. Com pot suposar-se totes dones defrauden i sempre es



^ .i •

tracta del mateix pecat en termes crusos. ^,ls a.non enare , 	e1 r?a.-

tej.x ordre en qué els posa. Jacr. e ^.oi g: Lot l a vellart; lo . ,ohom Ju-
A vehvY^C±	

. 

des; Averrois; 2 a L'_aria de orïtpeller, muller del. re-¿ :,n r , re; -"a
,P,a

Sarra.hí; '^'a Nohemi; Ruth saY nora; ^é rn Cbet;	 els

german s de Godofré dit 3 ol1ó foren Q ignes; tuna. ,.alvad.a reyn.a farda

deyas hthalia'; 
11	

!Ta fija `'oma.r no feu matar lo gran rey Cir^^,^
i
^ o.^1e^_ys e-

cat ;feu e desamor :':a. L e0 nor reyna Chiprana , , oduch de Gr andia,.,dir:s

P-,.ost a;,;tuna en Ca- stella rey na vel la, mare

kxIvtxibx.xiÑx2akix±xx" del rey.  - 1C om xl exandre ( p . 156) . - ri n:, a-._

talun^á (p. 15`7) . - Calixte papa vestint`rd'apostolat (p. 158) .

Segona part «,'- e liço de Jalar,to)
^,^, boui	 Q	 _.

Jacme oig (Salamó) , comyoararel vell corn arni: l l alctzii^ista i

amb el jUgadorc,"Tu peAs vell, laseirros, porf idlt]S, CXi±ItU 1 raS;

no't tartar los bufar al foch; escach pe^ roch te_ s ^ lado- a, sur

mat te dona, puys soriguer te sabe I rá fer e no gi contexes; yo l t -[^rech
+e é n	 h,7
que dexes, may pus t^e jugues ab tals f exugues. - Si iiay te teapta

P -L
la luz empremta tan a.faytada e re p intada, per ta defensa ^s

P,., p„5
oensa 9 veu -les lluents no terien dents, a.lcofollades d'ull; ai'olla-

d.es, per l'emblanquir perderi 1'oyr, e l'olOrar, per l l engofrar, al
cap gram banyes dins han migranyes: veu,' les brodades e divisad.e°.,,
coha tallada, crencha ca:la.da fins a les cel.les; si't paren belles a.b

tals ufaries, no te n' engenes leva'1s les robes;^ lav Ya' lá la cara ab

ay gua clara, fora'ls tapins, mira que tines: un vell monet o cerro-

net, tot	 .!e cames. Donchs rio t' inflames per liirs pintures ni
0 r,

bradadures, ni'n falses deus com los juheus nostres aritichs: dels
arreus richs d'elles tan bej.le, collas, anells d'or los fon eren, un
Deu se'n feren, id.olat.ra-ren, bou adoraron: tu no adores ses alcando-
res ni les lliga.ces per ses coraces ni luerit p ell, .erms el cervell
no te'n tribules; ni t'acumules idolatries per fré^queries de quantes
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son, ni pe l l pregon ni pe'l de fora". - En haver dibuixat els defec-

tes de la doma tal con es, li dóna ^n consell per a refrenar la car-
Onn•7C.

na"litat: "De sarments lit e d'agnus cast f rnitx to,: trasu, e d'=_

cantal te fes capgat, lançols d' orti. -u es ab que t'abrigues, .:culler

de neu com i raricesch feu (Cant _i'rancesc d.' r-ssis Vet1a. treballa,

puja, devalla fins clue t erii i^ s. Cor; Joseph,Y á lo bany, reb cascun

any sagnies dues, fes sovint sues en ans del past, p er viure cast

les di ciplir.es e corb te aines, pa y aygua usa, firi vi refusa e beu

vinagre, lo menjar magre sols p er la vida ab certa rriida ails ¡)och que
J c >.Q!

massa, carn sense grassa, let e los ous, potatges, brous, lo rienj a.r
h,11

blench fan mota sench; donchs molt sement e rnoviment, lejuras fLi riosos

son e ventosos cuyts e torrats vettositats, dintre recluses les cor-

namuses fan tbst inflar, d.reça.r, sonar; donchs carn, ;leCums, ni los

perfums perque conciten apetits `' o n'uses galtre, mas ab desayre ta

carzi castiga., com enemiga porta en lo lom plancha de plom, cercol be

stret d.e ferro fret en los ronyons, mulla'ls botons e?7 aY	 ^	 y	 f refia;
JC> Se n í ' vyl

ax^'s refreda tal moviment;-Yr'ahó senyora., la carn traydora. de 1 1 homl

discret ab si retret deu rominar e dominar e ren -regir e deu fu,^ i r,

no sols pensar, mai somiar avinentea: triquet e tea es c'.e cl ich foch,
S/Q hÇ¢'n rn 0 eß ^v4ai .

i e gp o c h áp o ch	 r, la ßa11 a r al s - a	 el-I-e

-ualler Jordi guerrer cuydá evançar per defensar del rei 	 din-
lz

tre la illa hon era'l dra.ch; tal prerii	 ell

,x	 ne- .-fon--pres e fort batut dins_ era . -;2^drut, fon escoreliat,-x-peres-serra.t.

	

$on h-s- qu±--no squive ferir les roques ab__semblants coques 	 us,

	

1 11

^ caravelee, sens rems e veles, carta. joverri; en foch Vinfe 	 i's
4
^ s vol calf.ar_,dins en lo far prop VonEibell 1' Istranyol vell volt _2 u -

^£

que 's'á" erre, Ho l a iot trobar, qui hi vol calar 	 sor -i-r; _fures

velen---)lenes de ta s serenes Rnxxx±	 .e err	 ..r	 s
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carrtvr^ ; - -dote-eneo terr	 °no s'e g nenten del lur-mar.	 -^erque-^-^

comal—dur -zmor6s 9 ir, 	 4	 e gehei^ i .en oYen	 ar-e-¡-y_.-ei.^l

n^ t u r a l _ _.Fx- -in e r^ s t ^l -_ 1-^---^n--b^'-n-^-eu r-a : jze--'- ^ ^_^,—^ 	 s-' ^ 1 ^ é r^^;,
z^

qui lo gran dan pot extimar qual	 Thamar se feu	 ;ert
t 11

¡,.bsalon per ço'1 mata. Vol casar-sé per a tenír successió, ignora

si per culpa d'ell, que és ta ¡_ vellardbs, izo en tirdr li; li tocara

sofrir molt més que amb els quatre matrimonis que ha tin^^zt.

Ini vol mostrar la perfecció á.e la ;Vare de éu. - Aquesta es una

de les -oarts més ben trobades de la lliçó de ,alomó; des de les t era.-

velles fins a la fi de la- segona i més endavant. D*=t Roc ,dabas va,

verificar totes les citacions bíbliques que fa, les que apare -texl

més encobertes i amagades que ni amb l'auxili del	 de les

Concordanci.es de la Bíblia qualsevol altre que no fos el ca n onge no

hauria estat tan af ortui..at. "osaltres ens estarem de coilentar ni poe

sar fragments pel que fa a l'elogi de la I.lare de Déu (MI ß{1n J. 'Loig:

"Les ma.ravelles, virtuts, honos, premis lahos de una sola..." Vegeu

el Comentari d' n Chabas àR " o	rs a1 text (pp. 316-343; ai:d coi.n

el text i la traducció al castell la feta pel canonge Chabas Lahors de
la Verg e . cria per Destre Jacme Roig. inducció d' En Poch ;habas, c a-
nonge de la Seu de Ialencia - B ar2elona, Tip, "L"^Lve r,9 1 1 , ;onda de

1'Universitat, 20, 1904. Veure tarrbe Ribeïles. ibliografia Valencia-

na, II, 562-3. - En la traducció esmentada ade yaes del llarg fragrlent

del. llibre tercer el del llibre qua-rt. - _ `Anton pa-
lanca. i Roca, el malaguanyat- autor dramática i amic que fou, s'havia

assajat en .fer la traducció en vers castell lo., quan la mort el va sor-

prendre que no n'havia compost cent cinquanta versos. ^°,'e;eu ed. Cha-

bao, que els publica, p. 388).

Tercera Gart.

Dorschs si be scoltes leeva l ls fulls alt,fes un gram sali:., surt
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- 
n ox,ab bell tranch, ix d'&queix farich hun jaus : iullat, de sanchs sullat,

ti-iyes e ronya; tu sen5vergonya en lo ?¿njjr ple d l albara.i . ,,le nar

que hi jagues ab altres plagues prou verinoses e dolorose s , e iio les

senls; perque les aries, e no te'n clames, ni te 	 les es-

ciiees, febra teiis vera. ali,,ia y cos, quera Cotidana gloría va-,la, tens

iritericia per avaricia, groch tens lo cors, tens hereOs, Ibestial fu-

ria de gran luxuria, frenetiquectira., braves, folla furir, d'alb pudor

tens de golega, tens mai traq8 tens ckl erLveja, ulcerg  s corrosiva de

vide't -iriva, partitDquea tens de perea: tals distrasier, e chac-£iec..-,es,

lan._ ,'s hapudes, si t'hi ajudes poras curar, si vols cerca.r devotarent

e humilment la medicina veradu rTi"nl. - Deu verdader qui n'háoder,

si tu'l supliques k lí repliques ell t I oyr>, e guarirlo 11 . L i has dir:

"Senyor, merc!". El que va- curar llebrosos, cecs, sords rientre se li

adrecin amb fe i contancia. Va perdonar la I 7agdalena i Dirjies, el bon

lla.dre, el Genturi6 que ara pz=Rx fruexen del L-laradis. Jristllal'

0
<scel muntat, e per alxo que es redemptor i salvador, t l és per oyr^,VZl-^a-

rirdk perdonar; justificar lo p ecador; crida.nt: "Senyor", si hi vols

venir pot-te guarir, si molt lo pregues, e no l l renejues d l ell desji-

tant e Elasfemant com foll heretge; ell és rich 	 ar o rr atar i e
unguenteri 4 cirurgili, de ouarit ell fa may ne pren res, :)eu or may

pres ni vol grans pa.Ltues, sols vol tes -ola ,, -jwues, li manifestes, tes des-
honestes e praves obres vol li descobres e les confesses, a ell

jl	

tlen-
- e

dreces, d'ell sols confies^'	 Pren -"'conSelk de Sant Silvestre, de!',li-
1	 r, t e tz	 -seu, e l Leva l t dhon seus, mala cadira. Surt, fuig e tira, )us suz—I-11;wi

sigues. ¿Per que t'obligues, ab neus e pluEes ciji guardaq trL^-es erp

	

c,	 i-i	 -
IP ckw	 <t.-e

les muntanyes? Perque t'hi banyes en aygua ros: roses e fl'	 Cla-

	

1 e	 tii	
• r

vells g gesamlr, y creus Allir, quent ensollat porch engrassat, jaus,

-een lo fanch: Deu t l ha fet franch, net e libert en lo des	 t fas ca-ert	 L

tiu, fuige de"Deu viu, dexes Senyor ton credor Onnipotent Il . - D-Lu. coríi
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d	 l .deq les dones' ^ ^me	 Aae ^a mar i mes que e".tes clots
f Ne-5: hnVn

del riu Xuquer ni l'Ebre ,"Fuig de mal loch, pus no hi ^_tüics,`3al

foch com 1'or, com fenix mor, ja home vell, com ser p de pell, aL̂ ,,ui-

1a vella te réñvella., muda de viure dexa lo riure tan ociós e pereó- .

1)el tC rich pare e bona mare has )resa la llur part. reça.'i^parti^:L,

que't fa.ssis set anys ferit la vida de pastor. Li aconsella tres ve-

gades la vida d' altres. Si es tan vell que amb prou feines ,iot tenir

la ploma_ als dits ni )ot seure ni es pot moure del llit, co ésser

que li faci aconsellar per 1'entremig de — alomon una vida tan dura

de moviment. "Per dret laurar ` fer guaret e bon es.)let ,l'anirna,e

cos" podràs millorar la teva salut i viuràs ires temes del que

-^

engendrat Emanue f ni br am ni JoaQuim ni Zachari.e2 ni	 Fora nat Joan

	

"._. 	 r	 rni Jesús,.; Z or^nipótent ,^esus - hom ver no hach muller; si'n i os ten-
ut 9n'haguer a, hagut: nunca pecó, donchs may trenca la. ley aquesta.

rIA
Ell " la festa fon convidat del tan amat cosinvger Jd, e hi con.zfrr,ià

^o

lo matrimoni.	 ell	 no volgué mai casar-se. L l engei-idrar es

	

It	 o7oneJa	 evk ,	 11

<	 acos voluntari	
f

a. Una ~i-e4e- efa estiu. .En copiarem algun fraC^lent
final interessant sobre la precedent güestiO: "Car matrir. oni Yio és
testimoni no sos p itós, ans prou du^t6s; inducció presumpció es de

bondat se`;uretat no'n porta. gens, car moltes gens fills d'altri crien,

cove donchs sien no molt apiades, , mas com p ortades per ses aynes, co
les gallines que  tot ho sullen hon se recullen per taiits ous pondre.

- Tti-as vull respondre al argument generalment perque les dozles forpia
I

Pe.0 bones: bondat alguna sols la comuna, si's volen tener_ d'elles

4-
	 ne prenen alguna part; les rr es apart ben lluny l l arrullei, e la-'s

despullen de si la lancen. Amb prudencia_ i ca-rita,t si has menester d'
hospitalizar -se primerament a. tu primer, després als servents, dels

^^	 ,^`^NI& parents teus, si coiiei,-¿-^es que son pobres, eh- acabat s.ls vehins, als

tes. Si Adarr no fon comeneador de l'humanal linatE-e no s'__i haurien
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pelegrins y als pobres que capten els pots donar par, vi i llit, els

malalts guarir i soterrar els morts. Si fas tan boes odres, en lloc

de les males que has fet firis are, es Inés probable que obtin n.uis bo-

na recompensa erl la gloria que no pas amb les que has fet fi-, -s are_

fa. .oc pel teu ;propi divertiment i fruicio. ^^ E! i ^struiient lo cu4l

descriu lo -rey Daviu en son psaltiri, ha nom sa^tiri., fet de deu cor-

des, fes que't recordes ab armonia e melodia totg te,,,,ips sonar jt , les

cardes sisena i novena representen a ponent dones fraudoloses; dei-

xe-lee totes, estranya parenta, abominable, -ere el camí de á. esquer-

	

._	 _	 _..._..._

raV/. 1'oraci6 t'hi podrb e.jui.ar per
__
 a sortir -ne,^ és el camí que iena

(á 1'infern.^Gira'l govern, ferrga 3-a baxa timons de mí-"Vivent bru -

xola, vent, compas e carta, d' esculle t' aparta de naufragar e d' enea-
.-

~llar: mira l'estela, muda. la vela, guarda'l mudar,	 primer co;,

fa IZ maWY.er ben atendat; humilitat serva ma.n dreta	 via streta qui

du a vida de4 be complida, pren ab ta creu iras pus breu, lo rlenys

ferrat may fon errat: dexa'l real, tira	 l'hostal d'aquella irlteega

7erge sens brega, humil, cortesa, sabent, entesa, ab gran mesura dels

	

t	 ;
hostes cura, may se n'agreuja, aquí t^ ura, casi segura )lasent e

rica, lo bordó hi fica, " -er-hi mallada, p e -hi posada, be t'hi valle-

ja, fort t ' hi ormeja e te'n benelia. - `fartes cancella, de ta erlcgr-

tada, lexa sposada: novia abomina, ací reclina, muller deposa aci

"V 0,

e*"=r,^ d,rudes encorre acl recorre, viudes	 aquestalt .fira, ron-

ges esquiva ab estat priva, béát s úig ac ó fuïg, I	 „As-- -.Gxa
_z

vergens rebuja ves esta puja, j ovens evita,

vomita, belles no? veges, no mires lees, totes baridej a, totes r,orre-
je, d'elles te clama esta reclama, esta servix, esta se ¿uix, esta

sols ama.: ton cor eiifiarna en molt a amor, ab gran temor, santa y humiï.*.

no pas servil la honraras". - Ella ofereix el "pa rescaldat", Jesús,

des de la muntanya dona "pa de virtut, pa de vida, pa angelical,
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tJ	 .

pa divinal forment candel; pus alt del cel es devallat, hum,_ilitat

del cel l'ha tret, en azaret molt e cernut, pastat, fengut dins en

Betlem, Jerusal.em fort lo punchi. e l'enformà; fon rej costat ubert

buydat, com aquell pa qu'en Leida es fe; allí's cogué e no'n pren-

gué, com l'hagué cuyt, puja, ne fruyt 1f 'ien vallej at, er^b ardiçat
, N'

com fon mester, obra}1 celler, torre, a 4-s, preripsa, trull, cuso e

nous véxells. 2a f4nes novells, a.ltres logt. al que las I.a rallol no-

vell, del. cellerue. derroca foragito los vells que hi eren per 10

que feren, matant arreu fins al hereu per lur malícia, per avaricia

los fraus e logres; e perqué sogres amb nores sues totes ser crues,

enominals, braus animals, de rial e leig e fer meneig, ey. -) eri lei.cia

ne fa scilncia e bastant p rova. - :a viriya nova. _.u---

ver esiTleye que de nou feya". - T racta força de la passió i ;-ort de

Jesús, d'una molt llarga i	 amb digressioris sobre onç

Pilet i altres consideracions sobre la mort, resurrecció a la glb-

ria per a des d'allí, recompensar els bons i castigar ais dolents

(mals) amb estricta justícia. hcaba així r consagrat, pa enfoí in at,
pa cuyt e bla, ppuys per sa mà has a sopar, la deus pregar sia co,-

,e  me. C^Sent0.

tentaViu éntres dir.Ls. - ILTI entres temps tins de roba muda, e la salL-

da tots temps ab íiVe. pregant tl la.ve los teus delictes f

-I.	 ..ere	 - ,uarta fart.

"Per tants conflictes e-em son en tu, yo import u e transformat

ben informat bre so tramés, e ja d' vm mes s'acosta l'alba, ta le.gua
0. o^, &"'m,-<\	 LDik -^^ aLU tctjz%

balba e quencom dir e contradir, e mi respon r e tremolar; aconso-

lar te vul.l un tant". Primer de tot que abandoilis les dones, q_ e iio

et torbin ni t'excitin la voluntat. pensa que els ulls i el se ,,y a

ta grari edet la raho P .e	 y	 pot" reírena.r-los. Ja sa^s que per

Deu va ésser dit: " ^til^biplicau, augmentau -. ompliu la. terra". 1- Les
en

que s'atenten fer qualque be sots ley e e, son estimades hum tant
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preades en gran retort, com l'home tort rey eiitr l els cechs, per al-

guns lechs mei-icionadesq perpetuades !Der longa fada; d I aquestes êrroe

lo que han á^e bo, no tot lo so que'n fa la gent, Inas solament sola.

virtut. - La fortitut de "a Judith, d' ster le dich la cornplacencia,

per sapiença `lebeca .mira, de Sarra tria o Sarrehí qui re querí Abral;.

tocar la mossa Agar fidelitat, humilitat molt gran de Lia, 1a parle-
? t^o-^

ria -y bell_ estil dkAb -4 gayl , D^lbora tria sols pro 
^l
phephira, eab ce-

c
lant, lo clau acant, al pols Jabel., amant gachel, viudatge dIAnnL,

(f-.:1)
de -a Susanna pren continbncia, la penithricia de ^iaáale iia, de l'al-

ta Elen a peregrinatge, hospitalatge dels pobres zeli de Isabel reyna

comtessa e menoressa, de Cotherma, Tecla, --arti. , . ,	 Afi-

nés, Lucia, virginitat ab caritat äe fe martiri, sers ere ptiri Tes

pots arnar, ben afamar e ben voler. Dir ab p laer sols les virtuts. So-

licituts de dones vives te prech esquives, sols te deportes de se.n-

blants mortes legint fur vida, car han seguida de qualque pas sens

coritrapas la bona via de qui #'envia, axi desfas e sbtisfas tos ar-

gumenis e pensaments: lexa disputes e no refutes los consells rieus,

cert si rlo'ls creus, viuras penat, rriorras damnat: la testa calba )uys
és ja l'alba volra dormir, vull-me'n partir, tornan-te a Deu.1

Acabament de la IlI^ de J)alomó.

ZacheW pujat en arbre, creu pot veure ?deu: Jesús lo crida e s'hi
coiivi da ab e11 restar, ensemps rnlenj ar; si no V recusa ni se'rr escusa

per haveri.presj de nou muller, és convidat, assegurat no dupt@ entrar
<k l'alt sopar celestial, si nupcial roba polida ;: porta vestida qui.

^^0. ^bD IZ,ca -

mal rnb et"'-eñ"semblant cena, pres en cadena será lij2at, d'i f eril l<kn-

çat en la foguera. - Donchs la uxera qui té'l retret sagell s<crt?t,

de la clau del rea, com dit és j a, pa...

,: Ir $1	 1 ,ß 3^?
Quart llibre. De env i. udat (versos-1544-1645)

Prirriera part. Coin ordenó sa vida (--I ele;2^rinat i^ie a convents i ino-
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nestirs)

"1'uys que sa veu (de Sal6m6) ja no sentí, de fet sortí tot ele-

vat, alienat, esbala.yt pel que hoyt lavda havia " . Soptosajaent com qui

somnia cosa agradable, despertat, li sabé greu perqub allb que , li era

dolç havia durat tant p oca estona, i 1i haguessin torbat un plaer

seu. Va restar desconsolat com fon Tobias, com Ázaries ángel a -ohIel

se'n torna'l cel e con oxat e fl luya fon Sant ámbrbsg	 ^+	 , qui fon al cos

de Sant Miarti, també 2ronti fon al de L artha, legint 1a carta de ce-

lebrar sobre l'altar, ells s'adormiren e dormint partiren de sos bs-

bats per Deu guiats mirablement: ells realment feren l'ofici-S lo sa-

crifici, santes pregaries per funeraries dels susdits sants, lurs
bp r^ "r

ajuda-A£ vent-los pecar massa tardar, los des pertaren, perquè l ls tor-
t. u ny

baren del que kaX feyen e tan clar veien, los desplagué, cascun ha-
^.,^ VV,

gué e	 un tant". - Parla de Cleophas. Com a	 ...rient interessant:

"E có troba sant ,gostí	 fadrí riba la rlar, volent buy-
dar l'ay guagd'un clot li dix: "Arlot, que penses fer	 !'u alt saber
lo ehich respbs: ab gran r #pos ell escoltant,	 z l' inf an t parlant,
perdé'l ov(í- ista.; ab cara trista resta perisa.nt l*: - " o per seriblant tal
me trobí; a-o rés cobrí en seny tornat, encadarnat per l l escoltar e

tant vetl4ar." Com que és grosser no ha entes prou be les subtilitats

de `3alom6 fa una referencia a i3altasar Bou tot parlant de les seves
coses.	 'Sens teinps remetre, volgut prornete, fiu jurame t, vot,

sagrament, ab cor d'atendre, may muller pendre més aviure frai-l c-i,
may en un banch seure ne taula ni riaym	 ?paraula, rahoi^anent mon, p ar-

lament d'elles sentir, ni may oyr lur malemloli. ;jollir ei7 oli, nen-
tr 0^wt	 C+ s) 1jar•E& les mans, moria abans, ~ peus estendre que muller perdre,

ans soterrat que mullerat". - -udant el seu viure va voler veure la

vida contemplativa	 SechS,^	 que fan els ermitans habitant els r-e4k s erms ,que

viuen ab fermeta.t sens matrimonis i sense curar-si de diables. - /4De
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fet ho fiu, aquell estiu j. yo fiu ma via ves la mongia ben er-iita-

na, la catalana damunt Valçet de ça Poblet qui's diu cartoxa (acala

De¡), hon la gent coixa puja ab afany; qualque raig any yo hi aturí

hon apurí ab lo prior bon confessor, examinant e ro inant ina concieri-

cia: la peüitencia hagu' finida`. - Va sentir-se satisfet de llur

vida. i, si no fos la seva. crudel bigamia 	 ":tel rioizestir dona

hi entr1s ni s'acost&s, nunca n'hi veren; ans me di.ueren, que la

reyna dona hIarina desafeynada una jornada sols per -:virar li volc.h
P .^.,-^- h o ^u^r^tcn-t

entrar ab ses donzelles: claustra, ca-.,)elles, quant ca cigare_n forL

l^ ragueren,	 :, ells may is ?ueren del cor tancats: molt

son uuaXdats d'ocasió ells me'n mostraren, molt m'endreçaren per lur

virtut lo temps perdut^l'esmenàs; que ordenés lo venidor viviïit >}li-

llor, me consellaren: tots m' abraçaren e in' oferien Deu pregarien per

mi tostemps. De tots ensemps Dres comiat. - Per Deu guiat ves Mit es

Creus ab moltes neusy tuy a Poblet a 7r prEiu-	 , f	 ; caini ferrat a
0 .

Montserrat, prop 'Tarragona fuy" `Vallbona	 (Vallbona de les ooenes'.
4pt- ecc adn,1¡Quin monestir per convertir lo pecador! Per 1a fredor molt iie cássa

uu
Benifaçáa Vallivanaper la Plana e per la "Tall ab gran treball a

^p

Vall de Crist, quant haguíc^o Portaceli cert fuy a l'e"li kCh^.bas,
n

p. 743) de cansament: mas certament; segons moii vot, res us devot ni
N P.5

. compost, loch pus dispost en tots no viu: ab rai6 diu del cel

la porta: cert no hi es morta la continencia, de la a")stineiicia ells

han la suma, may carn hi furia ni a lur costa dona s'acosta: be Iii re-

posi fins deposi nio lassameiit, d'ells molt content enamorat de lur
e

J 	 rat, cinta ria spasa torni'm a casa hon huy stich, en pau vos

di ch" .

Segona pa rt: Continua son viure (Dones sacrificades)
1,u 5

"noranta cinch o cent anys tinch. gels quals cinquanta o be xe-

xanta dels meus millors, nenes, dolOs m'han espletat. } ;n Veritat

tx
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lo sant sermó de Salamó qui'm fdn trambs, los arcs de anés ralestalvib.,

e desvia: ixo mal nodrit, vell endurit, dolent, vila^.^:^Ma grau esrïena

del temp ss oe rdu.t r! o c one _:ut o` óp	 d , y 'la recit , creu, sols iriitl lo publ i -

co, qui explica son falliment tot humilment; no pas com feu lo plia-

riseu va, gloriós, superbiós. o	 ri it e corregít, Deu a i udarit e
gracia r t, ab escaridalls e prous treballs mon temps liíaita, dones

evitk per iio torbar com real gar; sols un ca.,brer, un escuder e co; -

prador, coch, pastador, tres me serveltxen e x may me dexen, lur sou
^nsc^s

los pague e'ls afa.lague: no tinch consals, de naturals prim çia ss e

just delmades rendeS yo visch; lo meu partisch finQnt mos dies en.

obres 'nies ^	 penitencia"{2ít sus la lenya e d.' es pai:,enya tiiïch
r̂,,_

los lançols, los cacaisols d'aspre 	 ici; per lp exercicide ina pe r-
cauVt " n	 ?.t/v h	

^
ttll" )k. 	 `it	 I `T•sona alguna bstona ya cove o£ sa=,,x x x"go xxxxz	 x	 *hort

apres passee fins que fgnej l dijous, diumenge, e dima-rts >,en^ e carnw
se _se	 los tres j orns peix, 1'hu algua 

i pa, si^.o'ri tro'c sa pa y
vi verriell: de gros burell és mon vestir, q rnay j a.quir rïissa tots

jorns, cerque perdons, sovint confesse, e may no cesse llores diurnes

dir e nocturnes per morts e vius, ,yo rem catius, q>encarcerats e en-
viud.ats sovint visite; los hostes site cert ma posada no'ls tirïch

tahcada; los malalts cure, pubill procure, do past al pobr e, vist -lo
8e.ß	 <	 no ca Ft\^ltAJyxi

y cobre. No ~ femelles, be fer` elles o adjutora, gens	 1  rïe f as;
Q-1

de fret o glaç, de €rei o fam ¡tant les desami si's vol . marisseii,
P—ov V-6
laxem les ferissen o les cremassen, sal se toriïassen com la de ,ot".
En Jacme Roig posa una llista llarga. . Q ui les perdona fa falliment,

0aß ^ ç ; ,. ,' , ^- l f	 o-^ ;1.equi lê
V^

s
'y' 

castiga obra be. ssuer/`escarxar la. seva. dona Vestl runa. Dem
q ,ax4.a -4r" assassinades solament esmentaren quatre o chic d"eTsrés
notables. Cal adveetir que Wiftws apareixen barr#jaU,53 che. la histbria

3."^	
.

sagrada a fets verents de l'Edat ¡itj ana: ".áquel1 '̀ ,arioiï qui da.rrer
fon comt'en T olosa deliciosa molt end I juera sa muller era., ab art
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trobada'r"$áäiament, mas ferament. - ße'ti acordareri los qui mata.reri
ab gran foguera muller pririera del fort samsó".,, "l;'apostetat En Ju-
lia be castiga braves mulles benrper les marielles; en les res elles

b	 9)	 ^í)Qt5d'arbres cu.rtad. *j Zees nenj a' i „, "En altre` o-nzemil belles vergens pun-
celles de la Bretanya, moltes d"? spanye, caygueren mortes entre les
Nortes eW lo ribatge d'un gran víletze, ab gran companya en alemanya

prengueren mort. No's f8V gran tort aquella necia dita Lucrbcia, gen-

til, infel, moguela hi zel d.e que's vol fos, ^.ata_at son cos; car ~
conexia que merexia per son fallir, tantost r , orir`l . L l ltiri exemple
seLnbla referir-se -éb entoni (Octavib) i ;leopatrij/. Lcaba ar:b la

segilent consideració: "Si tal denort, serriblants j ornades, ab tals
porra.des sovent havien, millos serien; si yo podia yo'ls ne daria,

dich a les males; totes son tales les que conech".

Terce ra art. - (Elogi de la muller de estre Ta.c=,,e
?,oig a Isabel ellícer) .

Donarem selicera aquesta part i prou curta: " 3er lo que'ls d.ech

ner ses prohismes, e pe'ls baptismes hon soin lavats tots batejats,

si hk fals dit ja. me'n penit cert de bon cor: no hajen por les es-

segure, si be'm murriure, que yo'ls fes frau; car no's tan brau fer

ni felló cert lo leo com pintat par. - .fer no dexa_r elles irades,

avalotades vers mi del tot, vull dir un mot per fur confort: tot lo

lur hort de spines ,l t!re casts també he ^rodlcat, be examinat ma vid a
tota ,`-fdels arbres vius he vist molts nius de verderols e d'oríols e

molts vespés, tots sos verges he ben cercat; he hi sols trobat url

virtual arbre fru-tai, sols, singular., de virtuts cle.r, ber^ e^pelta.t;

crech ha trencat l'ull a.l diable; una lo a,ble, sola, f amosa e ructuo-

sa, ben c,o^e „,La.	 dona tenguda per orous, v4lerlt - eu molt ter.ent e

christiana, tota hurnana, comunicable, dolça y ar,_aole e graciosa,

certa, curosa, neta, gentil, sabent humil e poch parlera, rras `rars
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f /ynera, dona. endrec;ada, ben esforgada en tot quanta fey;s.; ses ho !

res deya e tot l'ofici, mas lo servici e treba,llar per soii orar iio
¡_ft<,ronanla; en iot paria la lur persona mes hoin que dona; des que so

nat tanta bondat no viu en fembra, Vaquesta l i,.i riembra que fon casa-

da e ben cria.da, w.olt irzstruyda P1a tal nodrida pel marit seu, lo qual

la veu molt ben ríiorir, rest&, se'na dir, desconsolbf.,---Y'"lora de si:

be'1 con eguisubplant8dor e luytedor: bl pnche e vermell Is lo riom, 
<'@\ , C- CIn i^

d'ell: d'ell á^Ys primer mort lo Qeix licer, hach nom pririer; foi-i ma

vehina., mare, padrina e fel aniga, no massa antiga, dona molt clara,

a mi molt cara; res en lo mon mentres hi fon no ami tent, fiu dol

e plant gran quant fall í , de cor la ami extremament. - IAiys solarient
k V\ Q

en lur corrunE-^ n'he trobat;N;, la qual mereix un poch de greix e qual-

que festa, p er sola 8questa los dicli, me' ' è.^é1les pau f inal ernarit.
11Jonve explicar alguns noms que hem posat de lletra cursiva. _ - lw -ich e

vermell; per blanch oot entendre's el nom Jacme ¡`ent re.Cerbncia al

cavall blenc ai-nb el que.1 el -ointe muntant maures-ve-y	 ^... -Ls, primot .

riot designa Isabel, Peix licer vol dir segurwieilt w^e1lícer, per iIes
eI

que ella es signava Isabel Roi g , seguint lx costur,.i. Ara- lesriullers

firmarien: Isabel -Pellicer de b oi£-.

2^^rta e darre^:^ ^iart. (Devoci6 a la __bre de Deu. - 'mes --e-

ves xacres. La seva dura vida d,evote).

Donem curts f ragments i explicarem el demés. "De la; sens par
,Jverge excellent, de Deu potent 	 1.aria, no m'estaria devotament,

atentament, no pas cuytat i-f,,&jorit6t dir c_,ascun dia: sa coiii'raria

de la Seu gran tostemp llg s que van a soterrar e a honrar e. es :Drofes-

sons, misses-, sermons, servi)1clí quant puch. - Sa stola ducli del rey

emDresa, als -oits be stesa., blancli ab gerreta o terraiet Ú ab flor de

lir, e sens fallir 4et vergonyans les quetre E- raris 10 estivitats tilici-,
convidats, d.os tots dis g aptes dech qui Vacaptes- )orte.-, sa vida- aio
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semblant brida, regnes e rios, de tot mon cos la fi n'orden<`. - r er-

perque es ougui esmenar en aquesta vall de 11 182rimes die i ilit pre-

ga 8 la Verge, perque e x cor-pti entre els seus servidore	 e7

despres de la seva mort, i que pugui fruir &- la kilta Gloria. - .L1

purgatori per rros pecets inal esmenats se prou hi dech, quaiit puchl z

Prech qiie me n'apart, aci que'm farte per fer esr--e-..es de ma.15 e pe~

nes sols corpora.ls; les animals e desplaes, qi-ials les , ,u l les e-i : te¡-a,)s

pas gat riie han donat e» raa,ls presents, per los tunviens en coi yl-ote va-

43 
en. - Ara r,,i assevigen males hurios, penes, dol6s ti.nch 8.1 present; yo

a-ra 'sent mal als talons, er , »los ronyons pedres, arena, dol-r-..,ie l'<ns-

quena, rr-uscles e colzes, tinch torts los polzes, no pucí-i tenir ni

menys regir taga ni p inte, plorna ni tinta; l'u1l dret tinch roi¿,

nj'm veig ni m'o¡g, ni puch ja siure ni menys escriure; molt mes v>e

reste Vaquesta gesta que rio t l he dit temps m'htkfall¡t, cert vell

fexuch ja pus no puch. - En lo preseiit, mon íil1 pl a seiit, íjelthasar

Bou, no hi ha res nou, eiitich es tot".. . "Lo disputar gra.,,-ls questions
en los sermons, ílperce?tibles no aprensibles, subtilitats alietats

de Trínitat, si en pecatp,	 t foto concebuda, si fon reriuda
9 V .Lrm 5 oa

predestinar, la fe jrovar, dits d' r.,n Pertissa.,. d' En Lull se musa,
Cp~-de Ocham Scot lur vari vot; coses molt primes ab subt 2Lls rimes pl5-sc

a les gents, profit no gens ne sol restar". - ßal manera de ¡p redi-

car es sols pel gust de les orelles per %) no arri lben al c .or, la intel-
ligbncia en pa.teix xxxk = =¡kx per percebre-les emb dificultat.

Les gents, sense entendre el semno, oiran que diuen: " - )e han sonat,

be ha preyca.t a inon plaer". Todar en els sermoris coses que friseri al

pecat no es plausible. Copiarem el p8rbigraf fiilal. "Sols te requir

sovint hi liges e que hi afiges lo que hi sabras: per te m os creuras
,A^ 	 , Y 

.+ kc"^
lo que t'escrich4,sil may pratrtiques -qi t'emboliques jens ab los do-

are, 1`Fis-oeritnes, sols te consones ab l l alta riare, qui ab Deu ]-o p2
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sant d'ells emanant, té Fill coiiu, qui viu Jeu hu en unitat e tririi-

tat eternalment. - `Vots finalment homens e ferilbres, provens, profeÜ^-
br v, vixcam deçbl,
a r° g x±xx=mx.tRXR, salvats dellá. - Direm "arnen". - Ceo Zratias.

Consulta

Hem donat una. idea d.e la consulta reproduint les cobles niés sug-
gestives. nrs donarem l'Endre Qa : Los homeiis, sí dexaran ïriullés, Joan
imitant, en lo min franchs militant, ab Jesús triunf araiit. `'ornada.

Si lo coiltrari faran del que Velles ordit he, ab la flor de lir
també les dones habitaran. Entrada:jLil11, fum e regla, hot, ens arre-
gla, dones blasona, lo tir corona, spines, casts creia: go diu lo
tema: tema dent liliam inter spinas sic araica raea inter filias
tica ca:lticorut-^i, II, 2) .

Prefaci. riniera mart. (Lloança a Deu i al proisme. '^'l

plaer d' ensenyar al jovent qui al ,non ve sense exQerA,.cia) . _ osal-
tres tenim el sentiinent que 11tre. Jacme Roig va corne-rtgar i acabar
la seva obra ficció novellesca que forma conjunt del seu )oe.na que
imaginé potser en 1450, o j a en la seva primera estada a ` l a2.losa. i
en la secj•ona (1460) va donar -hi fi. En consegtíencia ens semala que
el Prefaci, i qui sap si la consulta i tot, degué redactar-los pot-
ser p osteriorrient. Z er aixb hem examinat de -)rirner tot el nex.e de

l'obra i ara fare,n -cocs extractes del ï'refaci d'altra part molt curt..res
'Deuj; unich senyor, omnipotent, la.triarnent qual sol adora, quant puc

honora e reverisch: tem, obeisch sos manaments, dos excel.lents sn-

gularrient: sols ell tolent de cor sanfer faç# lo primer: s,.,:ant )ro-

hisme sens frau, sophisme, com mi mateix, no seris perpleix, fagq lo
segon ". ¡ la idea en coriu "axí enichs cor. erier.ichs 1 confia
en Déu que li mostrará unz caní segun tara dorierem una cobla que es
considera un fragment dels ,né g facils d'En Roig, arnb rao: !'E_Are les
ies sp irituals e corporals, l'obra millor, de Zés ^ e n voler, a ,ori
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j)arer, es doctrina-r, dar exemplar e bon coiisell al qui novel l e--,i lo

mon ve. Álquell -.jue sap o té exoeriencia i no ho coraunica. a i l iEno-

raiit perd el temps. Provarb de corregir error publica, El seu e.ite-

nicient és tari ciirt que, si an é 9, a la sirga- treiica,ria. la corda; el

meu enteniment es f lack! ' El derrer parágra-i f  aixi : 11,qu.e e. cap IcM-

ta si-iplich, exorte, lo que re g ortO, e t i nc eripres, si& amm- :lubre 4-- I-rm~

"4~ no pas sca.í)g:at, partitg trencatg per vehedos e mirad6s t-", ni

squingat, mas sois pingat, e corregit, limat, legit, o be scoltat,

sia acceptat benignament".

Se,gona -part del prefaci. (La vellesa i rp alc)lties. - Dedíca-

tória a Baltasar Bou i als joves i vells que es ¿iren rodons per a
mirar les dones).

Yo com absent del rp.on vivint,^á- con-i^Po^rat. d'ell apartat dant-li

del peu, vell jubileu rqort civilinent, ja per la gent descone, , '.,ut, per

tots terigut com hom selvatge, tenint hostatge en lo meu lit, arou

eiivellit, anticñ de dies per melalties, molt afligit, vell, eiille-

git, per molts g reus ríials, yres y tals ja cori surlit, ab poch delit,

desficids, ma- s ansi6s d l aquests pubils J-o*le-s 5y-entjls e d'alL2uns vells

qui com ocells passen chillant e sibililaiit coni les c 2L soales, corbs e
co C 5	

IU-5cue:ales, van ahucant, dels tops fent cant, Sonant les trobes, bro-
k., S	 au V!g I-VUden les robes, e sos fren'-g"o—svecarrers lauren, mouen cantons, - irant

IC-

rodoiis, e tot lo jorn roden e-ator-n del crerriallo, corii papa,llo f ins

que s'hi cremen, perills rio temen sentiri5de nas, hon se t6 p as cori

cans s'a:Dle guen, entre ells s'ewbreguen, qua yit han despeiieri, riioren
e p.enen, e tresnky ta--r1t van ai ,̂-uay(-,ant una tal ca(;a, qual, qui la ca(;a,

pren mala lebra, vibra, cu.lebra e febra aguda rio coneL ,--u da p er -'5otffi

llom p rou". Perqu'e iúf ~ i no sequivoquí níngú ha fet aquest

rial que anoyyienara spill, que endrega al seu riebot Ibaltasar y ,:Du. ileijl

tractat rres araunt, en comengar l'estudi sobre Iltre.
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oc4i^l-sí--equivalents biblics que troba sobre el nora i el co _nor, de

Ba-ltl,asar Bou. ".Per que inforraes los jovens verts e inexaerus del

toch del foch, p olls del b	 groch del niu cu sr taus y poch a j,-_iats

exir cer-ter, de l'esparver cercwit les rr.ans: als vells ^alar.s, *loui

.o sestan pel temps que han de -Qorrejar e pledejar a,) la verdor! ce

l'honrat cor dels curiosos reliaiosos e capellans, dicli, dels pro-C-

fa-_,is, del g qui son daii cerquen, e ve.n de pich en sola, e de

g	

sa-

.Pla, del vot exores, ni del entes iio l ls plau riembrar, te vull -orejar

tu s .jls publiques e cociuniques`. - ávu¡ es practica 1 1 w-,ior viciosa,

iniqua i deshonesta. I-Jo en vol parlar perqub no riira sino el d,elit.

En el darrer Darbgraf pobtic se les heu de la inanera que convé evi-

tar els mals de ¡es dones riales que sOn mes que les bones; es di-

ría, c om sovint ho fa, que es dirigeix ckl seu nebot: "De rion parlar,

tots, si l m creureu, elegireu r.o riay amar, aiis desamar; í^iay inquirir
1 vwl rri l

ne -Igerseguir, james cagar, meiiys abragar foch infr 	 d'inf,- -rn por-

tal, dones da,-,piiades, eriverinades Vaquell veri ab oue fterl al lur

antich -orimer ainich Eva de inort, díns aquell hort hon foii forr,,ada;

per llur errada lexá lavor de frau, error e gran r,-.alea a sa ginea,

e quantes son ara en lo Lq on sdn diablesses, dirioniesses, car les

pri-meres amors so-n veres e tots terqps duren, per go hi aturen taiit
11

9 "I
--Nc,O_ r,

los diables; d'ells son am*Wables, may s' en -,Xartien, ni se l ii ott -1_—*	 -

no hi val baitisrae, mas exorcisme, lura, sal, 

* 
e-4a-1140110a, que de

. "" ei	 v J
llur vida divi se'n faga; be sap de maga# qui 94~44( o meu sperilt,

*j,'ha portat pena sobre la squeiia rials huytarita anys, treballs,, a_fanys,
Z4 o. 1 14,7

e e,-reu ti-irinent, vetlai-lt, durl-rient no cessant may de cridar 7*^ e
sosp irar, ben ínforma.t -oNibliement tot estanent, rue s'en vol pexer,

vull --F*-,r conexer:	 ben a.visar e divisar, exordi fent sucintaciént,

la llur costuma narrent ei-i sur.,la, sera l'entrada o la- levada de sgre-
0(	 d,

midor o sonador, coim sonar vol, e pkxx prothocol e largues notes
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Tercera part del prefac-i . (Totes les doiles i llurs cost=s

contradict'Ories).

Seguint la mania de mestre_boig totes les dones son dolentes,

ja sabem quines exceocions hi hall. En copiarer.fi la llista curiosa:

"Donchs dich que totes*?alque stat, color, etat, ley, naci3, coii-

dici-5, grane e majors, chiques, inenors, jovens e velles, leges e

Welles, malaltes, sanes, les christianes, julAes, mores, neires e
^__~ 9^ "

roges e _-W~, dretes y -rianques, les 6e perudes, parleres,

mudes, franques, captives, qua-ntes son vives, quals se vol sieii, tot
-4-4,1quant sorinien esse-^^',-'-hen, del aue iio vehenoroce-	 Ss de perisa fam

sens defensa, rií part oliir )er presumir; sols pronuncien, ver --enten-
sien que cert no sa, ben". - Ens estareri de reproduir cajo de taiites

coi-itradiccions que omplen sis coluriiles. Donareri el dar-rer, interes-

sant peis autors citats, tots eis quais sin verifica.ts 	 )el ca.-oj i -

ge Hoc Chabas en el Comentari de la- s

¿
eva edicio; per altra part rlo 	 1

s0 ,1 gaire di.Clcils: "Llur ca-o hum 
_,DeY

	

9 ' ̂ ^ret 0 calt, de salt en salt	 1

correilt fabríca, troba e implica contradictoris llurs reportoris; in- 
i

vencions, cond.-ic i,oi-is, son de diables; fallen vocables e dicioi-is, re-

lacioi,i g , per fer envides de ses fallides • David,	 -es: Tul¡,prophet
e £-0 bm c Spoetes, grechs orados, setante y dos tengues deR mon, C atholicon, jui-

ci, Papies, (E)timologies, en quant han scrit, parlat e dit, entrell_-

vius tots, no hi ha prou mots oui a dir basteri, ver¡. ls que )a,stell , .
tans rla.ls com usen, los bens que abusen ni referir " .

quarta. e dai, rera part rrefaci. (2orma g llenjua i divi-si.o

de J(-,ota 1'oIbra).
11 T-Haure ordir, -)uy S me nera paig, aquest rieu sq:aig de

curt, flach, fallent, a fil per pua.: la forja sua sil e balang será
J

eii romw-lga; noves riDiades, cornediadés, a —ohorisraals, k	
Y.

cecials, ,. o
}--1-

prim scai	
1 aA	 2h vi-idides, al ola texides de l'alge-.,,iia e parleria deis de
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T or. rent, Soterna preri e. iL ma-no-ru. - Si tein,,',s iae 	 e	 reco.--,L,,

sols per confort y per retraure, rio lexar caure los cjt-zi treballeri,

juguen e fallen, uns rMiaiMñ ballen, los altres riaten, ' tots enganalEs,

de seny torbats, a ses requestes cerquen les festes, troben la. iiloríll;

fare l ls re port: sera consell de home vell ja scarraentat, puys ¡la

-'i vols aiDei-ldre, iiebot valeiit,teiitat	 si'l vole yi perdre.'')

sovent, mas ab reDos; en proces dos -ina negra vida de 1-.als

fornida vull recitar, per exe,¡aplar e docurjient, car iaolta Ce nt

vehen a ri ^jessar mal e turrieiit, ne 
j 

caimient e se'n casti-a, qui

rio s'h¡ triga, seny vol haver. Del -cíieu penser, aquest trellat raiL-s,

cordellat e flux texit, sera partit eri quatre tals ,parts principals

te altr< quart de parts pusxh chiQues.
y, zs

Si tu hi patriques e tens be smeiit, prou faciline l-lt poras '11-robar de
oue iiienjar a ta comanda.: pren la, vianda quala més vulles, -flors,

<2 y,'01
fruyts o fulles, ra.hels o fust: sal7 ns son ¿.ust -- sa sa -jor, cascun

.e ^-lt
lector prest trobara lo que volrh, v(-ure - lti-^>t^cure, anis ciuo á j.1-5- -- - u 1 u -

re * Pririerament, en inon joverit, esse yit libert, 1 o qu lie e sofert reci--JEi	 ---
ta.re .	 ys co-ritari segona:caent, be stesameiit r.aos casar,^iei- , ts, nejres
dolents, ab p ena, per ay1-ys cinquanta. ; La oart terco ra, a mi certera!	 — 

de luny treinesa una cortesa inÉtrucci6 diu e liq6, spiritual e di-

Villal .	 clou la manera, ja enfranquit d l elles^L	 jj a rt i t,

o enviudat, coLn he riudat oy en ainor, pena en dolgor, e corisellat e

arreglat los meus d<s-rrg € s ariys vint o ines tots servint 7)eu - ' S e L 0 ,n S

veureusi.

Hem acabet el resiim del llibre de riestre Tacine oiÜ, el riés no-
table que s'ha escrit en cap llengua r qeridiona.l (rTord ' ,j'atio j . Ens hi

hem entretingut deixa-fit parlar xx x l'autor eri tots els riomerits -,.ue

ens ha semblet possible en un llibre tan pintoresc, que s0n tants!

Segons la, fina observ6cio d'En mild, per mes que el .-t¿,e pretenia

A
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e scriure en la llengua oopular, es rres literari del que ni llauria

dret a_ creure i, malgrat que a estoiqes sembla d l assLL, -,..1 -,jte rellisc ó s,

el llenl.uatge es seripre noble. (íuan un hom observa el considerable

nor,ibre de vulgarismes i castellanismes que escriueri els valencians

d'avui, un hori sent un desig d'e-.nc6ixar idealinent afjib aquest vale—-

cianiste. eminent del rJbn. segle.

Donat el desenrotllament imaginar¡ de la novel.la ,

elguns toc s de realitets utils per a la biografia. ~,	 £s presenta
alrb car8cter d' ,5utol)io¿,rafia i en conjunt res mes lluríy de la, realí-

tat. Diu que era fill unic i va tenir no-r,,ibrosos gernans d'alCur, -s dels
1 bquels e4 coi-ieixen els noms. El seu pare, Jacme iioig, Dietge, lill i

hereu del notar¡ -llere Roij va, preocupar-se de dz)nar-li carrera, sens
dubte a les uiiiversitats de lleid a i de -laris i fins va enmatllevar

alguns diners per a subvenir a les despeses del seu fill : ,)er a obrír.
? as a la seva car rera. '71,1 seu pa.re l que va arribar a iraii vellesa,
de, ué sobreviure a la Seva esriosa. -r,'ra-.,ir--icca __-'ereq de _i,orrell. De

nera que tot el que diu de la seva mare es pura'-L^antas-La.,'.i'Ot el que
atribueix, al seu padri, -jodria , atribuir-se tambe als seus )ares. En
con q eqdbncia el pare no va morir tisic ( 10 que, btic) coco—n. su ,,j osa, sil6

exercínt la carrera que va doriar el fill, arribant a uria L-ran velle-

sa.., ha.vent comolert els deures de i)are lk"lci ol.locat a tots els seus

fi1,1s i filles.

qu8n ell diu: "a peu ani en CJata1unya" no devia	 -I-aj col-,,

ell diu que el va desoatxar sa mare', ui-1 peu descalg i l'altre ca.lgat

1una errilla a l'inrevés i serise car,,iisa. El fet es que es trobava -^^
9

rdalalt que va- presentar-se en l l hospital d' -r:sn Cla-teTI .^ora )ortal ', iI?

al cap d'una setriar.a de menjar verdures fredes, :-¿ 	 i doiiiir
V4,	 1,1^ '

sense lleiigols va sortir- ne rjii E curat. ,uesta r,, a-,-iera fins que

va trobar el cavaller que el va Drendr ee per -r)atEe; no indica cori va,
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1 _,uüceir aquesi s coYi(^ixença. Aquest, perb, diu que el

moltes coses referents a cavalleria. Va sortir-ne houie et quan, e r
k	 va

un llast d.e viscasins xxx desembarcar al Grau i	 al seu car-

rer on tots els ibis el saludaren amb afecte.

Dues vegades parla de la ciutat de Lleida, i son suficients per

creure que estudià medicina i altres disci plines en la !':iversitat

d.e Lleida. En la. primera vegada. veu sentenciar uxïs 1 orriera p er ha-

ver acompanyat un seu jove fill a dormir arlb les dones loganes de

l'Alcovor. Tn l'altra se les, heu del pa. que feien a _^etler,i i a Jeru-

salem: nforriat fon pel costat ubert byxydat, corn aquell pa c;ue'n Ley-
l^da ws fa. ~ _ arlar d' aquestcx ztuxz dos costums lleidatans vol dir

una. estEds lla.rEa, seF=a: ent 1 i com que sabem tres estades d'Eï-i jac-
me Roig a. Catalunya, no hi era. )as per a perdre el te-fips,	 i du.-

rant molt temps no hi altra Universitat que la. de Lleida a &talunya.
2 s coneix que a Paris va passar-hi, fent certs recoi:iptes per

primaveres uns dos anys. Segons e11,solarcent va. preocu iar-se de fer
cavalleries i d'obtenir gran riquesa, inercbs a la bondat del :Delf, f ,

Fs feia una guerra. dura, contra l'Anglaterra prenien cava.:Ller^ an-

glesos per a donar-los .la llibertat rlitj an (; ant una forte ree.frgo.

Ylentreste.nt veu maltractar dones que és el veritable ïIotiu d' eriipren-

d.re viatges. En canvi els homes són serf re bons i beni Lznes i es .n e-
cialment els francesos. áicjui el que es vulgui dels seus fets de
guerra, en fer l l iiiventar,i de després de la seva mort, es troben ba: -

tentes arries, cuiraces que semblen haver-se usat forga gastades. Seri'-

bla que defugi de tractar de ca p relaci j d.e caracter literari: i .o

obstant, sembla sens dubte que a¡x1 cort s'havia ¿raduat a Lleit.z,.,

temia punt en E. radi-ier-se a la Universitat de parís.	 a l'escola.

de '`edici.na es donaven conferbncies pràctiques públiques creiem, que

no en devia mancar cap. En jaeme oig tenia un ter,.)erari , ent'acti-, i
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no perdia el tem-ps. En tornar a Valéncia, on havia na:,cut { vers

est nat e te soii statp.,e lo teu linatee d'anticli solar)

p odia considerar-se tot un metge i noble. Tot - aixb en Jac,,,-,e Roig

s'ho f p, explicar per Salo-in6 en tractar de 1' escut de la. ciutat.
Per ultirr„ tot all'o ciel K9 ouatre matrimonis i a-punt d'executz3.r-

ne un cin qué arib una parenta, es quan se li a p arei-x Sa*loj•jo trai,,és

ex-oressament per evitar-ho; forma part de la	 ificci 0' . , ovel-lesca. per-l

que pugui tenir fill o filla per heretar la seva fortuna. J"orl-r:_a part
de la- ficciO iiovel.lesca., la qiial li proporciona desenrotllar u.'La

4rie de situacions pintoresques taii justes que qualsevol CrI.-O^rq-ae--e-ren

preses al viu. Doncs que En Jaerp.e Roig nomes es va cas8r una sola

vega.da arib Isabel Pellicer que li va donar sis filis i filles. La.

tercera pert del llibre quart és destinada, cori sabeLi pel resLY,,,i, ec-

fer un elogi calur3s de I'espo7-,a unica-de l'a 1-utor i,

e^roobsit Vaquest elogi declara: si he fals dit ja r ,,e 1 n -oenit- clert

de bon cor.

Ara, tot remetent a les pp. 413-441 de l l edicio Chabas per la

biografia, referirem-9, cronolbgicament mantes dades mes iri -portar-ts

notables refereilts a ,)roduccio, edicions i notes critioues ries iriipor-
t8ntsy ir-itacions de la rima. de Jaurne Roig i altres fets mes riota-

bles referents al nostre autor, així com varein presentar per

MarchIMna llista general.

1450. Primera estada de mtre. Jacrie Roig a ciallosa. qui va endl.vinar

aqi,iesta estada del metge va esser N'Adolf Salv1 Ballester ', - es l-re T ac-

me Roig y -Baltasar Bou. (Boletin de la Sociedad C astellonense de Cul-

tura, XV, 1934, pp. 294-301) (_de la que en jublica una declaració. no-

dria ésser que la primera vegada d'estar a Callosa d'En '::arri ba, fu-
gint de la pesta que delmava. Va-lencia, fO rlríéS un pla general del seu
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llibre.

1460. Se g-ona estada., de anés durada-, és quasi va. coripondre 1' 71spi. 11 en
1460, d'una tor;a.dag fien aquesta vall -e-llosa.^11 Diu així, com és un

fet prou sabut, s'expressa d' a.auesta manera " en la pririera -cobla de
la Consulta: "Trobant-me en aquesta vall Callosa, pér lár.i'Ort^ f uyt,

ociós, trist, sens fer fruyt, emprès he no sens treball de dones

s criure llur tall'. teixí és que va escriure tot el llibre trobar:t-se

en la vila de Callosa., trobant-se en un estat V esperit que descriu

en pocs mots. J-Cauríem de reproduir aquí la gdestio dels dos a_1tG-

sars lo vell i el j ove si no n'haguéssim tracta-t al co.rïengament de

tractar de mtre. Jacme roig (p.	 ), per aixb ers n' csta -- er ,, .
ro

De quins llibres devia disposar `-dieYt mal de les dones?

1474. rs la contribució al c incurs d+ precedent anyada, que és la
#r..,	 ^ a Ç

da ;a del primeràten honor de la verge IZaria, la. coneguda ' T s

trobes en 1-1-94te-r de la Verge .'aria". La Única dota C o l_ 	8Jx I . '"'e,;-

guda la jornada els damunt nomenate dehidors assi,znada a hoyr sente--

cia. qui mils d'ells 1elter= la 7erge aria per los dits senyor
M K nitla	 ha,rey e mestre de Umpteea e jutges per la spe£ta(-, ilitet asslzmps que' s

comptava M dies del mes de T-8r9 any demunt dit

E1 fet que consti no veritable data d l iinpressio sino de co :curs, ni
portada. ni colofó ni ca-p referencia on consti un fet ta?. ext.Laordi_:a-
ri com la lletra d'i.npremta. La veritat és que és que és se.,sible
que no hi figuri cap data ni lloc, que segura_rm ent és Ta_léï:cia. El qüe
está avesat en gfilestions ti ,,)ogra.fi ,, ues antaues l'as ecce rio dóna lloc
a. dubte	 En la nostra	 ihl	 T	 ` 'A` 'z'	

1 .,.-	
-• 	 l °grafia de l li,várer do-,-lar el detall de

tots,concursans	 '. fis un cas curi os que dos individus del Jurat, elsi
preveres Joan Vidal/3ernat Venollar, varen concórrer .)e.r ho:ior de

18 Job,que devien estar en el secret. De moment no ens iïteressa.
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sin ó la obra d.'En Jacrne R oig. L'epígraf és d.' aquesta :ca aiiera.a esr.^on

niest re Jacine Roil,_ me stre en medec ina ,___en l aho r de la. v e rge ^;^^aria,

tirant a	 rresenta un cas insólit en la metrif ica.ciO: Sis

coales de vuit versos mentre que les tornada i eiidressa Son de cinc

versos. Si les cobles en lloc d'octaves coiiEt esáiili de :sou o deu ver-

sos estarien les tornad a i endreça de cinc, per lo essent octaves les

cobles corresiondrieii ésser de quatre versos les tornada i endreça.

La primera cobla i l'endreça van endreçades d.1 mestre de 1untesa.. 4.-

da octava acaba arrb el nom de 1,1rarie. Sense 1' edici ó	 '

t-at-s-1 d'En ï+ ràncesc ILarti Graj ales de 1394, En ^habds la va re ;ro-

duir en la op. 390-91 de la seva edició.

1492. Ianuscrtt de l'obra total de l' Espill de Tacme Roig es troba

en el manuscrit nilrn. 4306 de la Biblioteca Vatica.na — (La nostra si-

gla. d'aquest rp,, 8nuscrit és J1.) Per 1' estudi de la filigrana es ve eia

coneixenga que s'a.tribueix de l'any 1490 a 1492. Veure Cha.bbs 	 364

de l'edició, tantes voltes esmentada.

El primer que va donar cornpte va ésser l'eminent prove,..,ga_lista

Antoni Bastero i Lled . o en la seva Crusc a orovenzale, Roba., 1724 (p.

6) , de la qual varem descriure 1' obra. arnb tot en tractar clel jran

poeta AuSias Iúiareh. E1 que diu d'En Jacrne Roig no varem fer sinó in-
-1 	 zr	 15

r sinua.r -ho. "Jecho Roa_,io, xentilVomo Valenziarlo, detto Jacrne Roig,I1

suo poema contra le Donne, intitola-to Es-nill (speglio, spechio) cite
i	 [^aQ^aS$grQ

indirízzo a 3eldasa. :Bou, sio nipote; e lo scrisse nell I anno 142'7

(ha.uria hagut de posar 1460). bis. Vatíca.no cod. 4,306, in fo?gli.o.

Queste notizie si ri	 y a..ça.vano d_a.l medesirno Poema	 Ihache nell codice
Aw^oya.	 ec& ►^-a^^non vi sia scrito il nome dell' ácl^-s-re; leensl nell Proemio

0.	 ropgbN. Y (JÁ-11-
doctrinal / memorial etc. E poi	 ' - cart. 77, mel, --- m el s

Vat. Mii1 guatrecenf svint set como lito s.nys son finits etc . De cos-

tu¡ fece onoratislima menzione il Dottore Gaspar< IScuola no riella seia
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s-	 1. ta p, N

S toria del Regnoo^della 6j18 di Valenza part. 3' , lib~ l^, núri. 4^
p^ ^^ n, En.o ^ ^+ .1^o.^i e1;, s e ^.. ^ " o. CR̂^# Rl4A^

comete	 1.'arch"'. En Chabas proi..et

en la Biografia d'En Rol estudiar l'escriptura V aquest, que no és

auténtica. El fol. 1 conté la consulta, la tornada i l'entrada; el

vers6és af^lanc i en el fot. 2	 el tema i segueix el prefa-
-I 19ci i segueix 1' obra fins al foli darrer, que és el 118. T7i ha^ dos

versos que en el manuscrit que no porten les edicions però són en

me g gran nombre els versos que rnanquen en el manuscrit i que porten

les edicions. Les lliçons del manuscrit són rues arcaiques. En G ia-

b cl s, amb molt bon encert, segueix el manuscrit que feià. ariys que 1'

havia copiat personalment a Roma. No cal dir que e i-1 l'edició es re-

produeix; e1. fol. 1 (consultag) del. manuscrit Ijaticà. _n Chabas par-

la amb rés detall d'aquest manuscrit en les pp. 363-367.

1531. Primera edició de Valencia, per +'rancisco Diaz Romano, eii

quart i eri lletra gòtica. La portada va a dues tintes. Era natural

que la primera edició de l'Espill d'un autor tan valenciaiíista com

era Jaume Roig fos feta a. Valencia: "Libre dem consells: fet !,,er

lo m^gZnlfich mestre Jaume Roig, los / que' 1t son molt profitosos

y salu/dables axí per al regiment y or/de de ben viure com per a

auC.inentar / la devoció a la puritat y concepció / de 1a- sacratíssi-

ma Verge 1Jaria". - Tot dintre orla i a dalt i -p els costats de l'es-

tampa d.e la Mare de Déu awbi) la llegenda	 que
és així: "Conceptio tua dei genitri)( virgo. Gaudium Dux ánnunciat

universo mundo. - Sient litium iriter spinasie adita mea inter ^kni.i-

et,W `i . - Diu En Francesc ,)Tart1 Graj alß3 que aquest L rolech adreçat
"8.1 molt spectable y en totes obres noblew y virtuosissim senyor don.

^hnrYa%^eS	 OX,^LthK5 C
"	 G_"Q	 Hieronym de Cabanyes en actes strenus i ingeniosos conceptes trium-

phant, y justlsmrn PortantVeus general Governa.dor en la ciutat e

regne de Valencia", i els versos importants,°	 obra d'Onof re
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Almudeva.r. riquesta. opinió cap fonament So hi ha estil més di., creat

entre 1'insubstancïal i confús prblec amb el signat _)er Onofre Al-

mudevar de la segona impressió. Respecte a poesies no són jer com-

parar les llargues cobles de la primera amb els versos precisos i

clars de l'A1nudbva.r. Comenga la llarga obra pels versos que han

esdevingut interessants p er la interpretació quekls d6na.Q1 nostre

gr am b t i c B al l o t :x c:^^^i:^ax3r.

Criat en la patria qul's diu limusina
,To vol aquest libre mudar son lenguatge.

Yins ara esta'.vem acostumats en la relació de llemosina err sei-

tit de llengua llemosina, perb en -Qktria no era conegut rii en sera,

mai raés.	

,•/f+•.( 	
p

Perque pugui judïc"r-se la manera inconsiderada e parlen

cYels poetes valencians i els elogis rimbombants que els curiosos del

segle rTIe, lá darrera cobla de la poesia.

Puit més que'ls d'Athenes, y tots los d'Itàlia,
Mana.0 les nou muses, e^trenus joetes,
Y ab actes herQ chs Pv ^*^^,fy	 primos mol perfetes

{L 	e r	 u .T ostrau c ^ -	 la.	 At-- -de Castàlía.
D'a-quest perfet ú II l'almesch y 1'a16Pà.lia
Les vostres grans tubes loa.nt;nagnifiques{,

o.^+er fer que los homens loa.ntlo los p bli uen,
r^ue pass*_ 1' estrepit los monts de 2heyd e_" .

Prou n'hi ha i encara amb exces. - La consulta de Jacme oig

a Mossen Joan x+abra al foli 4 i després segueix Primera p art. Corrien-

Sd lo libre de les Dones,_ ordenat )er 10 í agnif ich tTaume oi;:;, doc-

tor famós de las serenissima senyora rema_ dona 1aria:t és e .-cer,:;.)1 E,.r
, e de consell__ s ,er e11 dona t a son nebot < 'althasar ?fou, senyor  de

Callosa. c^ui molt amava (o 2-3 foli 14) . Segueix el refaci. , cor: el

tcxt que acaba amb aquest. colofó: "Deo gratias / 2onch stai:;:)at 1 1, 0 :) re-
sent libre en la / insi _ne ciutat de Valencia Der r'ra 'cioco Diaz -r o-

mwio al studi / general, a. XXX de Juny / any ^_ n=I U . Segueix un fo-
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li ocupa.t per uiza estar?zpa en 1uUta de la - are de Déu	 "1' iBrrï a Izt

a la dreta, santa Dorotea i unta uterina mártir. Diversos exe.

Alars rio contenen l'estampa. En quart, de 17 plecs i raig i 1LIú

folis.

1561. Drirnera edició de _Barcelona, per Jaume Cortey, en octau, lle-

tra et zeveriaiia. o rodoneta. "Libre de consells,-per / lo tia.gn`fich

mestre Jaume Roig, los quals / son molt profitosos y saludables, axi

pera / regiment y ordre de beri viure, col. pera / aujmentar la. devo-

ció a la puritat/y concepció de la sacratissima/verge I!aría".s-

tampat en Barcelona, per/Jaume Corte yy, 156l". hl peu de rna.rca de l l í,i-

pressor es troba: "Estampat en.Ba.rcelo/na. en casa de Jaume Cortey
L 

Yt	

— -
Any 1!,".D.L I". L'edició de Barcelona és una de les r.aéä rares. La de

la. Maza.rina de Paris, que és la coneguda i la de 1G ibli.oteca

nal de I .adrid, completíssimes i la de la UniversitIria de 7alencia,

incoirplet i empastifat. h l a fi i sense foliar el Proces o disputa

de Mude s 4 donze lles. Entre folis marcats ï ir;rarcat fo i:ina un con-

junt de 176. La signatura de l'exerapla.r de la ®_azarina és ri Q 2-2114.

Com s ' haur a pogut comprovar l' editor de arcelona coneix la. i._yp res-
sió de la primera. de Va_lencib, que segueix pas a. pas, donant la iri-

9
salsa i freda i els versos anónims la una i els altres. De la boina.

introducció i el.s sabrosos versos signats una i altrès per Onofre

xlmudévar, donen un valor a la impressio (p. 1).

1561. La segona. edició de Valéncia, per Joan de _árcos, en octau, lle-

tra elzevir o rodoneta. La portada és a dues tintes. -'ercarem el ver-

mell de cursiva: "Libre de les / Dones, mes veramentidit de consells
f u. J

	

profitosos	 saludables, axí per/al regiment y ordé`'1a vida hui.lana,
com per a Jau rentar la devoció de 1a. %acula.da "o nce c¡^ de la sa-

	

l	 - 	 . _	 --

cratíssima verge fiaria, fet per lo Aagnlfich Y^estre "aume :Roig. Ara
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nover,ientj corregit Sr esmenat d.e moltes faltes 1 de n= r.ou/affegit

la Disputa o proc é s de viudes V donz lles; fet per los rrra,-_ifichs

Mossen Jadme _5i^ a,generos y mestre Llois ,Joan _'Talenti ,l doctor erz

lti?ed (1 cina, ab una sentencia del honorabl2 ,	 discret Andre ^artl Pi-

neda, notari,/- En Valencia/per Joan de hrcos, a, les espat j s del

studi general, 1561". A cada banda d'una fusta. petita de la 'a.re de

Déu hi ha solament el terra (p. 1-3 11 . Aquesta edició té el mèrit d'

uns substanciosos dotze versos d,' Onofre Almddèva-r al le ctor, coIneri-

çant per "Si molt le conforten ab dolça fragancia. Les flors dels in-

genis dels vigils poetes..." i la notable "Epistola proeriial als lec-

tors signada Onofre xlmudevar. llo podem presentar cap fra,1.ent clels

versos ni de 1'Zis t ola "En lo temps que mes e.partat estava de con-

versar ab les Muses". La, xzkjí ra- ó l'aconsella i proposa un raonat

criteri, dient a la seva persona. que els va.lenciaris no es recorden

de l a llet que han mamat i moltes altres coses oportunes, esmentant

forço- autors i llurs obres amb molta oportunitat. Com  si aixa no l'os

p rou, s e publiquen els desgraciats versos i el 2rolech

anonime de la primera edició. Sembla estrany que els valencia_s,

éssent amics de confusions, s'hagin cregut tots qua.tre textos ésser

obra d'Almudevar malgrat els anys transcorreguts de la ;)ririera edi-

ció x (1531) a. la segona (1561) perb és el cert que les obres an^ni-

mes son coure i els d'Almudevar són or. -Alguns exemplars d'aquest a.

edició porten a la fi Lo p rocés de les olives lo 	 de Joan_---	 — 
iJ • 1 ^@ no

Joan, ordenades Drincipalment cer lo reverent mosseil >ernat _'eno-
yEn	 nu^0,u	 . M05$e w1llar r^ lo di sc ret J oVian lvloreno ^ ag res per lo rnagnifi^c^urle

Gaçull, cavaller e altres amplif i cat. TI,s obra útil y molt graciosa,
ara nova.rnent corregit	 i eitfi '	 Ty	 epi 1a Brama d els pa`resos Z v oc able s äan-
de áts, escrita per mosén Gaçull al dit mossèn wenollar. -

S-tampat en Valencia. -Venen-se en casa de Olzina llibrer dava2lt dl la

'utaciO, 1561". A la fi: "D'on esta.rapat lo rent llibre en la_ in-
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<

11)
de

1 ís signe ciutat de Valencia, en casa Joan de -m-rcos,	 c les es p atlies de,

l l estudi General. AAv 11.D.LXV. La- obra consta de ceilt (;renta vuit
0- folis,	 distribuits amb les signatures	 (letres)	 de la ríiaxiera ríies ex-
,-	 <M,-

travagant;	 en les	 tw.-ibe hi ha* divergencies. Els exemplars, 

r%S ^ que contenen el -croces de les olives porten foliaciO especial apart.

1686. Gasper Guerau de M-J ontmajor. B reu descri Loci6 dels nestres de 'Í a-

W cs lencia oue anaren a besar les mans a la magestat del re¡ D. 2elip,
.	

..

^ --k

1

segon de aquest nom. en lo Drimer ~ de febrer del ar.y riil cinchw)nt5

'ISI Lsj	 flhul t In t a5-o	 1.-oi-^is	 felta per	 enerable mestre `xIs par Guerau de i	 A-LIo J__

ma or . 11 Yo	 tre Grau a qui	 % 5 ot^..	 mes	 ines plau ser lo bochi del re¡ I?usd,-hí
21,	 l, 5---

.5 e lo fiscal... fl

-;
-^ublicat -Per R. Poulclié-Delbosc,	 en la T -1,evUe hispaniqUe,	 vol.

1 ^ -,-- 71XXIV, pp . i^6:11A -

>-g X

r

La famosa o	 a de Gaspar Guerau de I.,ontmajo-.r con <sta d > u-iS set-X
-4
U

cents versos cOm)wstos a 1'estil de Jacne Roig. En 'LiA, en el seu

estudi setL Estudio sobre los -,poetas catalanes de fiíi p s del sígrlWo y
grinci	 íop d e 1 :  JI	 (Obras	 con,,oletl^s,	 tom ',I,	 p.	 414)j 1 ,.,.e gtre	 Guerau de

,5-	 -  M21 ontmajor,	 que tre-dujo al latín y conentO a -1-1 	 - ,jque SiGuierido su11	
Q,

1

u 11

versificacijn y estilo,	 cOMPuso contra los profesores de la

-

sidad en 1536 de la que había	 sido excluido:	 "Breu descri-pc-LC)..."'>'z
D. Roc Chabá5	 en la seva tantes voltes esmenta-da edici' diu 11,eXtual-

. 1
ment:	 "Gas-,-)ar Guerau de Zontema-	 , 1	 y or tradujo	 al	 la.tin y	 comento	 el	 --,,)oe-

ma de Roig;	 pero no se conoce lo uno ni lo otro; esto se despreilde

de las nota-s sobre el Canto del Turia de la Diana dés-GíI-Pol-ci

> -P- » saca e.sta noticia de Onofre Esquerdo,	 quieri eni	 ligenios valencianos

&" (c )̂alando de Miontem-ab or	 e t	 r L!-22AI1 -tl

1
i	 1	 -u,	 ^I« U	

1	
1(,L-- ^	 J « CA-VI;-w 14Hizo un comento á^l las obras de Jau~m_e_Ro—Ig,-z<SSe espera su Impresion

4
, -a^a^o	 Otesc;J 04 1 e c^A ,0.	

1Murío ~	 6	 Despues ha des arecido el ms. y coil e	 la- esoeranza
-Y:-,4 	 IN> .	 01de	 su publica,cion 11 .	 'erb qui ha fet	 objecte	 d l esi^ecial estudi	 so'-,,re

.k
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í_d	 1	
5 .̀s

signe ciutat de Valencia, en casa Joan de e-rcos, a les es p atlies de
J	 l'estudi General. AAv IT.D.L.XI". La obra coiista de ceiit tren-ba vuit

W-	 folis, distribuits amb les signatures (letres) de la riianera riies ex-

travagant; en las	 tan.be hi ha* divergencies. Els e.-,--er.,iplars

que contenen el -oroces de les olives porten foliacio especial apart.

1686. Gasper Guerau de Montmajor. -3reu descripciO dels riestres de ',r a-
( 1 z-^
m	 lericia que anaren a besar les mans a la magestat del re¡ D.—J'e1ip,
1 — 

^

seLron de - aquest nom, en lo uririer	 de febrer del aL,.y r.,iil cinchltvyit5
1	

veiierable riestre Gas r.)ar Guerau de lJont~.01

-4—	 1	 Ippo'
0 q - 3	 mejor.f^Yo mestre Grau a qui ines plau ser lo bochi del re¡ !Ous í

5t

	

^t 1 0.	

1/:Z „	IS:	 e lo fiscal...

I>

	

	 .ublicat per R. Voulché-Delbosc, en la rievUe hispanique, vol.
1 n xxxivy pp.

. 
1	

--1 >
	 La farosa o

r

 a de Gaspar Guerau de '."ontrilajor coinsta d l uis set
X

-r

)
cents versos com O stos a l l estil de Jacme 7oig. Ey,	 en el soLi

x vestudi setL Estudio sobre los poetas catalanes de fiiies del

^ c e)	 nrinciDios del	 (Obras c2moletas,	 /J
01 )	 tom ".^I. p. 41 A. 1̂ 1. 1-,'estre Guerau de
4

I-lontn	
R te ^^ 4--

i aj or, que tradujo al latin y comentó a -1^,^yque siguiendo su
IL,	 Q>	 1

versificacion y estilo g compuso contra los profesores de la Univer-

	

. 0	 lty7« u 
ii	

sídad en 1536 de la que había sido excluido: "BI.reu descripc.o ....
D. Roe C31habá5 en la seva tantes voltee esmentada edici3 diu textual-

ment: "Gas,,,-)ar Guerau de 1,Jonterriajor tradujo al la.tin y conento el poe-
1 S
^5 ^ 	 ma de Roig; pero no se corioce lo uno ni lo otro; esto se despreilde

1	
^51 	 ',

	
e stm. 5 púl celic^

	

p,at	 Uf
-11	 de las notas sobre el Canto del Turia de la Diana dé '-Gil - Pól'ci -i" r 	 41,,0

saca esta noticia de Onofre Esquerdo, quien en^ gei-iio^s, y^lle lc i aiios
f a-blando de Montemagor 

	

á	 9	 _i. Prattei	 --	 w^- G	 k11	
1

^ ', 11	 lo n	 1	 lo

esper ja su impresiónd f '̂ aj t—iWe—RPot^^l
J	

1 01̂ 	 '4Hizo un coinento ál les, obras 1(^ J—al
1

e	
c^ou

>Aurio ~ 1600 .)IDes,,ju's ha des arecido el ms. y coil e' 
1 la- es-oeranza

ode su publicacin". Perb qui ha fet 01,,,jecte d'es^)ecial es-(,udi s reobC ^r-	 -	 11
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^
^
^

^

^

.^

-^

^

z

^.-^

En Gaspar Guerau de lontmajor és el nostre amic senyor ,asta_ieda,

que aviat citarem. Es ve en coneixença que En Guerau, e ffiñ.e havent es-

tudiat amb aplicació en el seu jovent /  va obtenir 1a classe de . etb-

rica després d'oposició llulda; que, p assant anys, es dedicava a rial-

dir tot retreient els defectes dels companys de professorat. m = er les

insídies d.e Llorenç -D almireno va obtenir que el suspe , uessin d_e sofJ

i privessin de classe i de sou, però' n.förr,^ie del recto--r _``itjavila

i considerant els mèrits (',.e Guerau va obtenir la re .)osiciO e-1 2 de

juny de 1533. aleshores va. escriure Sátira c oritra els mestres, tots

els hk	 ' varen fer costat al ilalriirano, i En Guerau va sofrir

presó a	 en les presons de l'Estudi de València. ",ncara va

fer-se esc lipol de la 'presó refugiant-se a la Universitat de ^lcal

d'liena..re^, on va regentar la càt e dra. de ^etbrica fins a. la seva rnort

en 1600.

1. 604. .^uatre anys després de la mort d.'En Gas.^ar Guerau d.e ïontmaj or,
 `	 wv, a S ó^ c.an^ i a ^J	 ^ dút Yg,f[ h oo.^ ^ V^p ,^

va. publicar-se anonima 1^ ^-reaci a ^e^ s notari	 ^n ^asta,:eda y
MD^liilAlcover, La Xáve ga dels notaris c re ilts eri lo a-r^y	 en la .evue

2 q^- 3e
hispanî ue, vol. L, pp. 29 -31l_). -I' "algrat la irlpos sibil¡ tat de ) oder

referir-se a Guerau, reuneix unes interessants notícies sobre a.quest

autor. Gaspar Gerau_ de IúI	 maontj or. apuntes bibliográficos r-)or `Ticente

JastaíIeda y -lcover, de la Real academia de la Historia., Castellón

u it	 IV, -bann i després de presentar els ayuntes, s'hi tro)a. un

gabadal d.e noticies sobre la vida, del que fou notable professor que
no tenen preu, que losa,ltres hem esnigolat rabe gi trie :t. - _'ot ferit re-
ferència. a. un llibre del senyor Castaneda que descolrieixeri, interessa
di.recta.inent Jaume Roig: "En rai edición de - ef ranes lalencianos del P.

Luís Galiana., en las notas que anteceden a la obra-, traslado u.-- , z car-
ta del referido dominico que escribió a Carlos ,os, tratan do del re-

nacimiento del idioma valenciano: anótase allí que Gerau de _:ontpi:a-
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11j or, tenia trabajado y comentado el Libre de le s domes cle Jaime _;oiE.

1606. Imitacions catalanes de Jac?,^.e -Roig. Sumari y relatió verdade-

ra de la saicta Un1.ó y Él erma-ndat formada en la noble y leal ciutat
de Barcelona y VePueríatidé áquella contra los lladres oi>>icides, ase

sassinadors y altres malfactors, la pau y quietut publica perturbans.

Composta y posada en vers de Jaume Roig per 10 pastor Gileno (escut

de Barcelona)

Estant tancat

molt descuydat
de dins un hort
ab gran deport
entre las flors
totes donaven
y aucells cantaven
ab melodia,
gran alegria
jo va-ix sentir
puis viu venir
una Donzella

disposta y bella.

En quart dos fulls a tres colurnes. Barcelona: I-lonofre Anglada,
Any JkIDCVI. (Aguilo, Catálogo de Obras en len`ua catalana, 19 :? ;x.630)

1606. Resposta y Copia de una carta tramesa per un ciutadó dIestG

Ciutat de arcelona a un amich seu, residint r^ c:r'^t°# en `i alen-
ci.a. ab la qual li dona avis de Enio feta en la dita Ciutat de arce-
lona 10 any present, ,M., C7TI (Graba.t d'una colla cle ballesters i el seu

e

quefe (Desener»M2i±

olt nagni ich
y bon a -ic
no puch dexar
de avisar...

Barcelona: per Joan Ame116, En quart, dos folis a tres columnes.

1606. Vers de_Jaume R oi g,  en al abança de la Unió. ,^ sta ipat en ^arce-
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lona, per Jaume Cendrat. 1606. En quart, dos foli:, a t_c^ coluru^es.

Si so dichos
e venturós

de ser dit

ben advertit
lo que dirl
proriulgaré
certa cançó
de la Unió,
pus Jaume Roig
ab un tal goig
me dona vers
q1,4;e mlha encès
corn. un lluquet
ab lo billet
que m'envia
ab que'm mané
digués per ell
per ser titl-t vell..

Aguiló, Catalogó, p. 631; krila g Obras, III, p. 396 er. dóna iin fra¿-
ment més llarg.

-P-¿ go1606. Resposta a, un ar ích de Vicli contant -r~ efectes que ha cau-
sada la Sancta Unió de Barcelona, fo'lgarit-se dels succehite en la
de Vicli. (Dos figures gra.va.des) . Barcelona: Sebastil. d.e Jor-melles,
1606. En quart dos folis a tres columnes.

NO'us puch contar
quant singular
pler me haveu fet
ab lo villet
y relació
de vostra Unió...

Xguiló, Cat&logó, P. 631.

1612. En ]dila. diu ( Obra VI	 ^^	 ""p. 276, Ora.genes	 del 'ea-tro ;;.talan,
obra abans inèdita). Las más antiguas noticias que de esta clase de

danzas hemos alcanzado se refieren a 'Tarragona, y en efecto, esta

ciudad, su car.po y las poblaciones inmediatas, hu sc;_:uido s iendo el
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)als clasico de las mismas.

Relaci3 de la entrada de 1612 (es refereix a. la entra.dú. d'un

arquebisbe de `.Carral ona/ de divertimerits de carácter popular; .

`rantost sentí temien lo can
un so	 gra.ció g,... de rat' penat
viu que venia

^ % y muxonet
V`	 ---dshor.-,es dAvall	 (de ball) altrès de serp

de draps cosits... ab	 son fa.bl3...
Tantost ab crits una careta
dix un diablot nij a_ morada
ola., feu f och y colorada
per als	 ;'itans	 (la norma) eren les -) arts
pensi d e vis t',^ 0. erri pam de nas
tornar-me foll 3 en lo fi d' ell
qua.nt viu que l l coll un cascavell
girant anaven que ana.vcl al so

a -a^ey que fiarave un tovalla
ab bona traça al	 tras-1 lligat...
d.e carabassa raes aportant -lo
cobert lo cap cada hu d'ells
ab lo coll llarch du cascavells...
altres torçat... ses dos cariades
que unes de	 -all eii les oausa.des

seguian lo so
dar,,,:@b y	 vells.

millor que descripci3 d'entrada d'un arquebisbe seribla un joc de dis-

barats.

^A
1640. Segona r

acÀ.^a
~04	 de la bona nova de la recuperació del castell

^ Q	 ) .	 n F de S alsas y tot lo Yac oritengu
C s ^c

^	 de 'I^ de Juny
d 

i.ns a aj de ^;eÇ,er de^

146. kl to

Si volefi oyr
la cansó ga.lana
jo vos la diré
a la catalana.

'TGitc rn P—
EScut d'arrnes d'Espa.nya. --Barcelona, Sebast•^ y i4rwb^-f', i^ïúatevat, 164í:.

_	 .	 -

liguil3, CótjlU,'0, P. 688 .

1642. Dialogo verdader, gracias y apacible dels feliCCs, y bonssucces-

sos de la guerra de Catalunya. Com )ost ara de nou ab di :'f ereut rir.F a
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de Jaume Roig, per un Cata1^ ben aficionat a 1 9 patria -ae ;atalu-

nya. Interlocutors en ell son "l TalentT ki nglada y :J ernat Cou ny. ( 1,1 e-

present4 per dos vinyetes) .
a r j,

Aguiló, Catálogo Ie'n compte de donar-ne í ra rie-.its, diu: "Este

paem'tsta, de más de 1,500 versos, es uno de los más i ,_i-)orta:;tes g,a-

ra la historia y para el idioma, que se ir,ipri-,-leron en aquella. an-

gustiosa epoca. Debieron	 rse dos partes más, se2 ,izn se aÚvier-

S ;Pte en los últimos versos del Diálogo'. rj¿obles del ,arqués de los

Veles que cantaren Valentí, y :Bernat a lalel rahonament	 on unos

goigs políticos que tienen por ^ornada ,.4uplica.9 Lent derrotada Al
^^vX, +fitPrivat, dt aan voler	 Guerras ab gent Catalana	 ?ue'us han de fer

menys valer. ^/ n quart, 12 folis sens ^er arcelona: Gabriel

ogué,s, 1642.

0.
ñ$ 1642. ^?elaci3 en rima de Jaume Roig, d.e,.tot lo que 

A
ecehit dintre

^
ola

de Perpinya en son siti, fins al rendir-se. - i desde la presa de

Cob1lire fils al rendirien , axí per terra. cozn per mar.- Com posta per
Baldiri j;^alvesia natural de PicamotUns. Barcelona: Jaume ßomeu,
1642. En quart, quatre folis a tres columnes. Comença:

Los més valents
estan a.tents
al relatar,
queus vull comptar
lo que ha passat
quant sitiat
s' es vist lo fort
d'Espanya Nort
qu e us Perp iizá...	 Acaba:
prou he rimat,
a. estich cansat,

perdó deman

que tinch cadarn
y no puch mes
escriurer res.

1913Aguiló, Cat 10.Fo de las obras escri t as en Le.,izua catalaria, 1927, p.
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704. "questa és la última nota que consta escrita en rima de Jaur?e

LZoig.

1665. Data del oroleg, de la traducció castellana de 1 1 I;spi.11 o llibre

de l es dones, de Llorenç MIatheu i Sans, a. nom de jorexizo de LIotha,
A y& est» 7

datat a. M.,adrid. fiques...	 ez guardava, la traducció en la seva 11i-

breria,'fva x desaparèixer després de sa mort, va ésser ad(,uirída per la
ZGS	 ^	 6ohe

Bibli.oteca. Ttaciorjal entre l,Q.,.s	 de 1a_ llibreria —ohil de Jáber
7

'' ia	 iQrr	 Donarem cori tQ 'de l' intent de publi-

cació, per salvador Guinot, en el nostre número corres_)oneiit a "l'any

1303.

1724. Fiem tractat precedentment dues vegades en e'1 present estudi

de 1' obra d'Antoni Bk tero i L1ldó, Crsc proven^ale (Roma 17w^^ )
t
	 -u -a.

q~ 1' a.na_lisi iij~
C^l

de la qua l ens her.i ocupa^ extensar,lent en les
—10,y t^Q.Q Ca' ^ tF`r rJ^^r C 'j t.Q M2 3riN

1735. Edició del Llibre de les Dones de Carles !dos (4 novembre 1703-

4 abril 1773). Lo libre / de les Dones / e de concells donats per
Cw>

/ Mosen Jaume Roig / a son nebot / lthaaar Boje / senyor de Ca.l10-
sa /. "quarta impresi6. / Traula a nova. llura / Carlos os, f notari
apostolich/ na,tural / de esta molt Joble^ Illustre^, Ll: y Coronada f

Ciutat de 'falencia /. ab llicencia. / En Valencia, en . ca.E a de Jose_^
Garcia / any LMC 13=7. / Se trobars en casa de Tho a,s '1orres/librer,

>CIaSk	 Sw.eW carrer qu,`'-̂ de la ?laza de Villaroya el Colleg;i del -ü5' PatriaW
cha. - fil segon foli va. la dedica,tbria, de la qual prese,.,tarer;i el
primer apartat: "Al egregio ,̀3 . ^ielype Lino de Castelvi Juan Xi .e-

eni~&Onez de Urrea, conde de Carlet y de ^^;° ^^, r , barori de ouS y 'àerra-
k`b^ ,señor de ;,lasalet, y Casa ideal de Pintarrafesg ett.	 Aviendo
da.d.o a la estampa tres peq_ue ^nos libros, concernientes a las elLcelene

cias y apreciables circunstancias de la. lengua `Jalenci a, para q ue no
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se olvidara del todo el uso de ella, manifestando al publico rfiuchos

,dagios agradables en su Idioma; y siendo el Libro, que en Poesia
0O1 .)	 r

compuso el cáleby*. Jayme :oig, tan principal a esta fin, co_.o ausca-

do y casi escondido en el olvido q^ue -̂ lp^ria f3rrnar un cuerpo para reirn-

primirle, ha sido preciso valerSie de frajelentos que a costa de espe-
N

ci.al cuidado de °r. C. se ha. logrado... De la advertencia proerl ial en
"-e_ e n

copiarem tan solament un Darágraf: Los vocablos 4-e s a fibra se ha-

llan con menos	 sylaba,	 ó sylabas, rio es poyque en aquellos
+¿P k" p ,C 9~ J'C,	 o n	 9 x1wr

-ne be	 ci en sino	 r syncopados y mákto es licencia Poe-
Ce' O fiàtvn^2C^n	 ^ noµlO+^tad	 ^.JnScric7MCU1h ^

tica; ^ tener r.iuchas palabras inveritadas por causa de la rey .....

del verso
ppQ^	

Lo mesrro se deve eíitend.er guando .Dor causa
^ĥ Ck_^P̂_ ^hq

de la suna--^ ïepá, aue tanto se usa en nuestro Idi_or?a_, se ajur.tan las

dicciones monosylaba.s con ^ 	 polú 	amsylabas, pues tGien 	nparece
^kr^^ 	 n co

otras, y no yton; y esto rio es por razon des, sino oor ser pro-

pieda.d de la Lengua Ta.lencia ia, que a mas de ser tan l ac011ica y bre-
ou.^n 	 et.Sa^ve esso lA hazé^Fir ^icin más, ooruque de esta suerte Ñ. pronunciarnos

naturalmente los Tale .cianos, supliendo las synalepnas. - kíquesta

Dedidatoria i advertencia ocunen tres folis no marcats. - En 1-d^ pp.
.28k

1-284, contenen tota l'obra de Jacine roig, les p1g•ines van a dues co-

lumnes, començant (p. 1) Comença lo 1,ibre de les Dones, ordenat oer

lo 	 wlestre Jaume Roig, Dibctor f ar ós de 1a sereníssima senyora

Reyna Dona 31,1,a.ria 	 emplar e^^óñcells -oer ell donas a son ne io t Eii_  
Balthasar Bou senyor de Callosa ui molt amava,

totes
Les obres que esrienta eri la d.edicetbria só.i^or.e,r:ud.es. -Iregeu

{'austí g arbera, Conferencias sobre Carlos 'os, 'Tale.^cia., 1905, que

esmentarem aviat.

1747, havent posat nota estensa dels bíbliografs valencians en trac-

tar d'AuSi.8s . arch, ara no te altre objecte que senglar xk les r.)la-

nes on parlen de Jaume roig. José Rodríguez, ",iblioteca_ Va3̂ entina,
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p. 196.- ^^,--

1747. P. Vicente Ximeno, Escritores del regno de - aleIncia, volum i,

50.

1778. Jraiicisco Cerdé. y rico, olas al Canto del ' !'uria_ de la. Diana

enamorada de G3.1 Polo,

1827. Just n'astor Yuster, Biblioteca Valenciai-ia, vol. ï, p. 3v.

1365. ITilà I Fontanals, Ressdnys. histó rica
z14-2jß

tas Ca t alans, fibras, tom. !!I pp. 31-4-35-9.

critica dels ai-itichs noe-

1865. Edició segona de Barcelona, publicada Ter Ln ^^'rancesc Pel ai

-Sriz,. La_ portada, imp resa. tota en tinta. vermella:"-Lo libre de les
/.e 44

dones 	 -5ncells / molt profitosos 1 saludables així p era regirzient

/ y ord-W de ben viureljJ / com per a augmentar la ci.evocio a la puri-
5 avtiaá 155 i m q

tat de "la Concepció / de la	 a Verge DI.aria, / fet per lo mag-
L mp-s+r^	 '^Q ui ifich^vme Roig / ,y /donat novai-,ie.t Ysé -n2s la edició de 1735 / per

(1866)	 / 2ra.ncesch Pelay Briá / Barcelona. / Illibreteria de Soan —oca y .gros
/ Centro de obras de Catalunya. / Carrer de 1'i"^rgenteria. n? 49 / 1365`

En una falsa portada s'hi trob a el títol i el ters}a,

p.

Com se veu imita l'edició de Carles .os, perb rlodificant-ne l'orto-

grafia oosant per exem ple, tots els infinitius de 1s_ sefi-nona conjuga-

ció (viure, caure o cabre) acabant ainb r final, el portaria a fer

el futur caureré, veurere) . 33ense a questa són moltes les modifica-,	 ^

cions sobre aue vàrem establir les sobre el text d'Ausias _arch. o

es para en modificar el text de Jaurae g oig, sense ceLp res -,)ecte. in
el prolech _yn ticias de la v ida del poeta En Jilaba.s troba, reminis-

frasses
càncies de Xi rieno, Fuster i Ticknor. l  	 que eren iroples d'7án
'riz procedeixen tretes de frases de 1 a dedica.tbri8. i el oroeiii al
lector_ de Carles iPlos el text de l'edició del qual se-ueix, a ,art
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les modificacions avortades per En	 -3riz. - E1 colofó és d' a-

questa manera (acabada la Taula i les Erradas) Se acabó.,d^estami.,)ar
,..__ as5cx` it

1 present ob ra de J aume ?oil, en l a est ampa, deoriave :türan>ar-

celona, lo jorn 10 de Janer del any de gracia. 1866. - En octau, X-

196 planes. - El procediment de l'editor i textos d'En -r¡z és duia

zran comoditat: allá on ell rio compren¡& el si nificat tirava, al

dret: per aixb en moltes oarts va patir confusions.

Ca h ^;D vL1867. Briz "Lo llibre dels poetas. / Cançoner de oigas rimadas /

dels segles XII, XIII:, XIV, XV, XVII, ríII y X`r ll, / acorap anyat de

notas y dCun prolech / per 2rancesch Pelay jriz, / arcelona. / Es-

tabliment tipogrà.fich-editorial de Salvador lanero / °iarnblá Sta.

MOnica, núm. 2, Ronda 128./ 1867.

De Jac-me Roik nosa ( f ragment del llibre de le s Dones) Prefaci,
lá part, Deu creador, únich Senyor Omnipotent, latriaznent qual sol

adori... - 2n part. Yo com_ absent del mon vivint` aquellw lingUii-it
aconortat d'ell apartat dant-li del peu... pp. 232-238, els dos

fragments sin publicats per enter.

n ob Y :c
1875. Rafel Ferrer y Bigné. Estudio histórico-crítico de« lbs p oetas

. . , Q U , ,c^ hec,^ 'k e+tvalencianos de los si 1os XIII XIV y Xv,	 a pPoQ4 ei* e
A v e n ' ^ em , rYnt,^erlp, 2.Y, e^'^mr.r^ ^tt,tè^^J.

^^tz	 e ^a o ie' a e. i ^ d = ai s ' de « en ^.	 JacmCi
-le f ¡*' i/ . b al c ti, Cw. ..	 L.,e ; I1 L a vP^j

	
„

toig p ^ En tractar d'fá^	 ráesta-'^b hern expressat el judici que2g- 3^

ens mereixia.<5k^b4, Q,IJ'y9

1876. MIA i Fontenals. Considerem que en

tudio sob re l os poetas catalanes de fines

del XVI. Respecte a Jacme Roig se n'ocupa

420. En aquestes últimes pàgines, dms._—;-_;.v.

de lletra menuda i glena, tracta de les e¡

aquesta r d.ecue produir

de l siglo XUT y -ori i 3.

en les pp. 383-3 0,1 i 4117-

que titula `ot s

licions i de 	 ^„ Ei- 4al

^ r-r^^-- ^e-t ^ e-- f-^^--üe--3^z-- ^ e v am-e^p o s e.	 ,
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1383. Joaquim Serraiio Ga-riete. Recuerdo u-m-ox ap olo gS tico del -,,-!aestro

Jaime Roi g . Es publica en la 'Revista de Valeiicia, to m . III i darrer

Vaquella revista, pp. 529-569. Se l n va fer uri tiratce de trentedues

-,pagines en quert. N'extraurem alguns dels pará;-Irafs ries sua: g es'Uius.

Con los i riejores :)oetas coinpite Roig en naturalidad y frescura, en

viveza de ingenio, eri talento observador, en espontaiieidad de ex-

presi6n, y hasta en esa mezcla heterogénea de irLmoralidad y reli-

¡E_iin. Y, en honor de la verdad, iio es Roig el i-,iá q extreriado de los
autores de su eu,o-.a, cori taiita inás raz3n oue al delpriinir y pirotear

a las mujeres, l lanzando a todos los vientos de la publicidad sus

extravios, astuciasg hijocreslas liviandades y hasta crlrjieries, es

el levantar sobre las ruinas de tacita miseria y de tanta hwmi'-,lacion

un trono	 donde cantar las excelencias de la 'V'irv.en María.
Su erudicion raya ei-i lo •fiaravilloso: la historia sagrada y profaiia

le son tan familiares, que apenas hayi pá-giiia donde iio broten con

ex,,-)ontanea -profusion citas literarias o recuerdos historicos. Para

el crimen local, para la historia de 7alencia, tiene esta obra uiia

gra-i-iVsima iriiportancia. Es uii estudi-o Minucíoso de las costw,-Lbres

del siglo rV. Calles, edificios publicos, hábitos, modas, persona-

1	 jes, todo se encuentra allí descrito coii ese talerito de observacioi-i

y con cUMUlo esa experiencia que tan utiles debieron serle Dara el

ejercicio de su profesion. Porque aunque en todos en toda la, obra

parece que el poeta ha tratado de ocultar al riédico, el riéd i-co, siri

embargo, aparece y flota entre los versos del poeta. Todas sus cersu-

ras soii hoy tan oportuiias como en el'siglo XV, y eso prue lúa qi-te, al

pintar su epoca, copio del na.tural y escogio para sus cuadros, no

lo acciderital, no lo fortuito y p p-sa.jero, sino lo I.jen)iane,.te y fij--,1

lo que es de todos los que es propio de todos y de todos los paises,

r)orque es hijo de las -p asiones y de los sentii-.,,iientos extraviados de
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la humanidad. - Como filósofo es Roig x±=xáx aix razonador sen-

tencioso, coceo poeta es el satírico lemosin z:ds original del siglo

W. E1 Espill ha pasado a la posteridad con el sello a obra notable,

y es porque en ella. palpitan las pasiones, los deseos, las grande-

zas y las niserias de la humanidad. ¡qué iz2porta que el gusto haya

cambiado! E1 z 7,usto es lo pasajero: queda en ella el ideal del joe-

ta. Palpita ahi su corazón y brilla es p lendoroso su pensw;úento y,

a través de los siglos siempre encontrará otros corazones y otros

pensamientos que respondan alborozados al calor de su idea.

1885. Alfred 1orel 'atio. 1 8_pport sur une r^ission philologique a 'J'ON-

lence. Publicat a la "Bibliothèque de l' 17, cole des Chartes 1l . liratge
a part. Després d' excitar als valenciaris d' avui dien-W"los que si vo-
len donar vida, vigor i flexibilitat al seu ¡dior a, no tenen rlés

reriei que estudiar els seus dos ollssics antics Aulias i Jaán)e --iioig,
Caracteritza, de passada, de primer els cants del cantor de l'amor,

de la Yort d'una manera que es coneix que fa un estudi es pecial a
. ^ ok C t^ e ^	

..

les seves classes deJ eollega	 'de rançasz:despres fa l'elogi de rios-
tre Jacme Roig.

L'obri: d'En Roig és, baix molts punts de vista, 1a r;^és iripor-

tant dc la literatura espanyola en llengua d'Cc i te gran valor li-

terari, històric i lingfllstic. Demés d'ocupar en cert `;^nere c.e li-

teratura satírica un lloc important, ja que fa bona. fi¿ura al costat
del Cor-	 baccio, del I-athéolus de Jean Levebre l de 2 orba.ccio de

l'Arciprest de Talavera, dels (Innze 3j oi^5 des r^ariag:e, i d'a.ltres es-
crits dirigits contra les dones, la primera part d'un genere nou

pel seu teriiQs, sense d'all % meravellós i fant 'astica que caracterit-
za les novel.les franceses o els libres de caballeria dels A ,̂ adis.
Al contrari és realista una ^ilica així a la seva rna.nera i com to de
la novel.la picaresca a la qual,no sens motiu, se l'ha vol^ ,,ut assi-
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milar. Demés aquest poema está sembrat dx d'al.iusions )̂istbriques,

-oreseiitaiit-nos un cuadre de la societat valenciana del segle X'1

d'alA més acabat. L'historiador del llenguatge en pot treure gran

utilitat i en lloc més un text literari o no, hi figuren tastes ) a-

raules de llengua vulgar ni noms d'objectes d'armes, de vestits, de

mobles i utensilis, etc. com en 1',spill. jiquest e iis apareix covi

un 11 altre llibre sellat o poc li manca. S'ha rei.eiprès en el segle

XVIIIè, perb no va tenir lectors. La forma, del llibre, pels versos
les

curts, els molts noms rars, de vegades forjats per kxzizecess^ tats de

la runa, les indicacions de costwisi oblidats, l*es al.lusions a fets

hietbri cs poc coneguts, oraplen de dif_ ícultats la seva lectura i ii:n-

ptdeixen que qualsevol pugui endevinar llurs secrets. 1 ,diuc el conei-

xement de tal qual dialecte no dispens a a ningá, ni àdhuc ais riatei-
xos valeiicians, d'un estudi seriós, tant Ut« distant de la ilistbria
local com de la llengua antiga, &nb la retreta clàssica, r.lolt opor-

tuna aquí : I^ a des choses que les plus airnée de s	 ne de-
ens

vine _lias. - En l'Espill ma veiem en presència d'una ficció, perqub

sens comptar que un home no es pot casa r en les circunstaiicies que

ens explica en el seu llibre, es veu bé que l'autor el que fa , és

desenrotllar uii tema i no escriure les seves Cne inóries: ens ha vol-

gut corn els tres «t	 estats o condicions de la doiia: la s^itera,

la vídua i beata (i la criada de monges). La idea del sè î P
P
lir^epodia

suggerir el Gorbacci o, mes bé que no pas el P̂?athe olus. perqub té

certes analogies en la versificaci j i distribució de les parts. Tam-

bé hi ha analogies entre el Il'atheolus i 1'Fsx)ill en la qüestió de les

dides i de les	 . En iloref^ -'atio, fa citacions precises. re-
ró especialrlent on se sent la , imitació és en els dos capítols, ter-

ces omplen en el Roig és Jalomo, en e1 '.atheolus és Déu, en els dos
poemes els se'ls apareixen dormint; peró en Roig coiita tres a p ari-
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cions twiibé doinint. ^lui sap quina va ésser la -ori_rieral Ls, en con-

següéncia le gítin.a, la conclusió que traiem de tot a¡.--,b i és que En

Roig ha seguit l'autor francés, i airó és natural. La liter.atua	 `PY—

fruit en els palsos catalans de gran favor: Les llibreries dels reis
d'Aragó , estaven plenes de llibres francesos, com tothom sap. - — cotn-
panyen aquest notable treball la , reproducció de dos folis del manus-

crit de la V aticarla (que el nostre Bastero va trobar, versificar i

descriure) i la reproducció d'alguns folis de la traducció castella-

na de Lloreng Irlatheu i jans. En apendix dóna,	 corc a com p rovacio uns
fragments del Llibre: Dones, de —Y ra.ncesc Eximeni (? . Tot va coiientat
d.e la manera que sabia fer-ho. A tou t s eiwneur tout hoiineur.

1894. J. Rubió y Ora. Bastero, provenzalista catalan.
•	 ,
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Milà)

1894., Primer libro im)reso en Espaia. Les t rob es / en labors de la

Verge s^a_ria. / Publicadas en Valencia en 1474 / y reimpresas -por

primera vez, con una introducción / y noticias biMbograficas de sis

autores / escritas por / Francisco artí Grajales. - `Talencia / Ti-

brería. de Pascual Aguilar / Caballeros rí`1/ 1894. (Colofón) : Úe. irn.pri-
mió esta / obra en la ciudad de Valencia / en de 2errar de Orga,ll aca-

d
bóse el rTI de julio de IIDC=CIV. Esta iAiprenta se establec í o enMai \1 1
/ el año I1tiDCCLIVI) por la viuda de /José de Jrga.

En l'any 1474 hem constatat en esr.ientar rà-Didament aquesta edi-
CH, heni expressat el carocter anomal de la rítmica de Jacme en con-
trill uci6 d'En Jacme Roig. (Veure l'estudi ijitroductori d'En :artí

Graj ales, per la. biblioe;raf ia pp. 8C-91a. En Chabas o': serv que
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Roig, en aquesta com;áosici6	 aprofita el ter, ,ia marià de Espill

( p • 3 o1^
gl

J

1903. En la revista Ayer y hoy, de Castellón de la Plana, don Sa.l-

va.dor, Guinot va publicar una reproducció de 1a portada_ del 'anus-

crit de la traducció castellana de l'Espill feta per LlorE i7ç "atheu

i Sans i una bibliografia del predit manuscrit i re p roducció d'uiia
34 dk 44 ,4	 lY ^

part del text de la. traducció. Els nUrtero	 1' esinenta.da^' c^e~_-
<l4 0,j" "-C ou 1 g o 3 -

11 ^*`	 t.1.111i"a plegant al 15; Varen publicar-se onze fulletons de la. tra-
.t ,5 ?,C, a.-.-4

ól^at	 w) ^ducciO d'En ,la.theu i 'Sans corres)onents als versos 793 al 4120.

1904. D. Roc Chabas, Laho rs de là Ver^& Maria^Re stre -Jacrze roig.

Traducció d'rn Roch Chabas, canonge de la Seia de ` »alencia. - Tip.

"L'Avenç", Ronda de l' TJniversitat, 20. 1904. La traducció s'entén

feta al castellà. il s un volumet en setzau, tota la ZUZJqR pulcra edi-
ció tirada il ri icanent en paper de fil. Vegeu, Ribelles p ^iblio 67 rai la

Valenciana, vol. I. p. 494.

1905. Sil l / o_./ libre  de l es Dones fer' en tre Jacme -Ro 	 /.
Edición crítica / con las variantes de todas las ediciones y las

del 	 de la. Vaticanapr6logo, estu-
dios y comentarios %por/Roque Chabas. 3ibliotheca his-p ani.ca (dintreC	 1	 -

el típic castellet). - Barcelona, "L'Avenç ", Ronda de l'Universitat

20. Lladrid, Librería de M. Itiurillo, Alcalá, 7. 1905. (Al recto de
l'última plana es troba) "Acabóse de estampar este li go eri la ¡ir,-
prenta "L'Aven9:", de Barcelona el 9 de octubre de 191 C35, aniversa-
rio de la entrada del invicto Jaime I en Valencia. L, D,aAbs un fet

significatiu que les obres dels dos grans clàssics nascuts probla-

blenent al regne de Valencia i segurament morts a. la ciutat: Au15.ias

March i Jacme Roig, s'han fet fer 1' esf orç de :.arcelo ia , Talment que
es pot dir que la, nostra ciutat entre l' obra d'A. , Sias ,'.arch k'ivia.deti
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2a.mes, rossellonès) i la de Jacne JIoig (Roc Chabas, valencil) .nixí

1 
c oin ha. resultat, per la força. de les coses, nosaltres ,ersonali.ent

ha de tenir cura i disposar i corregir les obres dels dos •¿gra..s

anics rossellonès i valenciá, obligant-nos a sostenir una. corres-

pondéncia gaire be dib.ria. ál meteix temps havem satisfet a un de-

sig expressat per 7,n 'Ore IL -Vatio de que es publiquessin les obres

d'Au$ias i del . estre Jacme; que desgraciadarlent no va presenciar

en vida aquestes publicacions que haurien plagut al malaguanyat i

gran hispan ista francès. Pel que fa a D. Roc ens cab 1a satisfac-

ci6 d'haver-li insinuat	 de gran metge d.el T7bn segle, e.

1'epoca llunyana de la nostra coneixença íntima. - ^;n haver corre-

gir les últimes proves, n'escrivia: "Avuy com U ec1 seixanta. anys .

Lloat sia. Deu". - E1 record del plorat ar ic és tan viu que es ,rana.-

ríem records ert lloc de -ïer la crítica del seu llibre preciós.

Pot assistint al congrés arqueolb, ic de Coma, en examinar e1
riia i-iuscrit de la Vaticana, va resoldre co Loiar-10 per e ter, ) erque
D resenta les lliçons ries arcaiques. 111 manuscrit presenta dos versos

que no són a les edicions perb n'rii hari rn.és en aquestes que maquen

en el ina.nuscrit. El millor criteri consistia en seguir les 11iço: zs

del manuscrit (escrit en 1492 orobablement completant
qq-1

. o ajudar de
les priraeres liçons de á, primera de ' , alencia, de la^iprócedeixen
totes les altres,	 i complicant el text com ,, és passaven
els anys. á' observa que En Briz (E) segueix Carles .--'LOS (D) perb ?-10-
di icant talment i atbitrariargent la o iPógrafia que í10 ert =,-ci-
p i, ni oels catalans ni pels valericians. Igriorem per qué rn "habas
anota. les variants de	 Pel ;ub dro sinógti co de los siete textos

del yS ^ i ll, l er medi d'unes ratlles vertica,is es veu i_1? edia.tar ea t
r

^^ ^	 els versos mancaits a cada text. EX2 1	n principi tots versos que Ert 0.^
or??atia ;p er a considerar-los ,pecaminosos,^. 3ri,3 cue ..o coneiy. al-
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^/	
tre text que el d'En Ros, taribe els s_^, rimeix. E9 _p odria que	 E

I' ° 5^c"Iteb erib t a-^-tes supressions ,p reseiiteri un text híbrid de J, ' IAspïl l . -	 r

ça de llegir i rellegir el text de Jaut rie`Loi.^ li h^ sortit c, 	 >>a

?)untuat (amb excepcions) nue ot _fer l' experie 4cia co. , , ,, si es trac-

tés d.'una ?iovel.la. E1 cor-:entari és un e.Zcert; re_)rese. ^a ui:a. ï'or(;a.

-íe treball i-^-icalcula',le; cori es .?ot co!jiorend.re, hi haj;j equivocaciotys

de sentit peró pugen molt més e1 encerts. äembla i_^;^y,ossiale que

s'hi tantes frases, petites al.lusíofas a fets historics ( que se fibla.

ya itn:) ossible de solució a ',; orel- j atio) es trola-. en esclarides e_i el

coi,,ientari d'en Chabas. -,a bibliografia, que forma. una ;)art

tant de l'obra de D. Roc, hi ha un tresor de noticies, ben suficie::.;

descrita cada edició i les atar.... de prblecs, colofons i re)roduc-

cions de totes les portades, excepció feta de les rag és Y.ioderres de

Jacme Roig (lT35) i Briz (1365), que no valia la pena d'enfo--, dir-

s'hi i les descripc .ione són precises i clares. De l l apéndix II e

)arlarem aviat. L I &péndix III va dedicat a l'estudi l iogrà~L d'E,:,
^obw^

Jacme L oiGg. S'hi oltes noticies. A nosaltres els ciutEda-nN e.ws fa

estrany que es com els s'entesten els valencians en barrejar fonts

bones amb les dolentes. r1 que fou el nostre a, tic el ca-monCc-, `s

^.	 no fa excepcio. Dóna corn a bones les Trobes^ de "ossén 'ebrer les

quals com tothom sap són aficio nobilibiria del segle rPíe (redacta-

da per Onofre E squerdo ?) i a.1 costat fa estractes del llibre del

ä^e aartiment a 'Talés p ia, que és una, font superior i que ell coneixia

tarit! - =dem espigolbt en tanta de manera en l'estudi biogrdi'¡c fet

,)er don --foc, .que només farem una. llista de la i n )orte.nt matOria tra.c-

tada; Dextos del poeta. E1 seu pare Jacme goig, era fill i hereu del

notari i francisca-, y uan el p are s'ajunta el fill el poeta ,)er	 á^

a	 Jacme Ro ig lo vell, Jacine R oi,, loa pus-_^óve. - : -Li juv entud,

y estudios (p. 122) . e e sta.ble ce^c sa. en Valencia. - elaczo .es C3r4?a
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Y^nlfonso__y D?- niaria (la carta d'.Llfons d I kirapo ei!s ,erii,Ia una mí-

ca sue jecta) . La. casa del -)oeta ( tot documental).-I- La mujer de

(molt bé) . - Enviuda, escribe el¿g3pilly(1463	 y muere (1.73), 0,431.

^e rato dll	 - Hij os y descendientes deo i . -Los _3ou.

aut6¿rafos del Doet,a. 
-11-ai ,ha.bret, médico. Jaie oir co^?o V.e-- --

di co eri su . libro ¿Z'Spill 4 o libre d.e les Dones ;- --:,uest notable es-
tudi forma l'apendix II en l'edició del, canonge Loc Clïa'tiaS, que ocu-

393 - ßj0 9 F- /ß	 J*°p a le g pp. 33``	 9. - ÑaiL• conèixer, fa molts anys, a - -urvedre

punto) d'on es o era ríet e i crol ista. Coneixem li_ seva ¿raj, ^a un-
to en doti esplèadid.s volums, útilment il.lustrats, havent dedicat

altres treballs a la seva ciutat nat0,1 on el vaig co _èilr.er e c.
nyia de don ;:toc. - Eri Chabas va adjunta r - 'ii Tuf 1!ivei-:ta.r io de los li-
bros de Jaime Roi g . Amb excepció de -sida. de ^,ant Honorat, tots sól:
libres d.e medecina	 (pp. 410-412) coñi ,)rene-nt -hi al,-uns

d' astrologia. - S'ha de veure el pacient treball executat e1 Dr.
Criabas. E1 resultat de la seva, enquesta es sorprenent. ri_--1 J'ac,ïe oi_

ama... ava tot treball literari,verb e "1 metge de llarga ex^eriè ocia,
surt r,al p,rat el.l escarn :g at per les ;llanes del seu Es )ill. r1 ^uadro
de las enferme dades mencionadas por 7toiF^, é s abundós i clar. En haver
de la medecina general;	 se,ripre exemples abundosos; cle 1(,,s

Enfermedades de laLnuler^e edicina le-a_1 i 'u a-!de^risrio, ve el jui-

cio critico, en el qual iio hi pia u, mot per perdre.

1, 05. hrtur ,'arinelli . ot su - :3occaccio_ in I gpu ia nel l'E t^_' _ella,
Publicat en els `-.P oAiunge n. ". 2voraltr e. s que tenim dedíca.ts els al',-,es
estudis més importants hs^pun^ i sul Dante in Isoa i-ia nell' E, `-leditim+ ..._^
Torino, 1905 i Sulla fortuna. del Petrarcain I s à''ria net -,ua--rocento
Torino, 1904. Peró el pruner estudi d'En V a.r.inelli que és que e,.,s
teressa, per Exi Jaume .noi&^, és incomplet i p romet que ac¿ba.rú (uc l-

luss foEt.) i no el tenim (Halle, 1935) eris obliga a se¿,uír el re-

^
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^	 r,,^s,, ^ ^ ca-i-C^ ;^.c C^rwelt.Q.o ^aoCtt`^ ^x^`° F-^vha^%a^ a+. %o- ^ !- a K en.r,o^ ^ u ra„+ w^ ^
sa	 del ^orbaccio, per exem.)le 1a seva pro,çrens^6 a la gola. i 1ak,a.b 104 d_4 u¿w—, °^~a^ wa,r^ ^o ► (M~  ^o oto ea^.^ m—llu mania a. correr per tot arreu, d.e soa^lar de tot i d' averz^_uar-
^^ e4- ^ F- c ~A- v^^^. a,( .	 , " cP°^ 1 42 ^, -

0 tot perque es ve^i clue e s tan ben in- o ri:lades etc. 11 s una mena de
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E.o 
m  ^ t'.iw-^ O'. c 2 II ß c c,^s e,-,LA;

con^essió en part, d.e desfogament sa.tíric d'Er^ Roig, co_á ho e i-a el

de Boccacci o :

Lo que he sofert
recitaré. _

ma ne ^ra vida
Q	

, 
0,h144k,

N	 #y ' ' » p-  c,oh CoY ba^^ ^ ^^cR ^

^.	 En llargues notes ^ó h á^á l ,sr^i ^T'dr.nb el 9orbaccioa i acaba:
r,
á^ ^̀^C <c M Ar ° Y ^ ^ a-! ^1 e.C^.^ Q hUn .^on Gt^M1 4s+n Q^ ^ ¿#-»P00,'hDt.^^^tomes gratis i rnes frec?fients son les analogies entre l'Es^^il1 i e1 lli-
co1VI e,Q càbw*.I da 14VGI Ir^ a2.e To,.ß,4	 ^».
bre de 1'r"Lrxiprest de Talavera".

1905. 2au9ti )arberá. Conferencias sobre la bio-bibliograr ia^de Car-

los R08. - I. V p lencia., 1995. Imprenta de Jrancisco Vives 'ora., -ler-

nan Cortés, 6. - — la coberta conta "tirada de 50 ejemplares ` , G la

contra-portada dedicatória: "A mi ~nacre querida".

fiem esment&t aquest treball en ocasió de riiet ciona.r l'edició ra-

bentment en ocasió d'examinar la seva edició de 1'? s=ri11 de Jacr?ie

Roig. El que fou. arlic el doctor jarb p rbi la situa en la — . 49. ^ 7e^_'eu

el nostre manuscrit 1735). Tracta de vida (nai xernert i raor.t) i í ,iol-

ta ' ibiolgrafia., ir:.portant, pero gaire bé tota de car lucter popular.

1996. "i;farcelino 'enendez -Pelayo. De una carta adrega.da. a don _ p oc Jlna.-

bas (Las Provincias, 1 de gener 1906) parlant de la seva edic-lió,ex-
pressa el Lestre la seva opini3 sobre Jacme Roig: Es un poeta inge-

niosísimo y lleno de fuerza tontica, cuya. obra es al rnisr,°°ro tiempo uri

archivo de noticias de costumbres que en ningún texto hi.storic — pue-

den encontrarse. 1To es el mayor joet a de su tiemao y de su literatu-

ra, por que su contradicción es Ausias arch, pero Jai l.e g oig es e1 r_.ús

ameno, el más valenciano de todos y g ajo muchos aspectos instruido

y el que da mas luz sobre el estado social de su tiempo". rem
sal ut trobar en ca j obra d'En Menéndez Ilelay o res que s'a.ssemblï a
aquesta vibrarta parágref sobre el poeta-metE^:e.
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1907 -1908. Antoni :riulbena, Crestor^.ati . de 1a L1 engQ^ ;a.tala.ria ^¡^el-„ ^ 	 _ _	 .

^a XIXè) reco p ilada e o-rd.eriada p er ¡intoni _3ulbena éc iosell. - 3 e-

gon volum vers. - Barcelona, 13iblioteca Clássida. Cata.l^ y2a, l ';^7i^h.
i	 QK	 on

la fi: "_'ov aca.bada aque a Crestor aat	 de la Llenga Catalana, e« dos

volums, a la ciutat de ;a-rcelon g , lo die 25 de Juliol del any Gli-TIII
cinquantO.-quatre aniversari del present recopilador". - je.urie _1,oip-.

Snill o libre de les dones (1460) (pp. 1,1 4-196). - .-'refaci. - peu

creador, unich S enyor tatriw ent... Libre : .ririer. - Ei- casa riia, si
01.no junyien ¿ no corrien toros	 festa....

1908. - Lluis .^^icolau d'Olc^rer. ripunts sobre la. in lubx^ci a itali^;n a
rc,^ ^.

en la ^p+^ ^^'_ ca talana, (Estudis tTriiversitaris^';ata.lans,^I, 19G;^,
^	 ^^	 ^,^f w.QkA „o S ^hc^5 ^pp. 166 -1 1,M9i 306-320). - "La l l etra 	 :^1

 5  	 XY ^ to ro ,	 C ^^ u5 ^:^ ^ <<s^^ ^	 ^n Q' escrtii TnA1,o.•  meda	 QS^a a.^-
`	 ura,	 a ^t.ad^mh -ia^ ^tusi.asri:.e

^ } ^ ^°; ^vh c s^
w^-^,_-*__..^

^.^ S orc r^ e ^ a: ^ d-ai ^.. 2^ ,^a.►w,^►%a; e^ ^,,-e ^v^4 Ps ^ t d' ^+^M.r	.^^ n	 4d^^^^ _3te .so^ F}i^^.. n4M .ex^__SC^- ,cor^.. t-^^ara-^^r	 1-1
^^wt^hQJ'^. ha 1n'o ^,.v;Qh e5^at j dwwo.^C i • e  ; cc (no,tu^ -1g +nor,ns- ^ S7 t,om Gí.v► C^t ^,^.^-,^,G,^S

(Er. acaba.r les anyad.es) . tivia.t ens convindrá posa.r un^. série d'aquests

versos..

Qße ►,^^.e,^
[1911] . 'Moliné i Drasés. - Les cent - millors p oesies de la. -^^Pr^^=
catalana. triades p er Ernest T"oliné y B r.asés. (Sens raillessim, -gerb

1911. - Són pocs els editors que rio posen arly de publicació, d'aquests

pocs és En López Llausb.s, )erb se sap ,(pp. 59 -64; JG.iune :-^oi^: (1464)
^ C'oYE^

La l iyó d e Sgl *nó , llibre ter. ç,Y"Frazfr^.ent inf im.

1928. - hlmela. - Jawie boig, Llibre d e les don es o a -)ill, text, i.j-
trodiacció, notes i glo*ri, p er 2rancesc, Almela i 'fives. Els mostres
Clb g sics, *arcelona, 1528. El text va presentat a ratlla se-:uida

amb un petit espai blanc p er ca.da. N
	

-^.	 pririera vista, se, -

bla que s'han escarp at bon :aozribre d'errades; la introducció ens se, -,^.-

bla prima i En Ballester li -etreu cert defecte per ,assa *pAassa^de

suficient.
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?	 1913. Jaime -3arrea, Per la cultura. catala.r^a. ( "E1 Correo ^'atalan` I del

13 de juny de 1913) . Copiarem 1' interessant fragment relatiu al rret-

=Te -poeta: "ixo pas per la j oconditat faceciosa há:bilrie_-it travesi.da. de

pietat ï'"ari ara, jo sento )assigollerme les orµlles els ,̂3:rò:cils i ar-

gentins versos de la. 	 (vol dir, d'acord ar.b l'autor, proses

rimades) de destre Jàcme Roig, aquells versos infinit& festívols,

i joganers com una cabrelleta selvática. (Vegeu Riäelles, ibl i o`r a.-

fia valenc iana, I, ). 494).

1934. destre Jacme boig y Balte.sa.r Bou" per Adolf :sallester Salvà

Ballester (Boletín de la. Sociedad Castellonense de cultura, vol. mai,

p. 291 4-301). 2arem un res un d' aquest important article al corierigarient

d'aquest nostre estudi de Jacme Roig. Diu així: "n'or la, lectura del

Es^i11 de mestre Jacme se tiene conocimiento de que el far.^oso satíri-
.	, _,co valenciano escribio su obra. en -:;allosa d'E_r Sarrid, y ei rlisr,:,o lo

dice en la consulta a iiiossérl Joan Fabra:

Trobant-me en aq uesta vall Jallosa, per los r,io - fuit, Ociós,

trist, sens fer fruyt1 Emprtjhe A	 no sers treball »e do---es
ZZ^ti fi

.. u L V GA-1 i .

Empanó en la irás moderna edición (fals nostres clàssics, ri.a. a
X33

la p. 4^-1) se dice que: "Callosa_ d'En Sarrià, abans d'Eii Bou, poble

vora Alel riu Guadalest (una altra referè ncia diu que )a.ssa a

dos quilòmetres de la vila} , on probablement anà Jaume oig., fu,,,,i-,it

de les epidemies", coa que el editor cree probab le la estancia del

poeta en esta villa, contrariamente a la categS.rica afir:acion de es—

te. - =o fue esa la primera vez esa que estuvo eii Callosa. J aire

estuvo eri 1450" . Seízons una declaracio que re )roduei 1 - 	 '2j&l-

vI Ballester. Iii hae:ue En BaI.tesar lo `Tell, que mai fou senyor d.e ,a-
llosa, que morí caValler en 1165. treu que era_ -alta.sar lo riogo; un
deis fills de Guerau, senyor de Callosa., gire tingue arïa r'sula 9 aques- y1
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fill més jove teribe es deia. Baltasar, quan encara iio te iia virat anys

va anar a Portugal, d'on va torn.a`f( tant ^reuivient i:ials-lt que va :, orir

en deseii.ba.rcar a XGtivas va ésser fet cavaller en 1467, suwioseri a

Portu^°al.

(Hi ha una quartilla, la. 166, escrita en llapis,que diu: "Desti-

ne aquesta quartilla per a la viriente- edicio de Jacme oig; acoinpa-

nyada de la traducció castellana d'En líoner y )Sans, del seEle XVIè. )

Versos difícils d'En Jacme tioig.

L . t_.a,	 rovenen d'una. iiritació italiana, tai forta en la. nos-

tra liter- , a i que tan solament ã^-1Ní i Jacme ãoi.g trescendeix a 1' or-
togra.fi.a que el fer versos impronuncía.b es el mateix a l' orella ca-

talena que a la valenciana. Posem els versos de cursiva., les -ita-

cions entre pa.rèntesill,. De dones scúure llur tall (13, consulta'. áoi-

rituals (87) : Haurd nom SQill (23.°,) . Stil ^ ba.la.iïç ( 67°) . -o ^irim^-°---	 ---	 ^ 

scaiidides (685) . S^i11^pYe1le^es {2160) . ácanda^,l.içar { ^^ ) . De -.ieus--	 _

	

j'+.	 stirTué (3355) . E té son statee	 (47407. dgle	 novella {2747)^

	

, {,- a	f33;ç	 ^va, # n c^t ^1 sav^ c^	 13 ^31Scriba.ns ^`abins (^) . 	 ä.ius sa.nta(^) . coles, pretori

( 13620 . :^cam^iant -la tota (
	 PSOQ`"S e. suv^p^.^e.j	 ^^ ^-

)	 ^47;. Prai^ims scriptura ^l ti8^). seriu

Zacha.ries (14346) . Sanctes scriptures (14573) . - =^;uan li sobra uiia
síl.laba tira al dret, al mateix al principi de rnot, covi tii,iolog ies
(642) taulfus rey (7184), com a la fi, com la tal Dad,essa (5570).

er fi al mit del,,--cuan li sobra una s E l.laba.1 sinco`,a un mot rriasA,a
llarg: llarlit iquea. aquest  darrer exemple d'escurçament d'una. síl.la-

ba també viareri observar-lo en l'hu9;ias (Vegeu -Pagès, edic 0 de les
oesies, I , p. 157).

T'xu$ias -LI arch i Jacme Oig, són els més notables re iresentants
r

de l'Escola de València., no poden ésser més difere^nls i adii?eter^ com-
Paracio. L'Au%ias és el niés +W>-..gir líric de tot el nostre cel jpoé-

ic, perb entre' Jacme boig. Repassis l^ opinió que ^: ,1freix a En "`e-
^
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néndez PelVo (anyada 1` 011, mís munt. Per aixb en- } - se--lat de-

dicar-li un espai més que regular. Com deia En Chabas, que llEspill

forma una veritable moguda i viva enciclopbdia. 1 Ulids li ïiern de-

dicat exclusivament tot e1 ca itol desi;. En Cor.ell a melErat el sbritl

a1 costat d'aquests dos, resultat un poeta secundari.



III

IrOSSEN BARW'.;:'EU DE CORELLA

(f, o.Q L o b e wi

Qui era aquest&; mossèn Bartomeu, ho ignorem. ^Sa fanília. dels

Corella, j4i- zra la dels comtes de Concentainq * ni en altres b-ran-

ques . l In	 o' es troba rastre d' aquest nom er. els dos

ma=nuscrits catalans J i K. que són en ;)a.rt cb --,o ia l'un de l'altre -,

un altre text (N), Atenenyapareixen les dues obres coi-D. a ibriirnes. E -, ï

11

J sembla que hi hagi certa

raeu, d.e rnoss'Pn Corella. En

lla conegut,a rop%sit d'un

'k	 thomeu de Corella. En quani

indecisió; es diria corn si diEuCs: —artho-

aquest cas^^c'eure ' que és, del mossén Jore-

Barthomeu. mero no dubta ' gens: rrossèi- 'U ar-

t al terç text que és el coneEut ca-.,.ço ier

de l'Ateneu Barcelonés (N), ja hem dit que les obres a ;areixe r an.ó-

nimes. Les mateixes obres. izo ens cal dir que el caracter d' a _uestes

dues obres ens allunyVL del d'En Joan Roi^ de Corella. - es_)e--te

a l'obra a nom de mossèn Corella,	 que conns-

ta en el Conort d'En L,'rancesc r'errer dubtaríem sobre (quin dels dos

-orelles atribuir-la. Per la procedencia dels dos m=anuscrits cata-

lans -mee (qué aques^( mossèn Ba.rthomeu i pel llenguatge creieW) a terior
al celebrat mossèn Johan ,,oif, de C orella. En el conort d'En _`rancesc

¡'errer, en el s} ',9,0t'11oc es troba una obra., que no es troba en lea
obres conegudes de Johan oij, pero que rnal¿rat te,-ir e1 carbcter de

les *naldir	 Caldesa, r.entrestant la donetT a 'j rt lorieu.
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Moss^n Darthomeu de Corella

En lo mon trop riolts horriens ralladors
,_ 1 311

J116 9, K165, IT anloníma.

En lo mOn trop	 molts horiians ralladors
qui troberi pler	 e-1,1 dones díf-fanar,
-Per mils mostrar	 en tots lor, fets nwtar
que ells son pijor	 e creuen ser i—,,ii1lors.
MI as un morient	 ells no sori per seiil.blant
Car )er mo g trar -se crex resplandir
Ja qu'en p eccat	 en los afers callaiit.

Aquesta co -bla la presenten en forma dubitativa per no haver en-

tes ben be el text. S I haurb'que nomes de,' 1 
set Versos en lloc d..els vui4L-,

usuals.

2

1,`ossen 2arthomeu Corel.Ia

Altra _s-arpa

'Ena,morets de sentiment groler (gro-I-ler)

J117, K166, N139.

Enamorats de sentiment groler
Teig qu l en lo rion ab pocha de sabor

.tiquesta cobla conté els vuit versos usuals, )eri haveiit fet la

cOpia- fa oocs dies, en epoca decadent de la nostra vista. Ilem co-:)iat

prou tants textos que solament hem explicat anc que su p osava posseir
els textos complets, ara declaro no haver eitbs cap
altre complet sing els dos amunt expressats.

3

mosse	 eL'n Corell

J137, L54 9, T^91, Y5.

Gens no cregau	 que la vostr l onor.CI;
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Els precedents rfiaiiuscrits que porten com plet o e-ri fragment,

el Conort d'En Jrance9c 2errer,	 -algrat tot el que

porteril dit, donarem completa la, octava que, per altra p art publica

Torres amat-Tastu. -quest darrer catalanista de Per pinya va publi-

car una edició de pocs exemplars, com solia, del Jonort d'Ei rar:-

.
cesc Ferrer, acurada. Va enser d'un exempla r d'aq uesta que °,n Torres.

hmat va copia r.

Gens no crega u. 	que la vostrlonor

Deffenen vuy `aguns vostres amichs,

Jar vostres fets	 son pel mon tan publichs

_,ue tothom diu	 que'us cubriu d'un pastor.

z, cos'$ gentil,	 de ca -litat vilana!
1,,ue contrafeu	 l'ávol ca escuder,
Ab tal barreig	 de vostra card luçaiia,

?ue'1 pudent corp	 feu cenar d'esparver.

IV

JUA1.- ROIÇ:DE CORELLk (1430 -1500 )

h,lossen Joan Roiç de 1 ore1la era a1 seu terlps una personalitat

molt important, els seus conterranis, en vida d'ell li endreçaren

els elogis rics rimbombants i comparant-lo, amb ventatja declarant-

lo sup erior a les -'rans figures de la literatura lla.tiila. Virgili,

Tulli (Marc ulli Cicer6)i així seguint.

I, no obstant, En Corella no és un autor c aire oriE;inal: L'es-

til especial és enmatllevat a la prosa italiana de l'època i potser,

no segurament, a les prodLiccions llatines del Petrarca. -^erb e.i ca-

talà també copia: e1 parágraf final del J" ardi d' Amor "-Tosaltres jo-
c 0 "-	 í*, CIJA ,,

vens p ^ ^ (qüáls LL or coritirluarient habita", está calcat del )rííáer

pa- ràgraf de la Introducció en ?rosa de la rlória d' .a.rrror de ,.'r.a -,oca-
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berti i fins a la fi és copiat o redult del Jardí d' Anor o extr.a.c-

tab amb les mateixes paraules. I, sense aquest, deuen haver-ii l hi al-

tres parágrafs copiats que fan de rés -oral cercar. 71s assumptes clás-

sics són trets d'Ovidi, gairebé co-, stantrlent. És cert que en els fets

de Troia., s'hi troben influencies de Dictis i Dare.s i de les Crbni-

ques Troienes de Gui io de Colorina, que _oren traduIde s, al catala )el

valencib Jaume Conesa en 5 de juny de 1366. En escriure En Corella

feia rjiés d'un segle tots els rets de carácter de la `uerra de Troi.a.

eren utilitzats pera uri sem conterrani. ïts cert que En iquel i y'la-

nes ha L)ogut notar, respecte a Ovidi, ainpliaciOns i escurgar erts L^olt

ben fosos amb d' altres influencies. En Corella excel.leix e_n, "les tra-

duccions, ja fossin de tirat clássic co.: bíbliques (Histbría de Jo-

se», fill del gran patriarca_ Jacob, Gbnesi) , com dels sants i.p ares o

del 'Toragine (Vida de Santa. xnna, 'Tida de tanta lIagdalena, . y ri& un

tema perb no inventa, i l'ompla del seu estil important.

Les obres. que tenen un caire enes original són "les poesies, Tt ant

les amoroses com les marianes són excel.lents. 'I ra tanta la seva fa-

cilitat que en obres de tirat clássic (Hero i Leander,1 lli escarpa
materia poètica en els mnoments més emocionants i oportuns. ús conei,-.

que les qualitats més fortes d'Eix Corella. eren el poeta i el traduce

tor. El llenguatge de les obres Pobtiques és força Inés serLzill que

el de les obres en prosa, completament imbult de la prosa italiana

del seu temps, So és f4cil que aquell rebuscat, aib tal abtás d'rii-
perbaton l'hagi tret directarnent de forts llatines, amb tot i que
les coneixia. En tot cas seria. del llatí riedieval (Petrarca") . IT-na
vegada trobada la f orria del llenguatge de la. prosa, malgrat que les
llare,-ues parrafades tenen una Dart d' arrnbnigi, cansa. En canvi la
llengua de la poesia és com leta 'ient diferent; les composicioiis poe-
tiques d'En Corella coronen.la seva obra. -osaltres posee: les wroro-
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ses al començataent L	 e	 a perque so.i obres de

joventut, en caí-ivi les tres obres marianes, malgrat la contribució

al concurs de 1474, modii"icada en la t a.rdania, La Vida de la `,rerge

v aria i la oració, Der la seva perfecció són obres compostes dx a7.

frec de la vellesa. acce p tem, per 1a vida d'En Corella, les dades

proposades per En Ramon Iiquel i Planas en l a seva edició de les
T.

Obre s de	 T _^ Roig de Corella, 1°13, ?. L=IX. Entre les

amoroses (joventut) ens sexnblan superiors les que l'editor lia bate-
Qß ^

j at amb 1' epígraf La balada d	 ärça i -	 la Sraerla i la que duu per
1 Y

títol Plalit d' arior, "os ulls tancats, per c ue o^Q^"vv ^^^^^^-^ ►-?-^ . - -o ens

cal dir que són obres molt conegudes. - Sembla que podrien haver exis-

tit manuscrits contenint únicament les {p oesies. En aquest cas, En

Jaume Gaçull en el Somni de 	 n'hauria porselt un. Les

dones que estan a casa de la. parteraa discuteixen, uiia diu d'una al-

tra:

T?.^a u4y%o .c ~Qp.

"Die,;a-ho a ella
que del senyor raos1 n Corella.

Lig los més dies
T otes les -^ues pohesies" (versos 791-300) .

I una que no sap de lletra perb que p romet aprendre'l., afegeix:
b,e.Ct

"Saber legir es ttn gran bé
8aß+ -fia

sols per aço" (800-51.

La notícia. d'haver obtingut el mestratge en sacra teologia tan±

aviat com el 30 de m.axx maig de 1474 és falsa perqub, ^Drobablement ei^z

1480 / ds declara estudiant en la dedicatbria de "a .-;ont- ,) aleLbola de

Castellví i encara segurarient 3^^^R 1432 fa la mateixa declaració en
N. % ^ de ^ati^ 1°aß.

la S epultura de Zossen Francí r^gullar,`r' es personificacions 1 ^ ^Y

diu així mateix: "Perque tot 7lo t^nps^e 	 vlá .ire de .spesó ̀con—

	

,Q,Sru 1, d4 U^-	
1.

	 , e-suocln'ánt <" l^,t,ra Th<m — ^e,7
tinuat e sacra heVIogià it corda^ue 1egan , en es saZradesplanes...

	

36^-i.3b 1	 '^i	 a . 
ap1

Obres, ?.

J
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En impressio ,_ns ariti gUes de 14 111 3 i 1495 s l hi afegia a l l uila la,

Oracio i en l l altra La vida. - rs el cert que la -,.)rimera obra en qu*e

En Corella, pren el titol de r.iestre ~m-i _Psalteri traslladat de lla-

ti en roinans per lo reverent mestre Corella de 1490. De ria-ncra que
cobej at

el xn]kzZ±-K± titol de ¡Jestre no sa:bem quan el va fruir, uir, 1432 ~

qub era encara estudiant,, per la-TYrt a-" Vgada. íJo cal dir Vaquell

dia de posar-se cavaller e mestre en sadra theologia, en totes les

impressions que varen sovi-r-itejar,, seinpre ines en vida i en riort, a-

questa lia estat la f6rmula constant.

Posarem alguns . fragments noraés de , 7icolau d'Olyrer (1 19 ,03), d'T',n

M. ITenendez Pelayo -(190.-)-1940) i Valguns fragy ients de P.'ossen ja-mae

Barrera (1913) per a que ens ajudin a acabar de dibuixar la perso.- ,.a-

litat d'En Corella. - En _Nicolau sobre l'estil de "valeiicia.la. ,jrosa "

en general: En LFeneridez Pelayo sobre la forma poética; i 2nossen jau-

ne Barrera en elogi de l'estil corellbi.

1903. j`Jicolau d'Olvíer, ksr)unts sobre la influbncia de la literatura

«n italiana en la catalana, en els "EstudíS T •niVersitaris C atalar-,st',

vol. !I, pp. 166-179, 306-3,20. ^lPj -0
nciaCal fixar-se<'q'ue -qy? tal in., ue

	

ho~ .
1	 ^y

,4fou izeneral: la v-"em en a -orosodia, en Vortografia,t en- la paleo-
.1

rat 
1 
la, ji f ii-ls en el lexía^, I£¡xI5 notem ciue la rebuscada perb arrjio-

niosa 4-valencia-.,,-a prosa'lj, es,pecialnlent jiu d l en Corella, no es altra

e, osa. que l l es - org, peUa dur a 10 nostra llengua la coi-istrucc-io <i*L
.T

1'hiperbaton que, pres del llatl, ten ia la prosa italíaiia de lla-

vors -; corrent que / 
ben conduli t no exa_-eraV, hauría ennoblit oj ca-

tall, im- ,,,Dedint-lo de caure en la baixa vulGaritat en qu4'eO sIenforisra

	

--4 la poesia. vallfogonin 
11	

trobant-se de costat áp+b les -te-ridtrcies

que Y1m .)cr aren, a Castella, du lZué als nostres autors que vollen sortir-

se del xabacanisnie iinperant,^ a.l -,onE-,orisrjie -iiiés ai-iti - estbtick : fies

contrari al gen¡ de la ilostra llengua. (Com exe- ,,,,Ue de gon¿oristes
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catalans ïné exagerats vegeu totes les obres d.' 	 zera i d'

onta.nelias, afegim nosaltres) .

1905. &x£3iKxx. x I". 11enéïndez y P elayo, en :)ri,	 _3e	 iove a, ^1iv11.'<

O{ Su prosa es muy ele gante ,y estudiada, tanto e..L la.s obras	 e

-m o eil las sag radas, y la a-p licó á muy diversos generos de narracione ,

es.p ecialrp.ente á las mitológica.s,totnar:ido df Ovi.dio la 1:layr or I, arte de
ex Q^ co^ 

sus argument s. 	 Uvid
n`
i.o y B occaccio juntos a ela^,oraciór_^- (3.e est i

\ eh1"ve ^m i
)iezas. Pero rïay u^ná microscó^ica. novel.ita amatoria,en presa y v rjï°-

.ao, la Tragedia de Oalde sa, que Parece referirse á un hecho reUl de
^_a vida del autor, puesto cl ue a. una darn_a , de este nombre están dedi-

	

Q:a awcaoh , o.a SU 9 o a e k.	 E l r ^ en^ o áLc_
- • ^— -cadas varias composiciones suyas S' ad en s a 11:ar^a a ^ra^;^e _ia_, aun-

rlue no limp io d.e afectaciones retoricas, tiene .)asi3n y wrio. El sjoe-

ta sorprende a su amada en flagrante del i.to de infidelida-d, se <ue-

rella desesperadamente y lanza contra. sí rr,isrno atroces .maldiciones
mu ĉ l

si vuelve a acordar-s e	 =i_e de ta arior. Ella con	 aCrimas, sus-piros

y sollozos, pide perdón por su culpa ^c"tï versos aïlorosísiïïos 
u

1908. L,Tenendez Pelayo. -ntología d.e líricos cast ellaios, ;ari :era edi

-ció, XIII. Boscanap, p. 195. - E1 único poeta. de fiïíes del si^°lo X`T ú

quien sus tendencias ,* hondamente cl-sicas,> conducen al6una vez a, la

imitación no deliberada, y	 p or 10 ïnisraox irás	 signi.'ica-;	 de=! rit o

itálico es el valenciano Juan Ruiz de Corella, uno de los escritores

más pulcros y limados de su lengua en versos .y en ,p rosa. 9orella ro

abandona el acento ¿Cla cuarta, pero ds al rietro un rioviiniento marca.-

damente yámbico ,, mediante la acentuación de la	 se:cta. As',	 erï estos

versos de la	 '"ra ll ed ia d e C a.ldesa r

Es-me la mort, raes dolça que lo çucre:
Si fer - ^e pot en vostres bracos ïn.uyra... 	 1!

Dóna tres versos ïnés corri exem_)le del -ritme.
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1913. LToss^,z Jaume `arrera, 2er ïa^ Cultura cataMlana.	 ;Jrz:._	 ata-

19n" de 3 juny. - El noble cavaller.`/ mossèn Johar. 'oiç de Corella,

mestre en sagrada theolor=,ia y en tota elegancia de bell parlar, res-

surt entre els .p oetes del Parrias valericiI (AuSias _, &rch, JacLre

com un xiprer de regust claustral de c)ncentraciO mística, y .)er la

aristogrs_tic& habilitat de ritrnica.r tota idea, ^la3 ant-la ab parau-

les de tall llatliiich y combinant-les subtilment ab un lligam siritac-

tich de sinuosa ar_monia que en nits silencioses de lectures )l,cid:es

de cAssichs llatins on l'autor s'encomana la, hiperbotanada. sols per

I

ell atesa i aque.... forma y aquella pompUtica ele^:ancía sols )er ell

atesa. (De manera que l' autor, contràriament a En `icolau i a En 1-e~

nendez Pelayo, no creu en la in 'luencia directa de la prosa ita.Liar-ia

en la f orti l aciO de l'estil d' En Corella` . - líestre Corella és 1'ánich

poeta antich qui té consciencia de l'art que coíireua; 1'únich que do-

mina la llengua per fer-la suau y; vinclivola, per ateiiperar-la a. tina

musicalitat eufónica a fi de que brodi les irisa'`. es austeranerit gran-

dioses de sa fantasia.

Tres manuscrits importants ens han conservat 1 1 0 13re. de mossèn

Joan Roig de Corella: A) El de ^^arcelona, cançorier axior^^enat Jardiriet

d'OratS^SIro bableir,.ent datat, duee vegades per -kxx=x=^-t 1'escriv^ent;l
^ ^	 i4^4 	 (^ 	 ^

G^ R

^^s

^

i/} 

^`^ en 148
p
5
/
; B) el de FTalénciacenegut per Codex de la iblioteca g^an=

f: e- )  i ^  (^ ^C ^ ,
	 i ^f U IO	 ^ 	 .	 ^♦	 siana, per 1'ultim posseYdor, ara. a la : iblioteca_ ^rziversitárie; ^^ ,

-TL

el de Car.cride:e,tCollege;^d.escrit pel nostre a..ic -In Pere 5ohigues;

D) , a r,.és, porta unes ;)oques obres d'rn 'orella, el riarl uscrit 479 de

la. Biblioteca r acional de Parts,` que constitueix el primer assaig; exe-

cutat per les poesies d'A. Sias a.rch que va er..ca.rregar el r.Y:ecenes e.
\l1^USosily

Pere Vilrale, de 1541, que va fracassar. ixes important nucli d'obres

(,''?,n Corella conserva E que representa el cançoner delx rlarqués de la
S-1

"anresana que nosaltres representen per la sida 11.
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11 se nypr miquel y Planas dóna tot el detall de les o-

bres que d'En Corella ~ porten A i B, que =)er les nostres si,.- les 
^
 ).

en la nostra bibliografia dels poetes ^T i X1. ^2 é,^ per nosaltres la

sigla del manuscrit corellà de Carlbri ,̂ e, (vegeu la 'oiblioC,-rafia que
.. _..._.____._.. ._. _

fiíáura erï e1 nostre ,epértori, I,- p. 23) re p reseiitaria el nucli d' ^ -
--.__.

bres prosai.ques d' En Úorella (quatre) que siglem

,.	 1 manuscrit D escrit de ülà del prevere Pere de Vilasa.1 5 , tot

acompanyant una riu-la col.lecc`io d'obres d.'Au%ias _ ` arC i, que nogal,tres

siglem 04.,µe Situarem nories biblioEràficar ie yit Xl U i do... i ar:ib tot

detall X2, que el senyor T,-iquel y Planes no va tenir ocasió de coréi-

xer; nosaltres en la bibliografia que cappa el volum I del e^ertori

en vàrem donar co .,)te amb .cert detall, pers ara ens caldrá fer-ho d'u-
na .altra manera, recalcant la importància del text, del qual va do-

nar noticio, exacta en 1927 el nostre bon amic En Pere -Johie-ues. - En

acabat posarem 44, que és manuscrit esp. 479 que conté unes poques
poesies d'En Corella y S1 que porta qua-tre obres prosaiques d'E.^ ;o-

rella. o cal dir que en la nostra bibliografia de 1914 9 completada
en el ^?egertori, I, de 1932 1 forta - to-te—no_' tan_ sala,-aent e^- ^^^ e

^ re31	 o totes les obres que porta cadascun dels esmentats can-
çoners.

Xl . ts el conegut cangoner anomenat Jerdinet d'orats, del qual se n'ha J

publicat diversos fragTiients per En 3riz i per Eïl ulbena. prínci_ eLlMei t,
pero tot és molt conegut. (De passada d.irera r_^ü^ L^ ñ^ ere-Jöan .ï+'errei

era un gran militar que,^^ des del Castell de Burriach va oferir - se a

la Generalitat, que el -crebre a rians besades, que va ésser boj conduc-
tor de tr-rpes; *q; que quan les coses anaven rlalanent pel partit popu-
lar, en temps de Renat d'Ar^jou, ell, l'Armendaris i el bi b'e de ±

Girona varen passar-se al partit reial, qtw fent sempre actes de va-

lor personal, que va néixer a Barcelona en 1431 i qu m rir-hi als
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72 ariyc en 1503. er donseE•ttent ^ko podia ésser valencià, corn prete-

::.en aluno i que mai no va anar a 'Talència. Va corïtribuir, G r.rés del

Pensar,i ent G d altres tres obre	 as de carcter literari a^e,V	 ^
'	 ^	 ^	 eu el.^ qua-

tre estudis d'En carreras 'andi ). El Jardinet
/
 d'Orats va ésser ^escrit

1_.o co-! ^^LX ^ 17 u ^ -   	 i ^T p `i r j. 4 
a M  C,•{ R ^̂ /^Q o	 S0.K  oel notari S'rancesch Gual proba:alement en 1486. En planes rala.noues

..._---^----^- - `
cs 	 ^

eixades varer escriure uns altres obres de1 se^1e XVIè. ^spès volum
e.n 

_ asQF.a q jJ., n de trescents folis, d.e 150 x 200 milínetres, arnb una taula. del se_;le

01 	 Y	 XVIiiè, que s'ha prestat a moltes confusions.Á	 ^-

F ^ ^^^^	 w ►atVi	 'Tblència, Obres manuscrites d'En Corel.l a- , probablement escrites a
ul,Ii. `	 leg acaballes del XVèn. sewle o als inicis del XVIè; caplletrotes

28^sei-Lzilles peró eletzants; cent quaranta dos folis de 1 80 x 204 rm. Re-

llig. en pergaril, al lloa, de llarg a llar e, Obres de .'ossen J o rella.

Per la historia del manuscrit ve ,:eu Miquel y Plaiies.	 la fi, potser
es pai de vuit folis destinat per a continuar rnés poesies d'En Core-

lla, deixat en blanc s'hi posaren cobles sobre r;ron=_es de ple se4le

rlIè i XVIIè. Cambridge, Biblioteca del Trinity College, nia ruscr•it

R 14-17. - Desp rés de quatre textos llatins coneguts redactats )er ,

italians, entra a parlar d'obres d'En Corella sense riei p osar-1i el
lis

nom.. Paper de sis	 °? enqu	 8tsí p<crYdos de per_ wJ, cent vi,ït-

i-eis folis de 191 x 13t mm. Va-ésser escrit ;gel notari de Tortosa
Lluís Palau y se gons consta en .iota ax del seu fill ex: una guarda.:

"Liber iste, fuit scriptum de mand patris mei quo iadarli Ludovic;¿ -lalau,
nota.rii civitetis Dertuse, ctiius anima. et omnium f ideliurl defuneto-

rum in pac-e requiescant. Amen". L'escriptura d'En Lluis Palau seribla

feta en bastarda italiana. Vegeu la reproducció de la orirtera
d.e text (lam. 2 bis).

X2 Obres d'En Corella. (sense que es r,.orrenï) 1 d'En ,; onollar, i d'una
altre va.lenciá. Resulta.,-,,olt ir-portant, per certs aspectes, sobre el
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manuscrit de -Jalencia. que acabem de nomenar rabentinent. J. , .zel
0 y-	 e g

-a 
í

rtil-ues ?1f 3ernat ±'enollar i -u_g ia.s March (^,a.gnífich Senyor,.

t ia s comunicades i extretes d'En rere Bohigues, e.i Estud.is Univer^si-

taris Catalans, 1927, F1 re pertori de manuscrits cata lan14 *a;;.ißS10
--^^Ï^ftuF"1}}

hngleterra	 Cambridge, pp. 4283-432, 20	 1:1 .,	o col .1a.c_0

que Vires de sopar sdevench en tassa de 3erenguer 1,11erca.der

entre alguns homens de stat. La introducció és molt més completa qup-

la del manuscrit de ^Talènci.a. (De la trMcendental celsitut ... , . Se-
ordre:

9
ueixen corn és sabut els p arlaments en aquest arià^xe. ere , _uer = ercú_-

der (portada) , Joan e scrivà. (foll. 23) , Guille	 Las: on de 'ílarasa

(fol. 27) , Luis de C astellví (fol. 2 (3 ) i de Joan de 'rbxita (i ol.31) .

Veure ed. Miquel i Planas, p-,.). 233-275 i el nostre X12 (1)	 (101.

39) Poesia de Corella per J aldesa. -Teure els nostres U20, X17, ed.

111quel,	 415 (Si'l ferro calt refre 4 la r -a casta.) (2). - . enollar

(Per xiiitigar 1' enuig gran de-4`stiu,. resposta d'u n rna^.Llíf c r ^seL,yorr

,.6̂ .u£ ias `-archJ (quent més ameu tant més temor teniu) . j angaei -L les res-

postes d.e Rodrigo, )erb n'hi ha una d'anbnirna desconejucla (L'esJIet

d' amor ab basques lo colliu) , per *o amb una tornada insblita.
ó Q-O -e--____^r ^ñi g r Bohigues (Yo per afnor he volgut ser a1.e2-re) . ^ , er aquest

d.ebat veure Pagès, Les obres d'Auz¡as lJarch, II, p. 322-334, i el

nostre 1, 4 95. En Bohigues dá.0 que cap dels precedents ixo consta. e.n

les Obres d'En Corella, que ha* de constar synó és d' -'"In C' orella aciuest

debat prou conegut! (3) . - (fol. 40) T4iunpho de les Dol-les ' Obres, p.
427 (1,Iare d'aquell quw de la creu en 1' arbre	 4.	 So#^- ^fol. -^¡ ^„( )	 o-

bles e s )arces. (Si'n lo r1al temps la serena be cwnta) . Obres, p. 427, ,(.

U Zq 5( ) . - (foll. 37	 (Des que perdí a vos, deu de -za vida) , Inédita i

desconeguda 6) - (fol. :^a	 1 ( -fio foll tan ran dels jurleus la te=nor!

ed.. T v iqueNi U32,./ ?,1 text de 'at.1?Jridi-;e te ulla lft- com. més, a 'eGi
s A^ ß01^,s.	 lodal que comença. així (:Del jorn que'us vi d' altr gens rio ► M pucli _olaLire )
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(8) . äegona cobla. ed. I.liquel, p. 432 (Si 'us h» ^ -llit, :	 ^, aï1 arior

o causaX P). F . i orriada, de la orecedent obra (Sola sou vos^`t"as^
a.si_^< -usar dona) (10). - (f. 51° . Scriu _edea eke les dolies la. in^ratitud

e descon de_Jason; ' veure ed. I°iquel, Obres, p. 203 i el rlostre ü 11

(f. 6^
•

^ Rahonwnent de ihelar"Ó e de U.iia.eS, ' veure ;':'`i que1, 00re -

lla-, pp. 3-11(12).	 f.	 . Letra f 7	 a	 que _- (	 ^^^ 	 ^n^'id.a ^r^. _^±^^a-^:ó 	 r^chil'(es
en 10 set ge de T	 ^. ^Y	 ,

^f --^^ 
o l .scriu a Po7,^icenq^,^ ed. iquel, Corella, pp. 7-2:,^ ïw	 -

76 v Q ) Pla.nt dolorós de la reyna Ecubyt rahonant la i:lort de Prim;:, la
r 3 F^i t} -:	 ^s- ^	 uz, -?de Pol l icena e de Astia.nastes. Obres, pp. Z;-;14 9 i el nostre 07
PP

(14) .- Continua 4-oeriencia de Ereus ma.ls e_dolors c^e me ha r os-

trat... obra dirigida a un gerr,ld enar2orat... Acaba arlb uns versos
n'` 

-^'	

--

losS ^* Gá n t .> k4, 0 0 ^. ^„

d'Eil Co re lla, ^omen cen,u-nz ^^^`^-^--zz^t--^te^-so s (Lo c.7u'arlau pren e-rl t

aquesta cendra) r eu _re Miquel, p. 4^6 i tT2^ (15) . - (ï . 38 v Q;

Cobla de deu versos ('70 stres ulls se fossen refermats) i se;, ,u eix en
v t^- A^;': . « 1 e,, of.c T'" a l+ _ ^	 ^A,tres quartetes de nou--^^^s /que- -résoneri a ,/c-obla precedent "^ä— t

^tel-Izr (Al be que luis ►full més que i-a^ vida) . (16) . - (f. 337̂ d'uila ma-

del seE_;le X`TI. "In Christ (t noriine, Jesu j Inv u-.^_atio`^. Jos set cp;oiGs
celesti a ls de la gloriosa V erZ,- e - :"""aria, los qua.l;: ella ,^atei xa. reveld

!
	

-le R, 4. 1k;A ^- c^a^ benaventurat Sant de `^pmd.s de ^,uantdria , arch<'cisbe, los quals els

dedica tots ,;orns' e son de tarita virtut c7ue aquell q^i ls ^auiscún
^ 

j ó ñ los di rá apareix-li la. V erg e 1 l'ariG e 1' acorisola eil la sua fi.

En trada (Diris lo cel hon habitau) . Una quarteta i se;; ueixe.. eis set

goigs, tornada i ora.ció. I"enen l'asp ecte d'una obra deQnotari de °;"d.-
léncia Miquel Ñ¿tx-xx4x!Z ^az Ortigues (17) . - Els folis 9 1 -120 són_
blancs. Se l^ueixen versos en eastella, italiá i un sol de catalá, que

notem:, (fol. 123 vo ) (Per sospirar trobe aleuj arrient erri; .^ I any er) (1r3)

S 1 , ' an q! orler del rriarquès de la ,'arlresana
ís bt, v	 „ ^^+ r._. . . ^;^" , 

2C (fol. 73^
y
 de 1a nostra descri ^c a (f . 73) ( ^e rxa^p^^ de^ d^^^^,

d'Arrior, emz,iatllevat, a ira. Rocaberti) .^.----.
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Lletra de Exillesla y 11^ lena

(f. 74) PoliQena respon a Exiles, ' __..iuel, ;orella .

(f . 75) Contenció de r ia.x	 Tala mon e Ulixe_s,# I iax E 	 e ä.

1Tiquel ¡Planas, pp. 3-11. 	 ,

(f. 80) acaba amb els se^,-ttents mots: "*porterf/ prliner'(alegres noves

ZIi -°^ del esforçat hereu de I-eme--tu-", armes".
EE

04 . Paris, -Dibli.oteca `acional, esp. 479. ".Jonch aca-bat^^l.o ,rese-I t

libre en Da-celona oer m¡ .rere ilesa 6, p revere, per servey del I1-

lustre Senyor -lmirant de rapo+.s, a. IX de llatx de 1541". En ,, orel-

Vatio, Catalo -;ue des manuscrits esagnols e por uJais f X92, no po-

sai t apart els catalans que són raes importazits que els portu.`;uesos.

Se ons costum establert pels francesos al t albetitza totes les obres

poètiques destruint l'aspecte de cada cançoner.

124' (f. -4̂ ^ Corell a

Si'l ferro calt refreda. la ma casta

125 (f. id). Corella al S°r príncep.

11
1riix del inon de qui' l saber stil .la.

Y. IVC vo

(fol 72 vQ?^l esposta. del So r príncep,

ii1 qui de saber sus metros atilla

ai,126 (id) Corella^ 7p r ^cr í nceL,

D'un bell j oyel;, senyor, tilich inventiva.

Ara donarem cor:pte de les ir.^pressio -. s, sejuint l'ordre cronolb-

ic establert pel seriyor Il iquel i -_lanas. Is clar que alguries domes,

perquè la rrianca de dates bibliogràfiques manquen, peró es d")--,-.a lloc

1 i	 a un marge de suposiciO. -'eduirera les notes d'En "i quel a la. Ultiiia

expressió.
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1) (1474). Resposta de mestre Corella ab rima strams en 1 ahor de la

Verge _Aíaria tirant a. la joya. La data de 1474 és data de celebra-
ció de concurs, sembl a que la data de la impressió hauria de cons-

tar com a cosa extraordinària, per% no en diu res. La obra d'En

Corella figura en segon lloc.

2) (1485). La vida. de saneta Anna. Després d'una fulla blanca comen-

ça el.)~ sign. a2 "Molt magnífica virtuosa /` honestlssima. se-

nyora Na / Monttpa	 de Castellví los serveys.../ " acaba: sign.

c9: "gracies tots los dies de ma vida. timen". Volumet petit de

vint-i-sis fulls, coriptant-hi el primer i darrer blancs; estam-

pat en lletra gbtica, dos cossos, caplletres tipográfiques orla.-

des. Cap indicació bibliografica. 9 pulcra impressió, e.nb grans

marges. Es creu, pels elements tipogràfics emprats sembla, amb to-

ta probabilitat, les que usava l'impressor valencià Yernandez de

Cbrdova, i, en aquest cas, correspondria a l'any 1485. Molt ben

corregit. Únic exemplar conegut figura en el c,atàlee de r'erran

Colom amb el n4 3727. E1 senyor Miquel reprodueix les pp. a2 i ao
 1 ,.^¢

Q¿ fit. 1 "4&U.< ^°^ : -'_e a t a c4
3) (1490). "Psalteri trelladat de lati en romanç per lo -teverent mes-

tre Corella". A la fi: "ací fenèpc lo peattiri arromangat per lo /

Reverent mestre Johan Rc^q de Corell&; mestre en sacra theologia.

Corregit e fe/elment smenat per` é"frando de / Guivara., prevere.
xic

Emprempt8t en Vene/cia, per'(Johan E rzerog, tudeschg / a:	 de A-

bril. Any de la Nativitat/de nostre Senyo Sesuc ist 1,ßi1 e CCCC.

I=. Laus Deo". En unz darrer full hi consta l'escut de 1'im-

pressor̂  - Volum de cent trenta set fulls en quart petit. Estam-

pat amb lletra gbtica d'una sola. mida. ^'1tols .. caplletretes i pe-
4' ,

tites majúscules de cada verset de vemell. - Exemplar de la zi-

blioteca Nacional de ?yladridg unic_ conegut. - Creiem que n'hi ha
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un altra a la Biblioteca metropolitana de valencia.

4) (1490 ?). Tractat de la Concepci6.de la Sacratíssima V erpe Maria

Mare de Déu, ` enyora nostra, fet per Reverent mestre Corella. En

Ximeno (el qui segons noticies de València, ve sabrejar des de

la impremta l'obra del P. Josep Rodríguez), no ens mereix cap

crbdit; de totes maneres els bibliOgrafs valencians posteriors

s'han copiat els uns als altres. En Serrano Morales creu, d'acord

amb Menendez.,_~ poder datar la impressió que devia ésser tzaxtxx
R ^^

" d~4* de 1490 i que l'impressor hauria estat-~iq de Cura.

Perb ningú, fora de Ximeno, ha vist mai aquesta obra d'En Core-

lla.

 cJ ^'t  _:1^
par-5) (14 013). Oració a la Verg- e Viaria tenint m-*-¡la f

!
lat amplament d' aquesta Histbria de la. Passió per —é̀nollar i
m ek v`L,r
Ma~ a endreçada per cada un dels dos c-<>n44-r^^ ^a'e^alla^
ULa!1 1 amb 1'interessant e scrit) a Isabel de Villena, cl a des-

peses de Jaume de 2118 que porta un colofó metrificat que porta

la data de onze de gener de 1493.9e les reedicioris d'aquest lea

haw estudiades vegeu Fenollar.

U). (1495). Lo quart del Cartoxa (títol xilograf¡at). Comença lo

quart / del Cartoxà ayromençet / per lo Reverent e mag/nifich mes-

tre Joan Roig / de Corella cavalle r e mes/tre en sacra theologia

(Després de la taula). Ad laudem et honorem nttz d?i / #esu -chris-
ti eius ue	 ^'q	 irgins ^narie /matris sue fuit impressum in civi/tate

,^^ ^.A M r. r	 ^

Va7lle^^ie die XVI febrda/rii. Anno ~. M.CCCCLX.XXV. - Imprbs en
«xxrui ^

lletra gótica. Volum en foli, acaba el text al fol. ILCLXXIIII v4

segueix la taula i al foli segílent, sense numeració, Comença la

"Oració a le senyore p xx x xii nostra tenint son fill Raeu

Jesus / en la falda devallW de la Creu". Després ve el colofó
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llatí que hem posat de primer. Al verso de la

ea una gran estampa de la Crucifi0ciO. Diu El

nas que Haebler suposot estampat gels companys

enbach i Lleonart Hutz. 	 uesta u^g	 q	 primera

novembre s'hagué de repetir, tractant de la Pi

Nosaltres el marquem per h.

portada xil ogr ¿Lf i-

senyor jlíquel y Pla-

impressors Pere ha-

aeu és de febrer i en

fissió de Jesuchrist.

8) (1496) . Lo p rime r del 1,^ ártoxa (Títol xilogràfic en el primer foli,

al segon foli. 'tProlech del trellador", 4' ca.ba al foli CXXXXII vQ,

ainb el segdent colofó: "Acaba la , primera part del Cartoxa en la

Vida de Jesús Deu hi senyor nostre: trelladad de lats en valen-;
ciana lengua per lokagnífich hi reverenA mestre Joan Roig de Co-

rella, cav^ller hi mestre en mestre en sacra theologia,hi per ell
^y,at

mateix corregit]	 ensat hi ben examinat- A pregaries del molt

^d-£ molt revere /nJ hi magnifich frare Jaume del bosch cavaller,-..'	 ,	 e
religiós el el!ork*,e sa/grat dés Maria de /Montesa. Staw!pat

en la insigne ciutat de Valencia, a. tretze / de abril. Any de la.

salutI M.CCCC.t=VI". (Segueix la taula en el full immediat i

al verso comença) "La vida de la sacratIssina verge Maria, mare
51^rampS

de Deu, senyora nostra, en cobles de rime straps I ' . ocupa tres pla-
nes i en res ta una en blanc. Volum del mateix format i aspecte.

Ha.ebler la "n'-e &-l a mateixos companys que el quart: iiagenfuen i

Hutz.

9) (1498 ?). "Lo ple-nt de la keyna Ecubá", en prosas catalana, com-

post per mosen Joan Royç de Corella". I r llortale fiere amor:̂ -é^

D. Animosos troians?i Impreso en Barcelona por Juan Luchne r. áixl

descriu el catelae^ue de Perran Colom n Q 3856 expressar "Costó 3

dineros en Barcelona por agosto de 1531 11 . 's-lnolt--f-àcil que aques-

ta obreu d'En Corelle, essent curt?/i de poques planes, pot ama-
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gar-se per ésser al costat d'un llibre més gruixut. -En la cre-
a,m¡('•

ença de que L.uechner era	 , havent-se separat d'En Preus,
'W

,y treballava sol a Monteerrat. Creu el senyor Miquel probable que

treballés a Barcelona en 1498. De totes maneres no es troba aray
a la Biblioteca Colombina.

el
10) (1500) . "lo segon del Cartoxa"* (títol xilogr%fiat en ).-a primer

full kxl. En el segon): "Comença lo Segon del Cartoxà / arroman-

gat, corregit, smenat %ben examinat per lo Reverend e magnifich

mestre Johan Roig de Corella, cavaller, mestre en/ sacra t.,-teologia-,.

(Acaba en el full CLVII: "A honor, laor 	 gloria de la rihitat

sanctissime acaba / la segona Part del Cartoxàg traduhida de la

la.tina lengua en valencianalprosa per lo molt reveren magní-

fich mestre en sacra theologia mosebn'".Joan Roig de Corella ,C per

aqueï.l axx diligentment ans de la mort sua corregida; y be exami"
nada; 1.9 qual fon aprés ab gran vigilancia effigiada e emprempta-

da enx la ir_clita, metropolitana ciutat de Valentia en lo any del

jubileu de la Nativitat jocundissime de nostra Senyor Deu Jesu

Clar¡ st	 ^5^p^ae Mil cinch cents". - Volum en foli de 150 fulls, im-

pres, segons Haebler per 1' estamper Crist \ofol Cofman. As curiós
aquest colofó, on consta la mort d'En Corella.

11) (1502 ?) . "I,o terç del_Cartoxij" (Comença -tx el full d' aquesta ma-
nera: "Comença la terça part del Cartoxla, trelladat de la latl-en

romanç / per lo reverent mestre Corellad. De la. transfiguració del

Senyor, primer capítol ". (Acaba el text al foli CLX=ïv. Comença
la taula, sense cap indicació tipogrbfica.

lâ
12) (1507) . "Hist oria de Josef, hijo del gran patriarca Jacob, copi-

lada por Jdan Ruiz de Corella. - Fué impreso en Valladolid en 13

de Setiembre de lli ol. (Diego de Gumtel). En quart, lletra gatita.
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^at81Bg"s de Ferran Colori n 4 3324.

13) (1510) . La historia de Joseph fif? / del gra patriarcha j adob /

ordenada per lo reveren / mestre Joan Roig de Corella cava/ler

e mestre en sacra theologia / (Al verso d'aquesta portada una

estampa de la Crucifi >C iá, segueix el text: 11Pr 6 logode la ysto-

ria de Josepy fill Y del gran Patriarcha Jacob r (Acaba): ¡ perdi es	 {

stada. ma vida trista / Deo gracias. - En octau, de vint-i-sis fulls ,

la el darrer essent blanc. Lletra gbtica. de dues midej;ca.plletre s

ornades. "lguns biblibgrafs valenciana l'atribueixen a Lope de la

Roca abans de 1498 en qub aquell va morir. Perb En Serrano ^,1:ora-

les la creu d'En Joan Jofre i -» impressa devers 1510. L'únic e-
jÁ t"t-x Sli

xemplar conegut y''J_e a la Biblioteca Universitària de jaAncia..

14) (1513). Lo 1l

--.__ quart del Cartoxa (foli II)'. Comença lo Ĵ uart del 'ar-
0. 

'0 
ïrl tr 

l

¡(M _ _....__._.^._....___.. ___^...

to h arromçalt, corregit, sm+¡'át e ben examinat per lo re^veírent
tec. r

e magnifich cavalle mestre Joh/an Roig de Corella,e mestre en

sacra theologia. / De la Passió de Nostre Seriyor (Acaba el text

al foli CXXIX i al verso compareix el segell de l'impressor):I''au-

la del Quart del r artoxà .- (al foli C= hi ha) : La OraciO a la

Senyora nostra, tenint son fill Deu Jesus Christ en "^f alda dev-^L

lá^ de la Creu. (Després segueix el següent colofó: "A lahor e

gloria de nostre senyor 7esu^hrist Deu nostre e de la sacratissi-

ma Verge Daria ma^e sua. Es acabat lo present± libre *nomenat lo

Quart del 'artoxh, corregit y semen8t per/ ó,(- éverent e magnific

mestre Johan Roig de Corella, cavaller e mestre en sa,-ra theolo-
%,I,

gia. E fonch empremptat en la / molt insigne e metropol' ana)de

Valencia, per Gorge ^ostilla a XXIII díes delJmes de jaig(l'lany

M d XIII. - Volum de cent trenta fulls. E1 verso d'aquest foli és

blanc. Volum-	 de format idéntie als altres cartoxans. E-



10.

xemplar de 1' Institut d'Estudis Catalans. (fons Aguiló).

15) (151£3) . Lo primer del Cart q-lxa (Títol xilogrhfic. Al verso una

estampa gran. Al segon): Prolech del trellador. (A dues columnes.

Al fol. 1390, segueix la taula i tot seguit ?la7^ ¡¡da de la ^acra-
tissima Verge Maria 11,are de veu senyora nostra en cobles de rims

strarr_ ipá d'En l orella. Ocupant el verso i Jm zkur el darrer full el

segflent colofó): "Acaba prirnera part del Cartoxa en la vida de Je-

sús Pe"ostre Senyor nostre, trelladadaí de latí en valenciana len-
.

gua per lo magnífich ob rgverend mestre Joan Roig de Corella. cava-

ller/hi mestre sacra theologia hi per ell mateix corregit, emenet
k

hi ben exariinat. A pregaries del molt reveren dí religiós del^or--
de de'<- "agrat1ssima^ostra Verge Daria de Montesa. A dejspeses de
Joan Trinxer mercader de/ Y 	ciutadh de aráelona. Letampat

en la insigne ciutat/de Barcelona per mestre Iiohan xoseibach g a.le^

many, e, Xv2 del mes ¡ de octubre. Anys Mil e DXVIII (marca de l'im-

pressor). Volum de cent quaranta un fulls. Exemplar de la biblio-

teca de l'Ateneu Barcelonh e, (Amer).

Prbpiament, només ens interessarien d'En Corella ~ les obres

pobtiques, peró havem estudiades totes les obres prosaiques. :o obs-

tarit, havíem d' establir un criteri perque en algunes de les obres
En Corella en prosa hi escampa matèria poètica, per poca que fos.

Restaran fora del nostre camp d'estudi obres importants com la Qe-

ultur
..

p 	 a de Fra ^ cesch ^^uilar i el Parlament o col.lació ^ casa; de
j,a So^v1\_	 ,` ".,	 e^	 J	 f?. Q`sQ4q ;e t<8 ,1 ,4 N1^.° .1.	 5,•Y:
Berenguer  Vercader que tingueren apres—de sopar 8lguñs homene d'estat

de Valencia g que teníem estudiades; en canvi renunciem sense dolor a

les Lamentacions i els Plants dolorosos, tant pesats!' Un hom té cor^s-

ciéncia que perd el temps llegint i rellegint tantes vegades de pro-

sa corellana.
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I. - Xl 058. - En Miquel, p. 439 el titula requesta d' Amor. - %,.os-

sén COre3Ja.

Una sou vos lo remey de ma vida

En Mils i Fontanals ( Obras, 'TI, p. 393 9 al# peu de plana, que l'Obra

publicada póstuma Estudio sobre los Poetas catalanes de firies del Xi
^y 3 c- a

y principios del XVI. r` Versificación muy irregular 	 Sembla corn si -En

Corella. com si sSJtna x±zx s'assagés en versificació del vers de set

al dodecaesil.lab castells. En aquestes condicions es f a di-

fícil de presentar un esquema que pugui representar tantes varia-

cions. Per A mostra oferiren,; els vuit versos finals:

0 cor, hi be'm Pols mal,
que' m fas passar pena mortal!-
Pena pe..s, no menys del que sabeur
Feu-me áKc6s no'u& énugeu,
0,ue en s dempoc temps,, vos e jo serem
Ensemps, parlarem
Del--que serem
Del que hare dir no gosex.
Oom serem en loch que nagu no'nshoge.

U a2

II. - U22 . - Del mateix, a sa enamorada. - ,,iquel, p. 419 (Els núme-

ros que segueixen són les planes que corresponen a l'edició de les

Obres d'En Corella). Cor crudel.

En vostre cor	 d'acer, eb tan fort tempre,
que'ls diamants	 pot acunçar e rompre
Y'ls braus leons	 venç en 1'esser aspre...

Dues cobles de vuit versos estramps i torriada de quatre: accents a

la quarta i a la sisena-setmana.

S -1-1j
III. - U26. - Miquel, p. 222, Plant d'amor.

Del mateix

clos ulls tancats	 perque altra nio mire
Si'ls obre may,	 la mort soplich los tanque
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Una cobla i tornada. A bba cddc. Donarem, aom a mostra, la torriada

força interessant:

.clor d'onestat,	 esteràln la bandera,

Sobre'1 meu vas,	 Un mot en letres negres:
"Corel.la's mort	 per amar ab spera".

12:
IV. - U6 9, Xl 15. -Miquel, p. 223. T ragedia de Caldesa. ^<ahonant

un cas afortunat que ab una dama li esdevench. - Ln 1a segona part

d'aquest estudi sobre -^;n Corelle hem retret algunes pàgines molt lú-

cides d'aquesta tragédia de Caldesa, d'En 	 Menendez i Pealyo. Com

acostuma fer sempre, comença en un pròlec ampu16s i retbric. "A tar.

ran 1'estreh de ma dolor ateny, que de present me dolch, en algun

temps sia ver que ma tristor finar pugua". I així seguint; copiarem

^l eV	
s

En la part < ã le qual encara de presente de la gentil filla d I A-

genor propi nom li resta en la.ferog( bel.licosa provincia d'Espany a,

en lo delitós amen^sslm regne de Valencia, diris los murs de la sua

mes major giutat, regnant aquell que a l'animós troyà, ha succeit

kab	 ànimo Rey don Johari, una inclita donzella, en bellea sens
6`,

par, en avisarient passant totes les altres, en gracia e singularitat

tan eítreme que seria foll qui en sa presencia algun l altra lohas en

stima de tanta valua; deliberà, après que en son servir molt temps de

mon adolorit viure despès tenia, los meus cançats pensaments, ensemps

ab u a person a en lo desijat ;3trado de la falda- descansassen u . En 1a

cambra del costat on ell estava va veure s-irtír un home i com ell a

el despedia amorosament. "Estava, però, la sua delicada persona ma-

culade, semblant a roses ab blanchs liris mesclades, si ab eut`zes

mans se manegen; que la persona qu-e	 4reposat havia, era en

estrem no conforme al delitament de -10 tan tendres donzella . -Ella

li pregunta si l a tarda li havia estat enutjosa. Ella reconeix la

seva culpa, i ell, en l'extrem del seu dolor, fa. dues cobles provant
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que mai més acumulant malediccions per ell mateix si torna per la

seva casa.

f	 Moura's corrent	 la tremontena ferma
E tots ensemps	 los cels cauran en troços;
Tornara fret lo foch alt en 1' es. -era,
Y, en lo fons	 del mon veuran lo centre;
Tinta de sanch se mostrarà la luna
Ans que j criés	 de mi sisu servida.

-kcumula En Corella força més desgràcies sobre sí mateix. En acabat

diu: "Conegué per lo 8dolo >tir estil de mes paraules, la inclita se-
c3 o o.	 .	 J-10,91 r

rera, que la gravetat de sa culpa me era a mi: palesa; e, ab moltes

làgrimes, sospirs e sanglots, ab veu conforme, gentil e delicada,

que no es poseïble en semblant manera recitarla, respos en rims es-

traials la seguida cobla, acompanyada de gest no estrany al signifi-
v

cat de ses paraules:

Clarament véig qu'en la mundàna òrla
Deu no ha fet	 pers©na tan culpáble;
Yo'us he comes abo r.ináble culpa
Tal, qu' en l'infern	 no trob pina conforme

- Es-me le. mórt	 més dolç @4 que rfo çucre:
Si fer-se pót	 en vostres braços múyra.

S^ ^ s ^>a y ^z.. ^	 'ns "^n v^4 . ° mQ ^ ° cep` n vos eeth que a -, '" prengàu de mi venja;
Hó, si voleu,	 cMberta de acíliCi.
Hire pel món	 peregrinInt romera.
Deu no farà	 qu'el fet paesàt no sia;
Ras, si speráu	 esmena de mon viure

Yo la faré seguint la Magdalèna:
Los vostres pb%s	 lavànt ab semblant àygua.

Hem posat accents, principalment a la quarta i a la sisena perquè

pugui advertir-se el caràcter de niovinent yánäic molt justai:'ient indi-

cat per En Menéndez Pelayo retret més amunt. Peró al meu amic .r7ossèn

Jaume Barrera hi veu una complicadissina combinació que iio entenem

gaire (parlant d'En orella: "ab aytal domini del sècret de la Rit-

mica, que les paraulet que ell escriu pren espondaioiues sonoritats
o cobra dactiliqu es fonacions llatines que són el secret del "movi-
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miento marcadamente yámbico" que En Menéndez Pela-jo endevinà llegint
les aceentuades estrofes d'aquest elegant prosista y poeta". Per

alló poc que entenem, aquesta diCicil fraseologia resulta que d'un

dáctil i d'un espondeu se'n formaria un yànbic. Aixb fóra una aber-

ració.

Ara examinarem les demés poesies d'En -'orella relatives a ^,

ícela pe-r C aldesa. Pruner de tot la més divulgada,que vé representa-

da per quatre manuscrits.

04 124, U20 9 Xl 47, X2 2. - Miquel, p. 415.

De mossbn Corella per Caldesa

S'il ferro -- alt refreda la mà casta

,res cobles de vuit versos i tornada de quatre. Abba accg4. Oferirem

la primera cobla, que és la Inés interessant
"-t=ada:

Si'1 ferro salt refreda la mà casta,
,alf ar 1'eu vos, encara que f ret sia:
Si tot lo f och en lo mon se perdia,
Perdrien-ne de vos, que"sou molt basta;
Si n'algun temps cre.tiant la terra l s guasta,
No perdeu vos vivint com salamandra,
Ni perdreu 1'us de bon l aqua d'Irlanda
Perque'us deixeu de vostra gentil casta.

Per tornada d'aquesta, utilitza 'alda cremant que sens dubte més tard

va desenrotllar en cobla, com veurem tot seguit.

1. X1 55. - Miquel, p. 433, Debat ab Caldesa.
r`! .

^

(1) Cobles de mossen Corella a ;aldesa

(1) Ma gran calitat, amor he larguesa

quinze cobles i tornada en a b b a c dd c

Donarem per mostra la segona cobla.

Pensau que les gens son seques gat nes
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miento marcadamente yámbico"que En Menéndez Pelayo endevinä llegint

les aceentuades estrofes d'aquest ele gant prosista y poeta". Per

alló poc que entenem, aquesta difícil fraseologia resulta que d'un
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Si'1 ferro calt refreda la mà casta,
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Si tot lo f och en lo mon se perdia,
Perdrien-ne de vos, qué"sou molt basta;
Si n'algun temps cre,,lant la terra's guasta,
No perdeu vos vivint com salamandra,
Ni perdreu 1'us de bon l aqua d'Irlanda
Perque'us deixeu de vostra gentil casta.

Per tornada d'aquesta, utilitza ^alda cremant que sens dubte més tard

va desenrotllar en cobla, com veurem tot seguit.

=.-, Xl 55. - Miquel, p. 433, Debat ab Caldesa.
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(1) Cobles de mossén Corella a Caldesa
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Quinze cobles i tornada en a b b a c dd c

Donarem per mostra la segona cobla.

Pensau que les gens son seques gat es
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que' 1 fust e lo f ruyt	 ignoren de vos;
Baladre f lo rin	 sou fort verinós,
(.ue vostres amors,	 son aspres metzines.
Per mils sadollar	 de lob los effectes
D' ovella la pell	 aveu manlevat;
La,-famaama teniu	 de test carcarat;o, f 4i.('

En1eAg' eu qua4"nt pujan	 sent mil plom deffectes.

(+T^ Resposta de Caldesa a Mossén Corella.
À

I4

5 —	 De les quatre cobles de qué consta aquesta resposta copiares

^^ - ° ^^"^°^`Ar°' la primera que ens sembla la més clara;

(02) ma calitat	 fent -vos empresa,
Restareu galant	 molt desfavorit;
?fou-Vos passió	 posar en escrit,
Ab gran furor,	 paraules d' w enea.
Pena cruel,	 a vos tan propinca;
¿I^ue fFare, doncs,	 que tant m' avorriu?
-llon pare vel	 si be' 1 dEscriviu,
Malicia gran	 que be'n'L"l notifica.

(3^^ Réplica de mossèn 'orella a , aldesa.

q ^,.^ ^	 Cobla sparça de...
b,taA- 	 Copiarem la cobla	 ^p	 primera que endreça	 :^ fe.r^-}^-res^e3-s--s8-t

pe^ats--c^p^tals--que--aeuT:m-ler--contra -C,aldesa.

Calda cremant,	 que no sentiu Ivern
Ni [menys) sabeu eri quin tems se iverna;
Si en lo bordel n'i ha una quema,
Una sou vos,	 Senyora, en aquel quern
Calda cremant	 que no sentiu ivern
i menys sabeu	 en quin temps se iverna;e^r ,, _	 v
"rei`¡ Bertran vos calà lo seu pern

Descapulat, la vista slenluerna.

-Z- --V. - 1,Letreg a Violant d'Urleda.

Letra de TJossèn Corela ha violant d,Urleda.

Sinó sola vos, nenguria altra' a ma passió remey donar és pos$i-

ble... Acaba: Perçó coT,1, ab menys dificultat, nostres voluntats con-
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cordes puxen *(lá fi p er hon la senda de amor aconseguir puxa.

En voà ma fe - he tota ma vida;
Husau de mercè - he serb complida.

(,?) (z^Litera superioris ',orell a.
Q,ui poria dir 10 grandíssim descans que seria a ma tribulada...

Ey4perb, Senyora, de libert que estava, en captivitat enamorada,

me haveu trasportada la mia anima.

Yo desig esser vostre - he la sort mia
O'W vol qu' eu sia

III X2 n Pere 3ohigues es pregunta	 si el text

segdent seria de la lletra d'Amor perduda del Jardinet d'Orata. 1,o

porta epígraf. Comença d'aquesta manera: "Continua sperien (Á& de greus

mals e dolors me ha mostrat complanyent als adolorits socorrer e més

aquelles coses que rahonablement deuen esser comunes, e per çó, ger-

fná e sen or he	
^,:k1 rul^onuä^ct

y	 pres la ploma per respondre a vostra letra, no fiant

en la pobrea del meu poch e despoblat entendre, mas en la sperien-
.^^VD̂ 5

cia que tinc^ ) havent moltes vegades sofert lo mal que de present'`tán .4
7•

fort ewe$ turmenta..." I acabant així en el fot. 88^: . ''e perque mes
sJ

scriure seria passar loslllmits, so=nant-1^ße a vos abandone 1a ploma

scrivint per peu una mal girbada cobla que ha temps tinch feta en
i11{

los infortunis de la benvolença:

Los qui amau - preneu aquesta cendra...

Són deu versos, tots diferents des del quart ~t endavant. V egeu

el num. vinent.

4,5
1Y11t. - U 2g 9 X2 IP8 (lletra a un germàf enamorat, que acaba arnb uns

;2,41
versos), Miquel, p. 42-1, Desengany.

DelJ, inateix

Los qui amau preneu aquesta ^endra
Sobre lo cap,	 que no perdau l'arbitre:



26.
CAm c, oDues cobles de deu versos i tori-iada de quatre 	 cir:^-e- - ^aes,

Tots són sempre stramps.

VII. X2 6. ",obla spa.rça.

Des que perdi a vos Deu de ma vida

VIII. X2 8. Cobla sparça.

Del jorn Que'us viu, d'altra gens no'm puch plaure.

De les dues cobles precedents, que no consten enlloc més que

en rianuscrit de Cambridge, no se'n sap res niés que el primer vers i
que forma una cobla esparsa.

V11	 . U 29 9 X2 5. Miquel, p. 427. La mort per amor.

Cobla esparsa d.' ell mateix.

Si'n lo mal temps - la serena be canta,
Yo dech cantar - puix dolor me turmenta
En tali estreyy) - que rria pensa. l,e contenta
De presta mort; - que tot - altr

r
e s'espanta.

Cobla esparza, a b b a a c c a	 . ,•..

-	 'X. - iT 32, X2 7, 9 (només la segona cobla "Si'us he fallit D ) , 10

(solament la tornada "Sola'n sou vos").

D'ell mateix. - Miquel, p. 432. Solmussió amorosa.
kl_, E \45No fon tan gran	 dels jueus la temor

,suant ego sun	 dix lo fill de I-jiarta

Dues cobles i tornada a bb a e d d c

=. - U 21. Mi quel, p. 417.

Descriu mossèn Corella la sepultura de sa^ enamorada.

En letres d'or - tendrere en ,, 11 epulcre
La mia mort - per excellent Gluf#ho,
Hon clar veuran - m'aveu levat d'est segle.

Tres cobles estramps de deu versos.

Xfl. - U 24, i11 quel, p. 421.

De ^Eossén Corella
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Ab los peus verts - los ulls e celles negres,
Pennetge blanch - he vista una. garça,

V

res estrofes, primera cobla de deu versos en a b b a c dd c e e

V escandeig de 4 s 6. La primera i tercera del mateix numero de ver-
, P . O ,

sos, le segona de cin - Es tracta de l'obra més gentil i graciosa

d'En ;'orella, que fa temps, Obres gel senyor Ifíquel i Planes va bate-

jar La Balada de la fiaria e de la Smerla. Acaba, la. primera cobla: "I,

ab dolça veu, per art ben acordada, Cant e tenor, cantaven tal to-

nada.". Gairebé no ens podem ,"de posar a ratlla seguida, tota. l'obra,

"Del mal que pas no puch guarir, Si no'm mirau ab los ulls tals, que

puéa dir que ja no'us plau -.ue yo per vos haja morir". Tercera cobla.:
"Si muy r per vos, lavos creureu L'amor que'us port, E no's pot^gúe

no ploreu La tr^ita cT's.quell que ara no voleu;lu'el 7.1a.1 que pas no't
pot jaquir, Sino gireu Los vostres ulls, que'm vullen dir que ja no

'us plau que yo per vos haj a morir".

41 Z
XI IW. U 25 9, Miquel, p.^22.

Del tYt9f.P.lX A -RarnA+ racl znnnh

In utroque jure - gran doctor com somies.

Tres cobles de vuit versos i tornada de quatre. Abba cddc. Com  pot

observar-se, el segon Jckeristiqui és prou llarg. En hemistiquis lla-

tins és evident que els mots acabats en um, ús, ís i en ús etc. pro-

nunciaven aguts. D'aquest s'allarga alguna dels susdits heristiquis.

Is impossible presentar-ne l'escandeig. - In iníquitatibue t'engen-

dri'l port e-ler Et in peccatis te concebé la mare... Ego sum j3ernat,
-	 Q •.5

de maldats tabernacle;... Te cantaran per re uïem eternari . `Tenplu W)

De¡, lo cos ple de peceate.

firo'y ent rarh, - que se n'hi rU n Gue_nnam .
Judes, ^ahiN	 te vendran regkbir;

C ,.tro-A-1	 ..•i,,,

Diran cantant: "Veniu regenador, Dels ord-res Can, ts; - que,ísereu v o s ',

prior, Ab Lucifer, del nostre monestir. - La fi la donarem sencera:
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"Consumptis carnibus, tothom deu presumir, le sua pell, 4 seas mudar

de color, odre serà, ab tan gentil blanor, ^^,ue, sens ado^	 s'en po- y

ran beia servir. - recordem una de les moltes ajusti r̂ iades de Jacnle

Roig que deix' la seva pe11<rf--e- r-ne bots (odres).

JS[L.
*W. - U 27. - Viquel, 425.

Cobla que le ig nt-la per l a-rch diu contentament e legint-la per

mitat diu descontentament, de Mossèn Corella.

De bens e plaer - tostemps abundós
aI^Una cobla de vuit versos, en ább^s -ddc; 5 + 5 i unà	 £arna. anib 1'

esquema • a	 bb a cddc.

_xír
,.V . U 23. Miquel, p. 42o.

Demana mossèn 2enoilar a Mossèn Corella.

Lo credit gran - queissubil entendre
Vos poesehiu, - Senyor de mi estimat,,.
öl sabés ipI át mata o pot mätar

La pregunta d'en Penollar consta d'una cobl a de vuit versos. Per con-

següent la resposta d'En Corella en tindrd dues:

Respon mossèn (orella.

És pietat, si be'y voleu entendre.

a bb a c ^^ ç, en 4 ^° 6. En Fernollar una cobla; En Corella, dues co-
ble s	 orel la-^s--^' es quema^e-^-^.^^^- 	 n

'Dolor de mal - ab bona voluntalE,
La vida molts - de si han bandejat,
Per que d' érii  ^^s no'q 	^, ^,	 podien def andre
Los segundins, - segons yo puch conèixer,
Worriren tots - per haver libertat ... lo

Posa altres exemples: "Lo desterrat de `'roya... Dido morint per' la

gran pietat ".

'xg^~. U 31. Miquel, p. 430.



(I) Demana ^^ossen i+ enolla.r a !^Eo ssen Corella.
3La voluntat - no menys freda que ^ártres,
En servir :eu  - pus dura ve que &e rez,
Volent mira.r - de la virtut de l'arbre,
Ab lo cor vert - me trola cenyit dedra.i,

(II) Respon Mossén Corella.

29.

Tres causes son
Lo nostre cor -
Lo primer crim -
Bell e florit, -
Y'l nostre cos,
aquells tots sols
Hoch hi també -
Per fer en mos -

- que, e.b fredor de marbre,
fan molt pus dur que pedra;
del hom, comès eri 1' arbre
semblant a la- vert edra;
que'ls seus apetits cerqua,

que l l gensual li causa
la voluntat enterqua,
dels mals òbits la pausa.

F i

t
noll molt dolç, - esculpir-vos-han marbre,
on sereu tret	 del viu en bella pedra;

E dirbx` mot: "Aquest és lo bell arbre
que parla flors, - en rime pus verte que 1' edra".

1. -Fenollar (una cobla de vuit versos) .

2. Corella (una cobla de vuit versos i tornada de quatre.

3. Fenollar (una cobla especial)
pp	 „
CAS m 0.	

c. -,^i..•..er.•.- .}^	 ,,.^.--•-°

	

-;esquema a b' a b e d c d en	 ar:b rima interior, a ,* b ab c d c d

\XV	 U 33. Viquel p. 431.

Cobla de mossèn ?enollar tramès a mossèn Corell& aue le-

gint-la tota diu mal e legint-la per mitat diu be.

SS a,t - .,
Un altre sent Pau - No sou vos, misseilyOr.

tenim
Com que no ±znaz una sola referéneia d'haver predicat a la. Seu una

sola vegada =BY.-¿sj%en només copiarem d'aquesta obra tot allò que fa re-

ferencia a la seva traça.

Un altre Sent Pau
Hoynt vos contemple,
?uant voG sermonau



30.

alegres 10 temple,
'tothom s'entristeixr,
tS l vostre sçilenÇi,
La fama vos creix
D'un altre Terenci.
No sou vos móssenyor
D'aquells ralladors,
No's pot goig atenyer
Sens vostres favors
D'oir-vos en trona,
Lo pobl fQ content.ito

we ,cW e
Totes les refer *encies ^ eriirl éé Fn"Co -tella i En Fenollar les hem en trac-

tar d'aquest reverent capellá (Fenollar).

Demanda del príncep Carles de l iana fa a mossèn Johan r^oiç de

Corella.

XVII3. - U 8. LITiquel, p. 149.

(I) Escriu lo príncep don Carles a Mosse1 n Corella.

Nos, el príncep don
^¡Y
Carles... a vos, mossèn Johan Roig de

1 

OM iIXw1

Corella, salut e prosoera zllícidad deseamos.

Membra-ros haver-os dicho que, sin autoridat de eciença,
~ffipy` - an, '	 rri0.Ai^	 oS t .. Q Cec 1*. ^v

.	 m 	
'. Per®. ese, ,

gran acomodalni.ento es el que toma 1a pendola^"alguna condicián'tVor

los hombres	 cous--que estiuiada ser...

Fazen una tal pregunta las vejeMelas, de natura que: si un hom-

bre se fallava en un barcho, en medio de un ario, pasando dos damas,

e que la necessídad de forçagee hechas la una .A3 agua; de las qua-

les damas fuesse la una mul-ho amada ho del non d' ella amado, e la

otra que elamasse l
g"

ella non d'el: ¿a qual d l estas daria la vida?

I afegeix: "E pa.recionos dificultosa la determinación; ca por

uns. parte la passion, e por la ora la razon, geEaron sin duda la vis-

ta de nuesttvos ojos en tá1 guisa, que, la elecion e justizia turba-
r^ i v, á,

do, determk-nemos ee-tre presente espitole- vos escrilui.r".

II. Respon mossèn Corella..

"Espill en lo qual lo saber dívinat se representa"; en un llarg,

-i
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p.►^x soR^ er ^ ^ e ^
host^a.vo^,U9n^4^ rQ of0.

' ?¢rÇ^ f 	 	̂ mah
U-0.s5^, ^Q llo.til

,{
.e Jy(

40 s 1nvQj i^0 . c n S`Qncy^

' Q,u4- ^ sia de e4e^
a -1 ^w

p 
ŝ ^^.w3^ zoo^-

CaS^ , ^ v ol;wt ^fielk

e.h^ , ^.^e o.ernVre eVI

1 8th^.e r^ t`eyvhQ ^ a.i

F,rItgraf no fe més que elogiar en gran manera. Anant al gra: diu:
<1fi,

Yo'mYháVer hoit 4Ix que, de dos mals, lo menor és de elegir; la

ual cosa, si sanament no és entesa, falesia manifesta ab si porta;

ue res que malïgia acompanyq, no te rahó d'esser elegit+ ldos mals

onstreta, lo menor e.*- ac-epta, perque del be, qui es son terme W
enys se lunya. Ef per ço, en aquest desaYenturat passatge, tinc de-

lliber, si vostra magestat	 - #. a agestat_.nr_= amonesta lo
contrarVy`1.a.ngár.íé riu la que no ame".	 Cerca motius per abonari

el seu determini i acaba amb el vinent quartet:

Beda sou vos, - senyor, quant vos contemple,
Ho sant Francesch - pricant als animals,
que neus entench,. - ni escrich sinó mals:
Per ço conech - que sou de virtuts temple.

(III) Respon lo senyor :Príncep. - En el punt de dir quelcom sobre la

resposta del príncep, creiem que no se'ns prendrà malament que fem

una prbpia. citació. El príncep de viana i les seves relacions lite-

ráries, discurs llegit a l'Ateneu .Barcelonbs en 1926, amb tota la

bibliografia, com	 al dir que hi esmentem el debat "ar1es de

Viana. Corella., pp. 9-11. "Pan por pan, suelen referir algunos. Vi
Cl u 0 Q,0 , 551 VY, a.,,

hi relehí vuestra graciosAsima epístola, mossèn Joan itoiç de Corella.,

la. qual, de dulce estilo, palabras plazibles, hi de alto compa.s e

sentencia, a mi ver¡en abundangia estimada; cuyos loores con desgra-

do refusando g con desgrada:,xefueando, nin 1a. gloria. 'aceptandoo, el
ingenio mio no bastaria a los responder nin arguhir" . - `roba que

tan solajnent la obediencia a.l senyorio de vida sea, però en tal ex-

cés com ell fa, li agrada tractar de ciencia i la comunicació intel-
^ ».	 ^	 ma r!• ,.ate"

le--tual. "Me satisface acomüñ^cáción>,de vuestras doctas e avisadas
CÁX	 ^ ^: n	 ^	 1 1

sentencies; e Alegran-s 	 con tal que a su apeti-

como di Xe en un vers?̂ Johan poeta (també conegut per Joan de
Valladolid) .
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Arvei como al fierro - aguisa la muela
E faze por dias - que presto byen taja,
Assi un siente - a otro con,Ssuela,

Hi le procura - sin duda vantaj a;

e si sciencia es, cyerto es que la ignorancia carece, para los erro-

res de la qual dad el perdon de mi ni el reproche de vos, no se de-

ven pedir ni menos dudar". - "A lo que dezis, que de dos males es

de escoger el menor; e fundays vuestro dezir e openion en ^e,^leccion,

la qual a mi ver no consSente pasion de ninguna condiyion 1e vipio

cx
cx u	 .

so desseo, porque es del todo voluntaria; la qual elecçion,^n tan-

to <-m" obra, dexada la parte libidinosc(4, el hombre se acosta a los
términos de lía razón, por cuyo medio deve mas aderir a la más justa

parte, mas que a la desordenada voluntad; e an i, corso demos, menos
í^ 1çE iyi.u. -t,

se dexaria del byen, que es termino de la tal elecgion, con terminos

de la ,Oárte justa, deveys, con algun zelo de Maridad (que se non
JU G 'r

j

 QiL
ap arta mucho de los terminos de 4mor), atoraN la vida aquella que
conyd-e Venus hi-	 afables hi gratos abregos, el remedióe ^^^3̂ a ri;

dei mas que a la que, con descono^iniiento lvuestros vanos trabajos,
, ic,s,	 a

vuestro querer del todo deseny á".

Després divaga sobre la condició de les passions i dels vicis;

i en acabar s'expressa d'aquesta manera.: "Ansi que, si de la elec-

cion quereye usar, vos ruego que mudeys de openion".

(N). Respon mossèn Co rella a la primera réplica del senyor Príncep.

"Criat en los braços de la sacra Teulogia, me recorda haver lest:
e

bena.ventur&da-	 .culpa de ~ inobedient primer home, puix
", 

VCI	 „i b

ce dign de esser remuda x»Ix=pox~xkxxd~ ab preuY rat	 nfinida
vàlua ". - "Aquesta so
ma, tenyint lo paper"

tenyir el paper). Ara
0 r) 1 ,

bles i intenta que la

la esperança. ha donat esforç a. la temoroso` plo-

(en tota obra d'En Corella parla d'escriure

resumirem algunes-sobre la 	 de voca-

seva lletra sia breu. Té frases força estrex -
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nyes, com per exemple: "E com sia condiçiO general als elements
,C-

elementats 1^ vegetables, senisi.bles e ragionals, que ef la fi d ,1 de-

lit ab propis actes alcenssen, segueix-I-ér que en araar,o no en esser

am.at_mon darrer be reposa".,,- "E, per descarregar prest aquesta fla.-

cha barca, tinch conort que, si errl	 en lb'homey de la lw

vostra senyori a mereix la vida.,* sera lm pres en compte de arlor es-

trema; d'on pors pendre fonament la esperança V -d.arrera^_de laj g1bria.

D'un bell joyell, - senyor, tinch inventiva:
Per al engast - prench l' -cable terra:
Lo gan esforç , - que per i. *e desterra,
g~ virtut - que's part intellectiva;

u ,Ŵostat,--Bera'n* Safir e perla.:
Per diamb. - estará. la temprança;
E 14 bell robí - la qui porta teyß,	 ^hrY^`^

js

orint en vos - pus vert que cany<kferla.
enix del mon, - en mig d'aquesta dança
tareu vos - per res plandent carToncle,

Puix en virtuts - semblaU a l'antich oncle,
Emperador - del realrie de França.

fl4 bli.^.a,^ com ultima	 En ;orell a. al príncep larles de Tiana.

(V). Repli ca l o senyor Príncep a 1a segona resposta de L. Iossên Core-
çev^ .w

11;P. - A ^rt>s mossezi Johan Roi, e	 co háVer	 vuestra in-

comprendible e muy exuberante epistole; de cuya bellesa los ojos del

entendimiento, e de la mtkha doetrina; los hohidos, de la suavidad;
Otrv.S

sel gasto de la innumerables partes suyas, a todos tris flacos sen-

tiznj.entos, no solamente fartos, ma mucho maravillados, sin duda ser

confiesso; estimando, por el modo de vuestra complIcada e abundante

e-iença, non me haver f alleÇido la notiçia e -ii	 s de aquellas

famosas escul} as de Athhnas, d'Acaderiia e de Cartago: tanto	 conos

gido vuestras senten5^bsa.s razones ser en verdaderN agiençia i^índay "...

"E al falseo	 testimonio que vos leventays de pobreza de vocajles,

Dios vos lo ,perdone; pero no en quanto la 	 s a falsos argu-
CR	 ftbt',

mentos, en mucho es la verdat d l ellos ante mi concepto manifesta.". -
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(VI). Réspon mossen C,orella a nerça letra del senyor Príncep, de s-
,+ :Y )

dient -se del qü en les dos primeres. - l ontrapunte. lev dues natu-

res: angélica i humana. "-Donchs, Rey de Salem, princep niversal-de

sciengía.; si, en elegir ila pij or	 part, he fet gran er-
ra, puix daçiavant peccant contra` *Esperit bann veritat coneguda,

no'm f a¡a vostra- magestat indigne de venja; que sovint grans eretges

infels crestians se converteixen, e als infels ab pus fort animo con-
u{-^^trasten. E ^p`ú- dents s'espera saber los mals, puix de la pra¿^icha

s..fobliden; hi en lo cel del peccedor convertit grana festas celebra%_

"Asigna's diferencia entre l'enteniment e la volfntat, etC: ans la.

volkrite.t transportant -se en lo que ama, poch dif er en la cosa arada,

f ab tot que l'enteniment en si te mes noble que la. volQntet se gtor-

Lu o. E per go, lochtinent dg la divina magestat transportant -me yo

en la cruel dama a qui desordenadement amava, les rahone que contra

la veritat n- 	 ma, inó	 ella enï^	 qui yo m'era

camViet. _ero, per merits de aquella qui, per molta gentile#a afec-

tadar,ent me ama, ha ,leu volgut, qui lo cor dels jutges ordenna, ans

que ple¿as al mig yo haj a conegut la falta de ma irijusta sentenpia;
la qual revoCile sobre la ingrata desanable dama. E vull que les ay-

gues -orerguen posada en lloch de la sua perversa "xa^aur avaa^r^a^c^ áds^

zxxklnzkx32.iex$& anima: la qual, rasa del libre de vida., lo seu	 no
wtt e l`vu.A
aten^r ue c a ^ ^'	 ,Bepoltura, perque sia exemple a les que en amar
forpades ab tarts passos caminen; e la no misitricorde, james mise-

ricordia alcange, mas penant per lo mon, a.b terror e

	

	 lesespant
//?
, a.

J¡, .( k ;altres denuncie la pena que reporta; puix al qui- en estremie remava.,

de Igual amor, havia denegat lo guardó. E perque largues paraules no

alarguen la sua culpable vida, si vostra magestat li -ençia me ottor-

gua, calaré los rems de aquesta. sotil b archa: cambia.nt amor ab raho-
/U)• 

nable yra, 1aa~ la cruel daria er. les fondes e braves aygues; e
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requiescat

james per mi no li será tramés sols un xzx=xxat in pace.

Senyor del mon, - qui passau N saber
Lo qui guarí - lo cast fill de reseu:

s., ,	 e vostres mans - son les de P ronotlieu;
- uí oñvvale - é n mó guerrer;
Ho sou d'aquells - qui saberen curar
Aquell ítifant - per qui lo pare pena
DiVIf en l'infern, - ligtat a.b fort cadena,
En mig d'un riu, - da^vali ^n bel?pomgr.

04 125 9 ia^- 6; U 30, 31. - L^Tiquel, p. 428 9 b&s ^lors del Sa-

ber.

(I) Demanda feta per mossèn Corella al señor príncep.

1 o del saber - de quï'1 saber estilla:
ï per 1,dam - no fos natura manqua

Una cobla. de vuit versos i tornada de quatre: abba abba; torn. abba en

n 4 x 6. Si En Miquel i Planes suposa que aquest	 lloc tres

anys abans de la mort del ;príncep, 58 mentre que En Corella 27 (sem-

pre segons la sup osició I^Iiquel) En Corella, que podia estava subjecte

a la passió amorosa podia dir que el princep es trobava en tal edat

tranquilla. En Corelia.(aquesta obra tan solwient usava dues rimes di-

ferents illq*, gnqua.

(II). En la Reposta del senyor princep usarà les mateixes rimes.

Al que de saber, - sus metros atilla,
Pon eciengia perf^*ta - (que, libre e franqua
Riende vlazon, -e rompe la tranqua
De toda. torpeza), - l' ingenio sotilla..

El cançoner 0 4 126 porta, sense cap solta,	 la composició que fiem es-
1

IA n en ch mentat al seu lloc. ?o cal dir que la forma és completa que les duee

o, ^^ y	 ^„yra que foren

X III.	 U

fet mossèn

objecte d'aquest debat amb dues úniques rimes

14 9 R	 49, Miquel, p. 285.1- Visi d del Judici

Joan Scriva, ab	 al.lggoria de aquell feta

difßcils.

de Pari s,

per mossèn

Corella. - Primera part: La Visió. Escriu Johan Escriva e. mossèn Co-



rella. - Lí- lemana que 1- 	 al.legoria sobre la seva obra. recor-

da. En Milis els cdrrees importants que exercia 1'Escriva.: era cava.-

a	
ller, comanador de Onda?, meistre racional del rei, ambaixador dels

reis Cat'olics a1 Vatich en 14 0,7. A nosaltres ens interessa perqué

Paris, en haver fet despullar cadascuna de les tres deesses, per a

poder-se fer carréc de la, llur bellesa. ', om és sabut, en despullar-

se la deessa Venus, Paris li entrega el poni i l'Escriv Ii hi afegeix

els versos segúents:

Preniu lo pom, - mare del gran Cupido:
que no es tan gran - lo Iluminós Apol.lo,
quant, al migj orn, - escurix erre^, Diana;
Ni axí ven g - Ic relluent çarviiñc7.e,
En claredat, - totes les altres pedres.

 ^. ^ t ^ .^J2.Q e>	 _ 

"

1 	^^ 	 . ^

No acabava el fill del rei Prl am'^^ ^̂  	 Pall a s ff̂^ ,t^i.^es-de
t	 ^fl N^t^	

^^

	

^	 "Ae^,;a ;,v, 1
le	

I

. — + 1 Romania la n ^ty s Venus, ab continén^ alegre, re-
<kA ^^ ^ d aalk- oÈû^c.ñ ,^^^

gragiant a. Paris la desigada sentengia". Segona part: La Al.legoria.
(^edron
Pa-Y}-a`mossèn Corella. I7i ti i puch negar mossén Joha:n Escriva, lo "^^i
del-tt-que la mie penq3 a, per continuat estudi fatigada, ateny . legint

Wc^stil de vostra elegant poesia; que, ab tot que diversses vegades
en lochs divesys os, yo haj a lest de Paris la Vigida judicatura, pero rur

t
ab 1 - 'esti ll(de tan riques 1-profundes sentenÇies arreada. Hi estich

no poch alegre los z entenents manifest: esperencia mirem, d.el que
r&ft4yo de vos, ab molta veritat testificant, pia. - jÁl que afecta.da-

	

m d,	 ¿Al,
ment voleu que, seguint lor"baix estil o al.legoria (o anés propi, tro-

pologia) de aquestes*	 o,	 ficçi0 w pintant`^descriva; puix no-%
4

puch descomplaure, ab	 e 1'estudi de la sacra thedlogia la major
c, i ,

part de mon viure occupe, la lqugera fatiga., penSsant per vos la ac-

e t	 so content dels sermons	
aN

ç p ^,	 girar la ploma [e]' as breu expondré vos-

tra excelsa poesia". - Posarem els epígrafs i prou:I qui,,na =regla se

deu servar en expondre les -poesies- 0,uß; si^nffichá. -j- 	e la deessa
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Juno que promet riqueses.-_N La Messe< Pallas que promet honors. 	 pub
^" -t^»`tcr,,

romet la. deessa Venus.-V[ Comx q^Paris dona lo pom ala deessa Ve-

nus.	 1 t^;b^ Y,; ^^ ^F -

l 	 t^v _r_..
—4  04 u ^^r . o4^r	 .	

-/ ^ 

^.- tí 4, X 43.- Miquel, p. 95. - La istoria de Leander y Hero.

19Vhrem esmentar les poesies intercalades en aquesta histbria, que són 
1

les que a nosaltres ens interessen de moment. Per l'estudi de les

forts utilitzades per En Corella en aquesta narració, vegeu lliquel,

pp. LVI i LVII. Copiarem la presentació, els epígrafs i ocasionalment

els cinc fragments en riras estra r ,ips. - En la nostra mar MIFediterra-

nea, en la provincia de Gnc c ia, en les ,ylles que vulgarment l'Arxi-

pelech s'anomena, estan les ciutat s r'esto hi k-bidos, distants D una
k egg~

de l'altra Y espay de miga leñga. Estava en la ciutat de gesto, I-lero,

noble donzella,,de alt entenirient, gracia e bellea, que per tots a-

quelle regnes ab claredat de inclita fama rellubia; hi en la giutat

de es ava Leander, de alta perfecció seny e gentilea. Sols diferien,
Goss?i14+A,

que Leander de home, e Hero de donzella singulars gracies posseien.

Com se veren Leander hi Ero, e Leander parl ab la dida. - RésDon

Leander de la ciutat de ^estos...-	 ---^--.-^

Tan gran dolor - lo meu tris cor esquíriça,
, .ue. tinch reç.^ - la mort Y t^ no m' assaltk;
La qual yo tem - perque no'm f aça perdre

A vos mon be, - peíque port i@ lo viure.
E per ço fu,3 - venir-vos a l'encontre;

^ue'ls vostres ulls - del mur d' onesta vida
Ab tempre d'or - les fletxes de Cupido

'.Piren, matant	 a tots los qui nous fugen.
rn, o w °	 ^ -okt Qa G d^

Parlen a Itero cíe- s atrimonZ - ^'one 
.t

u

_

é 
^!
l

^
a dida la causa fié -là ris-or.

DeoN4vi^	 OLJU	 01 ^ilv0 U_ c0uwS0. de Qe s^,^ viMibt	 GeSco^^^ ^evu 0	 n_ ^ aa,.k--

- (,on^erta ltk dida ab Leander vingués a parlar ab Hero. - Parti' s Lean-
der d.e 1a ciutat de 2estos ab	 ^eeria. - Clama's Lean-

der de la yra de la mar. - Entra en la mar Leander.
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Lo foch que veig - engés alt en la torre

Crema dins mi - l a por de la. mar fonda;

Ho perdre port - en la ylla de xestos,

Ho beuré prest - de 1a- mort lo trist calzer;

Y ab vostres mans - donant-me sepoltura
'Tos, per ui muyr - ^^^°^^ ^; --e diris la toriba,
Lavant -men cos - de lhgrfines ab 1' aygua

bo cANO'us espenteu - besar mek 1-o- freda.

La mort de Leander.

u.yta, cos mort, - que l'amor que't fa perdre
Te guiarte ~ finó al peu de la. torre:

Seguint U	 t - la miserable !ensenya
Fes-te present - a la plorosa Herox.

Puja Hero en la torre per veure si la mar assossegava. - Rahona Hero

a la dida la sua gran tristiçia. - kparel_xué 1'ánima de Leander a He-

ro. - Arriba lo cos de Leander mortes a. la terra. - Lo plant e mort
^,1,oeo v alca ;
!_e Heno sobre la cos de leander.

Amor cruel - qui'ls heçunits en vida,

Y, ab gran dolor, - lo viure'ls has fet perdrjQ:

Aprés la mort - los tanquak lo sepulcre.

=-. - U 7, X2 4. - Iliquel, p. 133. - Trihunfo de les dones. - Escriu

una dona quf ha nom `Terita.t la present letra a. les altr es mostrant

elles ser mes perfetes que'ls homens.,,"Del principi del mon les ore-

lles tenim ofeses dels superbos homens, de vosaltres, homilsg castes,
ïm nameri ^,tigs ew^ah s eJ

b-l-a,f-e,m-a.des, piadoses, mi ser¡ cordV$,Rin	 , <ES—yrada lengua vo-

mitant; y, en ritus é en prosgS l molts cu#rns tenen de lelgs e viciosos
kwa .^,^ ^,.	 . ,, t vv ^,	 i'	 ^^+ ^ uware ' '	 ^;,.

actes	 , f la. f ollía -de sos volers, 4 la contrarietat
Jnt e5'	 , r_^.ca^	 ^^ va5o. ^._,,.	 ?i!^^itlL	 r,1.G11r i '¡	 :! rar 3^^, Ff	 a;

e s e	 aT-- ' e	 h -1	 $eu s -a p e t iU -	 efiees t^G y- 4-er -r o s t-ra.ck	 ,00vi	 gir. va , 	G, tY' a-	 "	
G^Qo rnF„

fama en sa lure d.esigs,-des^aßnest- cerquen. - "o, hames humils, ï^.ans-

gsuetes, púdiques e castes dones! Com a destres guerregi, les parets de

vostres murs forrant ab blanor de humilitat, fent estalvis ~ vostres
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animes e persona, resistiu a les espantables bombardes, aturarit les
rv^QvYa^a	 r,

pedres en la mollea de vostra mgnsuetut, a les quals, les grosses e

altes parets dels superbos feroces homens, resistir no porien". -

"E ab tot que innumerables exemples, vera mostra de nostra perfecció

17,1
`upe »ri.a se prese ntep dels quals _ 3 tenyir lo papers ^¿lui pora

1	 ., 	 pv a ,-.Gt- ' 1 5011,1I.; A ^xluY^MX. CAIGG F–a uyYA m iz^ ; no, k^.

tenir la ploma no pint IO-á" casta honestat de Susanna; lo fort vir-
^ 

dl^ S^ rnan7iJt.í̂ 	 tiYnO^ '
tuos animo imo de Judich, lo zel de \V9 mare 	 Machabauá sofonisbia)...

¿qual lengua pora callar de Lucia, Cath^rina, ^Jrsola".'ambé parla

de Marta i de Santa Magdalena.

En havent fet algunes consideracions de carácter teológic, aca-

ba d'aquesta manera: %t la present xR escriptura + `Irihunf o de les

dones nomenada, en estil de semblants paraules `^p resé-h e:

uell - 4e	 xYMare d I A	 'q	 qui de la creuc.l arbre,
En mig del mon, - acompanyat de ladres,

Pujá, per fruyt - a si mateix acpepte;
qu l £nfinits mons - bastava tots a rembre.
Tenyint de sanch - aquell dur pal de gedre;

En estret lit - decanta les espa.tles;

Deixant lo fust - cubert de bella porpra,
Remé lo crim - del qu e mori sens naixer;
A vos present - 10 meu escrit Trihunfo.

que sobr l els cels - en vostre vqler trihunfa.,
Puix volgué Deu - dins en los vostres talis,

De verge carn - pendre la vestidura

D'om verdader, - més bell 	 altres homens.

En tot semblant, - a vos, que li sou mare,
I^àxi del gel - les vostres -g,e	 s dones;

w(- d..ui,	 SOVI	 — t ^st,g F;t;#'n^^J	 iyw<^	 1

P rint Aquell - qui lo mund^nái cercle,

SPeu del no res; - y a vos,	 tut 1'engendrasseu.

XXI-*.*- U 15.- Miquel, p. 309. - "La istoria de a n a agdalena".

En les pp. LXXI i LXXII tracta de la difícil qüestió de les fonts.

En ocasió de publicar la vida de Santa ?íagdalena en cobles d'En Jau-

me Ga 9! u1l el mateix erudit va posar tots els epígrafs de la present



m
vida. Gom que només ens interessa l'últim fragment rimat, copiarem

la dedicetbr-ia a la vídua Na Flora de Valterra. Deu tractar-se pot-

ser, c e la vic*O-del poeta Joan de 7alterra o el navarres Juan de

Ta1ltierra, que va produir en castells i en catal la, segons hem vist
wo4 ySS ^en les pbgines	 aqui mateix; vegeu H.R. , 1Lang, `i'he vorchs of

Juan de Valtierra. 1909; transa.ctions of th el' Connecticut 'Acadeny

of Arts and Sciences", que hem esmentat més amunt. La única data d'

En Valtierra, del qual es coneixen és de 1425. De manera que En Go-

rella, seria un successor de la branca establerta a Valencia. El fet

és que a Valencia no és conegut el cognom de ` Tal1terra. En quant al

nom de fonts Flors és molt bonich. - Reproduirem la dedicatbria i

el tros rimat del capdavall: "A 1a molt magnificha e honestissima,

senyora, la senyora viuda Flors de 7al1terra: Devotíssirna seriyora:

Per obeyr a le- rpregarles que vostra mercè moltes vegades me ha eri-

dregat p que<'—volgués ^ ^ ,com +̂ -vulgar escriure a 1 — de la

sera. icha IZagdalena la exgelíent vi yída ,"<-obeyn a 'Zt vostra devotis-

sir^.a afecció, yo, Johan Roig de ;orella, a.b 10 baix estil de ma es-

criptura, he trellada.t dels Sants Doctors la vida. de aquesta glorio-

sa Santa. Demanant-vos per mos treballs, en do de singular gr bL ia,
P,k

quant vostra devoció la legirà e li endreçarlsevotes oracions, sia.

yo partigioant en vostres mèrits..=

Flor d l onestat, senyora devota

La -Tida 'us tramet de la Magdalena:
Y.

Q,ue vos la Xrengareu, dels ; els en la mota
Nos faça pujar, ab àngels en flotaT. V C, hr —",)5

;'irant-vos lo cor d'amar ab cadena.

XXII. ► 3 1474. - %i uelq	 , p. 403. ResDoste de mestre Jorella., ee

rims estramps, en labo r de la -Terge, tirant a la. joy a.
-rá"? 2
2-4	 perfet de WIetern consistori
Goig sens trist6r de nostra vida trista.

ÊL
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Cinc cobles de rims estramp g dotze versos i tornada de sis. Hem

marcat els accents per accents.

U 18. Primer del Cartoixà, 1496, en finir la taula. - IZiquel
p, 393. - "La Vida, de la 7 erge Maria, Senyora Nostra, eii cobles de

rims estrcros : .

9YI.ns que dels cbls girant mogués la r•ISda
8,^Y de la mar hagués fermat lo térme,

J	 Deu infinit, en I' etIirn cóñsistbri

Vos elegí, peroue li fbsseu Tire.

Tint -i.-tres cobles de vuit versos, accentuatx el sil.labeig. Es coneix

potser que l'obra tramesa al coricurs de 1474 (XXII;) la va desenrot-

llar en La Tida. - Fin (L.Ontglvilla Pascual j3oronat va publicar-la
( M o s. AJ' a^ h ego ^6 À	 -4 CWt^ e,, C e. 1 ,ü^1^a+ty^\\a

en la Revista de Catalu yak 1897, pp. 255-261. - La Vida va repro-

duir-se en la segona edició del primer del Cartoixa de 1518. - En

C4!p t ejj c,j , Bulbena va incloure-la en el Cangoner místic, 1899.

. .XW. - U 19,	 1. - l iquel, 409. - Oraci3 a la sacratissiina ver-

p̂ t U tyk g• e llaria, tenint son fill Déu Jesu CQh^ st en la fa lda, devallant de

la ^_reu.

Ab plor tan grbLii - que nostres pits abeura,

E greu dolor - que nostre obr esquín,a,

Venim a vós, - filla de Déu e Láre,

Els dos textos im p resos son de 1493 i de 1495, que corresponen a la
la

Histbria de/Passi6 i lo -quar t del Car to ixà. Set cobles de vuit ver------- - 

sos de rims estramps, on marquem el sil.labeig. - Es tracta de l'o-

bra rnés divulgada d'En Corella. S'ha de veure l'abundosa bibliogra-

fia que hi posa En Miquel i Planes, pp. LXXVII1-LMU 9 amb estudi d'una

font treta de Sant Agustí. n Corella essent un autor tan poc origi-

nal, podria ésser que es trobessin altres fonts encara més completes.



42.

Ara, tenia l'art de construir versos gairebé perfectes. Recordi l s el

que hem dit en començar aquest article a prop 'O sit d'En C orella. Sen-

se la edició de les Obre s de J. Roi, de Jorella, 3arcelòna, 1913, no

hauríem pogut construir el nostre pobre comentari. El nostre boïl a-

mic R. Aramon, el qual li havíem encarregat aquest estudi, no li ha

estat complir-lo, posat en altres treballs. Per aixb ho hem hagut

de redactar-lo nosaltres, que ja havem complert tot el nostre segon

volum.



^rOSSEN BERNAT FENOLLAR

(1434-1527)

51 Iii ha una referbnci.a que a la mort d'Auzias March (1459)

mossén Fenollar tenia vint-i-cinc anys (1) per conseggent havia
nac 0 •°'	 v
m^	 1434. Per altra part si en Mart l Graj alb publica una nota de

celebració duri aniversari en 1528 (2) és evident que En Bernat +'e-

nollar va morir en 1527 a la respectable edat de noranta tres anys.

Si el "Procés de les Olives" podria ésser datat; e_ra fill de Joan

9 4',.,	 i Violant i tenia dos germans: Mateu i Isabel. Proveiïia d'una dis-

tingida f amilia. Com es compren el reverent mossén 3ernat y,lenollar

va exercir diversos c iarrecs de car bicter eclesihstic. El primer en

data és el nomenament de sots-obrer de la catedral de Valencia en

el Capítol Pasqual tingut en abril de 1467, del qual empleu es va

fer cárrec en 1 de maig fins el 1 de maig de l'any vinent. En aques-

ta epoca ja era beneficiari Doiner. En Martí, al qual seguim, s'en-

trete en nota sobre la fundació de cadascun dels quatre domers que hi

1 L RD
havia a la catedral de Valencia, molt útilment. En 1 de -inaiC^ de 1482

torná a exercir la sots-obreria fins a 30 d'abril de 1482. En 1 de

de maig de 148 (?) va encarregar-se per tercera i última vegada,

de la sots-obreria. Per escriptura autoritzada pel notari 2 elip kbe-

lla., en 13 de gener de 1497, En Fenollar fundà un benefici a l'es-

glésia parroquial de Sant Llorens mártir, baix la invocació de Vos-

tra Senyora de la Salut. Per uria altra escriptura de 15 de juliol de

1500 es reserva per a si i per a la seva f amllia el patronat de 1'i q

-dicat benefici: en la mateixa nomena patró al seu nebot Joan Feno-

43.
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llar, notari. En cas que aquest patró moris nomena al seu altre ne-

bot Tombs, i, per mort d'aquest, als fills d'aquests' els dos
i

7 no e-

nats eren fills del seu germá Mateu. - Don Josep Joaquim de Lorga,
u ^a ^vh

en els seus apurit- 9:5 manuscrits sobre e3w successos de 7alen-

cia, assegura que riossén Bernat Fenollar va ésser nomenat subsindic

el 20 de juny de 1503. - '2eunit el Consell municipal de albncia,
roev ^en ab^e

nomena: "Item elegeixen pera lavk cadira f> de matema
aQ
 e1 mosn F-e-

any ^pollar prevere ab sala	 X}salari de 'V lliures	
de 

uny vEn sessió de 6 de j 

ésser nomenat el mestre Domenech per Yáquella	 assignatura. En

el Liber racionalis eclesiw S. Laurentii (primer dels conservats en

dita, perróquia^ que,e rexit Marcus Arnés in armo lá.D.=TIII^ .el Sr.

Martí va tenir la sort de trobar:

"Divendres a XXV de setembre celebraren aniversari per la áni-

ma de moss. Bernat Fenollar domer de La Seu ^ de tots sos parents " .
-" o

Ara donarem compte de les obres conegudes escrites per mossén

Fenollar, prevere. ^osarem,davant,una anyada probable o segura.

^^0̂,	 z .
1454. Com que la wmafCla d'Augias March sembla que va ésser llarga,

hem col.locat aquesta qüestió entre quatre cont Qejdents 1^?^c___ ^sä-.

dá. cinç^- ns de la mort del gran poeta 	
X4 6 u (titi^d
Í1/1111: 	 3 ) , tin-

E
d.ria., en compondre aquella obra mossén Bernat seixanta un o seixan-

ta dos anys respectivament,^ense aquestes dates tardanes que he ri

esmentat mossén tt3ernat ;T erolllar te altres obres datades, va ^) orts.r

xl xw tot el pes del primer concurs de 1474 i va contribuir al de

1437. Sense aquestes xxx:fx referbncies perfectament datades n'hi

han: de perdudes. Ls evident que En Fenollar va escriure una Brama

perque en Jaume Gaçull, que 1i dedica 1a. seva, 1i diu cla.rarn.ent:

"Aquesta. Brama d'Fn Fenollar poden considerar-la perduda.

Mossén Fenollar va néixer en 1434 a I-lenbguila; si en la mort d'

Au§ias March consta que tenia mossèn FeRLIllar vint-i-cinc anys, en
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la data	 suposada per nosaltres n-o en tindria sino vint.
< < e P^	 2

Cap manuscrit (pá
x
rlarem de ' X 16') ens ofereix aquest es trob a

en l'edició d (edició de Valladolid de 1555) i en e (edició de E;r-
isco

celona de 1550). En aquestes impressions es troben la Demanda de

mossèn Fenollar i les Respostes d'Au$ias i d'En Rodrigo Diez. Aquests

textos he-n estat publicats, algun d'entre ells per la primera vega-

da, per lin Pagès, Obres d'Auzias Iiarch, II, pp. 322-324. Ara bé, el

nostre manuscrits X2 (Caribrid¿e, Trinity College, R. 14.17) egis pro-

porciona el text de la Demanda de mossèn Fenollar, la resposta d'un

magnífic# Senyor (AuSias 1-Jarch) , no diu res de la d'En Rodrigo Diez,

i eri porta una obra d'n poeta inconegut (L l esplet d'amor ab basques

lo colliu). El pririer vers de la tornada és molt estrany: Yo per amor

he volgut ser alegre. (Descripció feta per En Pere Bohigas, Estudis

Universitaris Catalans, de 1927), pp. 429-432), important manuscrit,

escrit per mà d'En Lluis Palau, notari de ll ortosal sobre tot pels al-
7

tres textos d'En Joan Roig: de Jorella; quasi sempre els textos són

més extensos que el manuscrit de València. Si la. noticia d'En Eohi-

gues no fos tan sumiria, fóra interessant saber de quantes cobles

constaria de quatre cobles o de tres. Com és cosa sabuda en tals de-

bats cadascú afegia una. cobla. La de lJossen Fenollar consta d'una

sola. cobla amb tornada. L'Ausias li contesta amb dues cobles ar pb la

corresponent tornada. En Rodrigo Diez, que s l adrega d.irectarient a1

capell pero que estava ^ forma.t de la resposta. d l Au5¡as °arch, amb

tres cobles. Seria un fet notable saber si l l an lonim poeta estava o

no informat de la resposta iix d'En Roderích, li correspondria quatre

cobles. - Republícerem la cobla tia, de mossèn iz eliollar la qual
treurem- d'En Pagès; i en forma métrica., que no acostumem per e , abreu-

jar l'espai.

Per mitigar	 l'enuig gran de l'estiu

E per sentir o	 fins ehuy duptat,
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et^-S 1t

Al meu xjequerit,	 de vos ara confiu,
me respondreu,	 per nú tant suplicat.

Enamorats,	 conech dos en ciutat

aue's volent be, _ senys tota ficció,
YYI^ ^.J^i*i...i°^ .Sli1 ^J {.O K^Y 0.^tiC+WJ

tostemps renyant 	 axi com gog e gat.

Y-XX ,-íz	 Tornada

?os rr agnifich	 ^^	 , qu^E sou tant avisat,
Dir m' eu, si' us :plau, qut mou tal passió,
per que de vos aja solució

lo dupte meu, en cobla o dictat.

En tractar V A-A .as March (capítol desé) vbrem esmentar, com es com-

pren, aquest debat.

2.

1460. Posem a aquesta anyada, ja podem fer-ho a contenir la corres-

pondéncia de Lletres amorosos entre inossbn Berriat i Isabel Suariç de

la qual ens manca. sobretot del començament. 01 21 (folis x,96-kt°6 v0)

En l'a¿bs (Introducció a l'edici3 de les Obres d l kuzias ^,arch, I, pp.

36-37) dóna un resum molt més perfecte del que oferírem en la contri-

bu ció ruiscel.l t"-- nia Rubió i Lluch: Poetesses i Dames intel.lectuals.

- 1. Respon mossbn enollar: "Per aquell Senyor que usant de humarii-

tatl, vora esser entre nosaltres lo sel, (h)e rebucla S~uVriç senyo-
ra", i acabant: "M as ^zperinientaU lo mon quf en mi teniu, manant lo

que niés difícil vos semblarà, perque yo, complint-ho, alcange aque-

lla glbria qu'en servir-vos está". - Is una "batalla amorosa lliura-

da sobre'1 paper", segons expressa el reverend `enollar; i s'hi fa

al.lusió a unes "cobles per mi mal ordenades` que vareri donar motiu

a la correspondencia. E1 domer de la Seu declara e. Suáriç 1'a riior que

selit per ella, dient-li: "Sola sou vos aquella que p er vostres in-

clinacions e calitat a mi conformes a infinidament aviar me obliga1".-

2. Resposta de Na Suàriç començant: "Esperien9d:w m'aferma en lo julií
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meu no haver errat ", i acabant: "e si mes obres vos obliguen, no

falliseu al que's poria. affear — mi portar fera crehença% - En una

mena d'estil entortolligat a la moda del temps diu a mossen &eno-

lla.r: ":Per molts esguarte a mi no es possible ,joder amar ni plau-

re-us". - 3. -respon r4,ossén 2enoll ar; "Ab aquella furia que de molta

voluntat fa demostració me so empés fins ací eseer inipolitie per
Yn a Qkq

attenyer de vos lo semblant que amor ab amor se paga", i acabant amb

una quarteta amb la que juga el nom de la_ seva estimada:

Lo suar guareix la febra;
'Tos sudriç lo meu mal.
Tot quanT veig me paittenebra;
Sola, vos sou la que val."

Abans, en el cos de la carta, Rn Venollar protesta de la pure-

sa de les seves intencions i promet de conformar-se exa.ctarie rit a les

seves ordres. La seva felicitat no pot consistir sinó era obeir-1a,

peroué ella ests dotada de tantes perfeccions que la seva intel.li-

ger^cía renuncia a comyoendre-les ni la seva ploma a desciure-les.

3.

1460. Podria ésser les co b les a les quals fa. referencia Mossin Peno-

llar en l'article precedent les segilents: X 2 16 (fol. 88 v4 ) . "Vos-.

tres ulls se fossen refermats". Ls una cobla de deu versos, els vuit

en abbecdcd o segueixen tres quertetes de nou Y-e44i" d'En F.enollar

que semblen esser resposta a la cobla esmentada. El primer vers de

les tres cobles és així: Al be que vull mé m vida. Per la. mostra

semblen_ les d'En -Penollarg fortament amoroses. lis sabut que X2 re-

presenta el cançoner de '1' aribridge ja conegut i descrit pel nostre

amic Pere Bohigas, classificat amb aquesta sigla per nosaltres. Je-

geu Repertori, vol. I, pp. 23-24.
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m
1462. En aquesta data imagiA ria col.locarem la ;Trama composta en

jovent: El magnifick Jaume Gaçull (Miquel i :i.Dlanas, .ançoner sat i-

ric valencia, p. 12):

Si È vostre jovent 	 cercav ,i reboltes,

Quant vos fes la. Brama	 també com ral guax,

Encara que fesseu	 lavors alt o baix
Lo temps, la edat	 cobrien tals voltes;

Uas veure que's dure	 fins ara'1 mal vici

Hi no'uE3 esmeneu de pratiques tals,

Toleu la nora le usar de lloffici,

Trepant, pecigant,[ tostemps, cercant mals.
i

El senyor Salvador Guinot, Las tertulias literarmas en ¡alencia en
^^Qon a nse^el si -:lo XV, la de Mossén^ î'enollar (Boletin de la Socie+dad),"dé Gultu-

ra, t. II, p. 102,921), ofereix una traducció de la cobla que per

referir-se a una obra perduda d'En Penollar, la e"&rem: "Si en vues-

tra juventud buscabais pendencia, cuando vos hicisteis la Brama, tam-

bién como burla casi, aunque hicisteis alto o bajo, el tiempo, la

edad cubrían tales ligerezas; mas al ver que os dura hasta avizora el

mal vicio y no os enrienda-is en prácticas tales, que queréis de dia-

blo usar su oficio, gateando, pellizcando, buscando sierrigre males".

te tot el que hem pogut trobar cercant el rastre de l' obra per-

duda.

5.

1474. a per nosaltres és la sigla que representa el primer q-im-

prbs que s'ha fet a Espanya pm^ no-aa.i-t-res e' l notable interès lite-

rari així com 'la part preponderant que hi va exercir I oseèn ï+eno-

C7

llur. Hem parlat amb força detall d'aquesta obra ins... en la nos-

/	 tra Bibliografia dels poetes datá i en el present -gepertorí, vol.

I, p. 47-48 . - 1 (v4) Vèt per r'enollar Pe&Frare Lluis 2e.9pui g, cre
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s-	 tens (L'alia sens par humil verge liaria). - ^. De mos-
o ^ Q tti.R 4.spQ

o 9t ^^¿, sen Fenollar, _r Imbol	 -,,at al spectable senyor frare Li-l is Des-

c ¢ k 	puig, mestre de yíuntesa e vier2y en lo regne de `Taléncia.	 (fol.
ce'1'	 7) (MUr.a n t, senyor de molta reverencia (una cobla).. (fol. 6). Res-

M^^(i pon sols fer honor, en lahor de la Ve rjeíaria^ CPu.ix Deu	 acies -eu
5

^s nos dona) fol. 6. - 4$(fol. 57) Respon la Terge fiaria, preSen-
-I-ltAA

tant la	 coronació
,m

als seus devots a (Lo s- 1	 ,
)er honor de la.

quias desij&IW loar). digna 1"ossén -Penollar. -;% (fol 57 vQ')`f D'ac e

semblant	 ). 4 (fol. 58 vº) Disposició (Vist quemo sens

vos, nostre cor se re4reda). - No hem cregut fer un resumi  dlaquestes
,1

composicions perquè l'edició publicada pel senyor karti Grajales en

1894, es troba en totes les 3iblioteques públiques i en moltes de

particizlars.

6.
ho 	 2	 11487. Es tracta del segon concurs, que (altres siglem b ,.erqU  b

respon als poemes d'En Francesc Prats, que són datats del febrer
2

mentre del mes d'abril del mateix 1487. Aquest concurs és notable

per l' Rn:ften entrada dels mallorquins; que són els següents: (c 7 )
osset

Respon krnau de Cors al artell del reverent r oer"rando Diez, tirant

al robi (causa tariftroduirit tal efecte). (11) . 	 zz^zysx . i-

(c 9)Inyocatio Aunaldi Cossi majorica.rum civis e^ ajs beatissimari

virginem Marien (Son vuit versos llatins (12). - (d III vº) Exordi

o principi fet _ per Jaume de Olesa, mallorqu í drWat al molt digne

oSedor, ensempsutge de la " j oya .mossèn cerrando Diez. prevere (Si*t

^a virtut le	 ( _). - (diiii') esL^osta fetacondona 1	 per Jau-,

me de Olesas mallorc	 a la demanda e joy a per ló  ,ffb lt digne pre-

vere Viross1n Ferrando Diez (En loher vos esforç me dona) tirant L,^_

joya del robi (15) . (d 6 v4).

llorqui, tirant a la j oya del roh¡

Yf'v7-
L ossèn RELr,;on Vives, cavaller ma-

.J
(Havent a parlar yo vostra alte-
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za) (16) . Passarem a tractar de llossen Bernat ?enolla.r ( bes 21 (f.
IIII v4). En lahor de la humil vergeI,., aria, provant la sua puris-

sima. 'Oncepcio. lespgrfj lo reverent mossén Fenollar prevere, tirant

al mar^apà. (Ya los grans rius de vostres beris corrien (21).

7.

1490 ?. Bernat 1{enollar i el cavaller mossén Joan Escrivà. (X l 2.

Cobles fetes sobre la passió de Jesu Crist per Mossen Fenoll ar e per
 50 PkMossen Joan Scrivá, cavaller	 tr Í r\ S.	

.

, contemplant en Jesus I ruc
^

	ní lcat. (Qua

Deu, vos compl á de la creu en l'arbre). Són seixanta cobles pa.rtides

en trenta per cada un; en Penolla.r te les senarce s, i l'Escriv ii les

parelles, signant cadascú les respectives cobles. - La forma de les

cobles és de versos peró comporten dos kizzz bions o mitjos versos.

Aquest':notable, tan solament en el Jançoner Jardinet d'v-

ra.ts de la Universitat de -3arcelona. Donarem, com a mostra les dues

darreres cobles.

mossén F enollar

De l'arbre tan bell 	 tot regat de sanch noble
Les rames ornau	 de fruytsg fulles, flors,
Plantat sobre	 davant tot lo poble

t	 per dar-nos repbs;

Cubert de la porpra	 de vostre sant cors,
Ab tal standa.rt	 donant la_ batalla,

ho nostre enenich	 conquesta sens falla
Sino lo f ruyt	 noss deu voler pus

de vos, bon Jesús.

i'ao ssèn Johan Sc ri vb-

Senyor don.chs immens,	 poder invisible,

yj	 D'arnor y merce un pblech sens fons,
Puix de vostre mort,	 ab pena orrible,

més que de mil mo ris

Bastava per rembre	 de fet tan insigne

rebreben tans grans dons,
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Merque no podem de fet tan insigne

Lo fruyt que tan costa	 per nostres pecats.

Assi'us fem lo plor	 per esser axi digne,

hon soy exel.lat,

Que'ns porta del cel	 lo goig del salvat.

aquestes cobles varen editar-se a continuació de la obra segdent.

8.

1493 9 11 de gener, data d'impressió c'eganata, el colofó de l'impres-
Lqs-(Jaume de `lila. Ignorem la data de producciO de 1'obra. -< ^T^sto-

, ;.h ,;	 ,r
ria de ls. ^essi6 de nostre ^	 # st^ ^ ésúrl vist; a.b alguiies aLt
p-i "es contemplacions; à- k.̀4;^- 	 . ;/-evangelista Sarit Johar.. - -'onte

•.{-^ M-E SE 	ä '

les obres seg eñts _	 Endreça, A la molt il.lustre e devot

tissima. senyora Dona Isabel de Billena, digna- abadessa del monestir

de la Trinitat de Valencia.i ? ossèn lj enolla-^r:`

D' aquells- tan alta, tan fort y gran çoca, Vartínez: `)

*í' A vos qui poblau lo cel de pels pobles.

^2> Comença la hystoria de la passió de nostre mestre e redemtor

Jesu Christ, e.b algunes devotes contemplacions, seguint lo sagrat

evangelista Sanct Johan, Parlant pera uell rere T;-lartineç: e per
tots los altres mossèn Bernat'enollar. (La aglesia.

Mostrant un gran plànyer lo cel y la terra

(a més de l'epígraf la sglesia, han-els següents: Lo evangelista, Je-

sús, Los j uheus, Lo lector, La hibstiDaria, Lo Pare, Lo ministre, Los

ïüinistres, Lo cunyat de 1,falcus, Lo Pilat, La Justicia, La lvlisericor-

dia, Humanal linatge, La Verge Maria i Lo evangeli).

0(3) ~ Contemplació molt devote a Jesús crucificat, feta per Johan

Serivá, mestre racional, i mossèn Fenollar. enollar.

draci3 a la sacratíssima verge 11aria te-nint son
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fill Deu Jesus a la falda, devallant de la Creu, ordenada per 10

giolt reverent mestre Corella.

Ab plor tan greu	 que nostres pits abeura

1. 15. Jacobo de ,rifa. A gloria gran: d' aquella sagrada

Cruel passió: del rey eternal
Jacobo de Vila: 	 ab pensa fectada,
Tenint en !"alencia: la sua posada
Per dar ales devots:	 part celestial.
La obra present:	 per ésser molt pia
Ta fet empremtar: de bon zel mogut
Del mes giner:	 any mil que corria
Quatre cents noranta:	 e tres ab salut.

Fora a 1 i A 2, totes les obres les tenim conegudes. De lf a.ndreça
en donarem una idea a ratlla seguida en benefici de l'espai: -os -

OC""-sér, renollar: '}D'aquella tan alta, tan fort y gran loa de l'arbre
real dels reys d'Aragó vos sou una branca ". En aca.bat la tracta com
abadessa del monestir de la 'Trinitat: "Ab vostres sentencies les mos-
tres tan bexes... s'enriquiran ". Per últim invoca el divinal auxili.
Són tres cobles de deu versos en art major que es va fer típic de
l'escola valenciana. En Pere ij,.7artineg (del qual ens ocupareLi al seu
lloc corresponent ) dirigeix les mateixes tres cobles que En¡P eno-
llar. D'en tfArtinez en retraurem alguns versos que ens seriblen in-
teressants, bdhuc potser considerant -la com autora: "A vos que, tan-
cada dins casa santa D l anebliques obres la_ regla brudau... A vos

que dexa.nt les pompes mundanes, seguint l'humil trajo del grat rey
del cel... ¡estint rica porpra de tal real sench, A vos que passau

la vida tan pobre	 Totjorn enriquinvos de bens eternale; A vos
per qui huy virtut gran se obra,	 Ab gran reverencia, dreçan nos-
tra obra	 Puix tant en vos obren les mans divinals' 4 . Amb forma
igual ambdos autors W adrecen a Jesús la cobl@t respectiva.
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Hem enumerat els personatges que prenen part en aquesta espan-

tosa tragédia dels improperis executats coiitra la bella figura d.e

Jesús, cadascun dels personatges, parla moltes vegades i re?etides

vegades i, com un martellekg tot sovint parla 1 l evangelista Sant

Joan. Es veu que els autors tenen una alta^de Pilat que treballa

sempre sino que Jesús, quan e1 portem al Pretori, es nega a parlar,

ni a defensar-se. filat s'expressa maldient contra els Jueus. - I s

un llarg poema, d'unes duescentes cinqualta cobles, sempre de la - ma-

teixa forma dodecassil.labica, fi lloa del arte riayor castellà por-

tada a l'exageració. De tote els improperis que els saigs obren con-

tra noble figura, la conquetenaci6 d'uns i altres personat ges no dis-

treu tota l'obra. Jesús es queixa que ni sa llare rli els seus deixe-

bles hagin procurat veure'l. Després, retés endavant, rmentre es troba

amb sa Mare pels carrers amb la seva Mare mentre Jesús va portant la

creu al coll esta prou be. En acabar parla i s l exclama molt la verge

Tiraria. hmb rmolt bon acord 1' impressor de Jacobo de lila en 1493 o

Izossen Fenollar va continuar les seves contemplacions d'ell alb En

l'Escrivk i la cove... la famosa Oració a la Ve l^1 e Maria d'En Corella.

Ja hem retret al coiiienlame it el colofó d'En Jaurae de Vila. - ZzL--IJ-,any

P.4 1? "4-yadal,,, Revista valenciana Lo Rat Penat va republicar-ne uiia

edició acurada en 1911.

o
1495. itesti ó mogu da per ?ross èn ij'enol l	 revere, a mossén Joan
Vidal_, prevere 1 a'n Verdanxa e a'n Vilaspinosa, notaris. La qual gÜes-

tió es disputada e d' aquella sentenci at pell i izel Stela.

Per bé que lo mon en tots fets huy sia.Abans d l a.quest primers
17 

vers hi va l'epígraf: í'enollar ,Veure? Es p licaren l' anya.da,g com es

sabut els quatre contradictors el. legeixen mossén Corella, però per

un gran destorb (el artoixà) no pot judicar. Datem aquesta obra de
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la data de la prunera publicació del quart del Cartoixa. Se sa per-

que va comengar pel darrer volum. L'únic text d'ageusta gdestio es

troba en e7. Jardinet d'O rats, X l 11, i va ésser publicat per En B riz

Jardinet d'Orats, manuscrit del segle _XV, publicat 1oer +rancesch Pe-

lay Briz, Barcelona, 1869, pp. 63-91. Oferirem la primera cobla d'En

Fenollar que explica l'abast de la Üest¡6:
rr
 Per be que lo mon en tals

fets huy sia	 No prou 'favorable past és singular (h) e vist que d'a-
mor se parla. tot dia,	 de quatre luquets saber jo volria	 -,u al mes
la ericen e la fa doblar. 	 Jo dich que lo veure que mostra carrera,
A tot quant apres li dona combat: Losshn Vidal veig del grat fa bai.-

dera, Verdanxa l'entendre diu que la pros p era E Vilaspinosa defen vo-
luntat1/ - aquest és curt, només consta de vint-i-set cobles, algunes

amb endre;a i tres rodolades. considerant que, essent quatre els con-

tradictors, quan En 2enollar co n. clusi0 ' ab el Jutge a favor d'En Co-
ho

rella, cadascun dels altres /1 -er confirma. En fallen :a d'En .ena ry o-
rella g 1'indisiensable Fenollar Presentació del procés al Jutge .Mi-

quel Estela, quan tots els altres l'han acceptat o confirmat pels

altres tres. Malgrat que fa En Fenollar la presentació en codolada

(veritable) 43n farem l'extracte	 fe n a ratlla seguida en benefi-

ci de l'espai i posant de cursiva tot allb que ens seinblará: "Per

mils dels fets la fi sols Deu es just qui fa' l juhí tarit verdader

wue inay no %o del que de fer Una seiltilla. Aquesta font és la

qu'estilla Semblant liquorg que lo sabes, Que lo que gusta tal Es

recreat. E tal sou vos molt avisat jiquel Stela que, navegant ab

rems e vela Per la gran mar Ab tal saber porteu jutgar Quatsevol
fet, Y ab credit tal sou vos etes per tots loat, Pel reverent per
ocupat j1estre Gorella, A vos donchs Estela bella, essent assi (a
Valencia) molt resplandent; Home d'o*or e sentiinent, A vos, a vos,

de fi en fi, Bon català, a vos, sens pus De pla en pla (No contrast-
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tant moltes te tenen valencians, qu' en semblant cas ro tornen gens

10 peu atris, valencians) Mas festejant dels catalans La bona pau.
r
Seguint lo temes, Pus a Deu plau de tan plaer La germandat volem re-

fer Ecostumada; per tal sgard serà loada ¡ostra sentencia l - En la

sentencia d'Estela, en haver lloat, encén tres lluquets en lloc de

quatre, suprimeix	 Penollar un dels lloa la senténcia,

ir	 perb en haver lloat també la sentencia, s'adona que li ha su primit

alló que ell defensa. S'atreveix a su p rimir el veur perque es coneix
s

de qui era amic de dossbn 2enollar i ho justifica per l'Estela no pot

veure la seva llEstela enamorada per ausincia. En Miquel ^st ada lloa

clara eloquen enginy, amb que han defés cadascú 1a respectiva que

posa l'Estela en gran dubte i exposa amb forja "at ^ estudia els

efectes de la, vista del grat els de l'enteniment i els de la volun-

tat, destinat una cobla a cadeaci; després C adrega als enamorats

en disset octaves, i en una tornada així mateix de vuit versos su-

primeix lo veure. Mossen Venollar loant e emologant la S entencia, mb

cert greu li retreu els grans que el mirar els efectes que el mi-

rar té pels enamorats, en una cobla li retreu En Fenollar.

- i Jerdanxa surt a la defensa del domer, apel.lació d'En Ver-

danxa endresa_da a Mossàn Penollar. S'apel.la de la Sentencia amb un

llenguatge,_arrea---un-ll-enguatge massa dur en una llarga codolada. En-

tre altres li diu a l'Estela a Estel molt clar, hom d'estat e valia,

vostres amors h aviao a^ •ar, Si sou absent dely p ^	 que plaure'us seus

solia, sentenciant deviau agreujar. n la fi de les dues cobles vol

constatar que: h vos m'aoel y de tal jutjareu de molt subtil. J- ot-

gell de nostra SpaW a En Gay Sab er com a més eminent. - ierdanxa x-

ubstols. A postol donchs segons la ley ordena °?os m I otorZau y reveren-

cials, Per deduhuir lo qui fur determena, hb judicum lo qual és coca

se mena glosa y estil de leys y deretals. D'enginy sobtil, lo qual
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be clarifique Lo qu'és dubtós no sens molta claror; ._as per sguard

del que be testifique. D 'açó eeguir y ina carta publica. Ter ço lo

record del sdevenidor." - Estela ápostols. ri Heu es cert, lo qual

p rech que'rn confonga si vist com puch no he fet lo jul ii, y axí m'a-

jut com tostemps desitje Plaure a molts mes no'g basta persona. á

mi no'm plau que'l dret prenga resposta. 'erço l us aborch tant quant

me dem a-nau, 1JUges e temos tants quants me com vullau, a qui dieu ca-

llar és la resposta Endressa n'os qui tros mi devallareu la costa -;`os

que'& la. fi yo'm dubte no digau De ben servir rnal grat és la respos-

ta. - Finis.

Es coneix que l'Estela no estava acostumat a les apel.lacions

d'un contra els judicis emesos; tots es creuen guanyar és cosa cor-

rent entre els valencians. L'Estela estava acostumat als concursos

de Barcelona en que les repliques contra judicis literaris no exis-

tien. Acabament d'aquesta gestió és una cosa deplorable. - En el
X 46

nostre manus.	 (fol. 146 vQ) es troba un text de l'Apel.lació d'En

Verdanxa. sense la cobla de defensa de l'Estela.

10.

1495 ? Hobra intitulada Schfflis d'Amor, feta ^er don Franci de Cas-

tellvi e	 is Vir;yoles e Iáossen Feno1lar,1Zarç, áenus e 1'ercuri., per

con'unció	 .

astelIví; Trobant -se "arç ab ;ienus en un terraplé.

Tinyoles: Per exercir 4Tenus la seva gloria.

Fenollar: Mercuri prest en sos modos e vias. Llei de les darreries

del Xbn? segle tretze folis utils.per trenta. d..e blancs deal Japella

del Palau, descrit riel pare Ignaci Jasanovas en Jodex de l'arxiu del

Palau revista de Bibl iogi `af ia catalana, VI, 1906 9 p. 32. - Publicat

sencer per -Ramon Iiquel i Planas, Escacs d'Amor, poeria irièdit del

^,Tén. segle en la ibliografia, 1214, cols. 445-40, amb reproducció
__.-__-------..

^_ ĝ,t ̂ ^ da t ,^u e-,04iu, a4)' 3 ^,+,.,, ^ 9 ^ P'X^-^, ,u,	 î""4 8 1 9D^.
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i comentaris de l l esca.quista senyor Josep	 Teure Salva-

dor Guinot, las tertulias literarias en 'Jale-acia en el siglo - X-1: El

ajedrez en la tertulia de mossèn we.nollar ("Boletín de oc¡edad Jas-

tellonense de Cultura, I,	 II, pp. 132-145, any 1921). D.'na comp-

te, de cassada i molt a -- ertadwnent del llibre d'escacs de J'rancesc

Vicent nat a Seborg i criat i vehi de Valbncia i estampat a la_ dita

insigne ciutat en 1485. Ps el llibre que existia exeríiolar a ,,"or_tser-

rat i segurament va ésser cremat en l'incendi produit pels francesos

a 1'ontserrat. El llibre més rar i més antic tractant de problemes

d' escacs. És clar que la descripció donada pel senyor Guinot és molt

pre^isa que la donada rabentrient per nosaltres. En Ribelles omís,

vol. I de 1915 de la Bibli okrafí a d e _la_len¿ua de Valencia, repro-

dueix tot el treball d'En Pa.louzie i el d'En Miquel i Planas amb ex-

tractes abundants del poema d'En ^.' astellvl, Vinyoles i ii`enollar. -

Per altra part l'estudi del senyor Guinot est li ben i ben condutt,

com tots els seus, que hem tingut ocasió d'esmentar-ne d'altres.

12. -^

1480. U -e'71. Demana mo ssén +'enollar a Mossbn C ore lla. Pot matar Pie-

tat?

A.	 '	 lo créd*t ran que de subit e tendre^^^M 	 g	 q
5;^^	 ^p í ^^1Y+uL^ 

,'os possieu, seny ^r molmt estimar;
n	 ^^

^^e for;à dir^^^mi causat
,^)ue'ls sentiments no' 1 basten a compendre

Graçia'm feu	 h, si dec C+^anfi ;zmeréixer
pper v a5 (K6S.uf^(	 m^	 . e;1i^ £
Diernt -me prest si mata pigtat

1T4, pot inatar, axí com vida. crerxer?

-R espon mossén Corella.

t s pietat, si rae.^

Esmentá•los segundins,
—Oriren " _ ----e per

1 o desterrat de Troya

Dido morí per la gran

NA,
^ atendre,,,
^, r),moriren tots'
haver libertat -

'	 ^.^„
piet4..,
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13.

1480. U 33. Cobla que _ `_ossen -2enollar tractés a 1.10sAn Corella que

leGint tota. diu mal e per se legint-la per mitat diu bé.

- '  Vj-	 ` Un altre seniTPau
i

N Ii-
o-ran vos contemple

guant vos sermonau

Alegra's lo temple

Tothom s'entristeix

De vostre s^lençi

La fama vos Creix
D'uii altre Teren;i

no sou vos, mossenyer

d'aquells ralladors

No' s pot goig atényer

Sens vostres favord

D' oW ~vos en troria
Iío poble [él content
Sens bé que reUona
No'us loha,la gent.

14. ! 3

1480. (U 31-[. Demana mo ssén ï'enollar a Mossén Corella.

1.18 voluntat no menys freda que marbre
En servir	 Deu tUKa-t dura"o pedra,

Volent mirar de la votat 4 l'arbre
Ab lo cor ver̀^mp trobe cenyit d' es a
OS,	 senyor, ossén Corella, cerquat

Mon esPeri t li demanau la causa

-^ r-b r e

7i que fa fer ma volentat en cerqua
Puix tant en vos la Tedlegia paidsa

Respon lvíossén C orella.

Tres causes son que, ab fredor de marbre
L- O

i	 nostra cor fan molt pus dur que pedra,
Lo primer crim de l'om, corbs en l'arbre

Bell e florit, semblañta la vert edra
Y el nostre cor, que'ls apetils encerqua

Aqulls t 
C

tots sols
"~q"44 0 (. L JAvt` e_ Lt '_' )UI	 A/\tC'1p.40.

Per fer en rvoe dels mals 
hnnaíí^^b^^its 

la pausa.
linoll molt dofiç,F , culpir^han marbre
Hon sereik tret del viu en bella. pedra;
F d^Ya *( rar ' t --	 al!
Lo dit mot "Áquest lo bell arbre

Ciue parla flors, " 'tems	 pus verts que 1' edra".
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Tant solament amb aquests quatre versos retrets en eu l'alta idea.

que de Viossên Joan lienollar d-c[c-ore1la de l--49L%er e na , sobretot

per la seva bondat. Hem vist de primer com e"1 capella proposa tres

gdestions que En Corella li resol amb extremada bondat. Pero en a-

questa darrera cobla Mossén Jorella, moguent-se dintre la pregunta

que li proposava li diu Henoll molt dol,.

	

11.	 ' '-r
^ ñ'	 n

1^ a(^, ^' ^i+^. a 1450. I^íossén Fenolla , 59 (al _^eu pp. , troba al nostee nQ 59) (er3

^f
	 °	 í F' ",t^ 4,^ n^` 	rn ^^ ^o sa,	 '.	 lletres molt grosses al fol. 198 vo i+inille ruint opere, ;iulttts scrip-

k'1 ^ w,c,^	 te li^~lao a Náriiso Guall^, ^oah^nw\ ') .

Xl 59. quasi b^ért, content de ma ventura
ma.- ventura

No podem llegir cao altre vers que aquest.

ob	 , V 

•
A ^ds 1 },^^
	 ,	 ^

	

!i VR., 1 ^ (^^(11 	 t 	 ^: yD^ +k+ ` ^ ^%

^

	

1 7 .	 ' r	 . 3:, rz'	 r,	 ro,	 ^J 
^

.^` , ?
^^^
{,',

1-4"9'%. l_„ó p̂roc és de _les olives_^_Di spu ta dels^oves - L^ dels vells. 2et

per alguns trobadors r 	 avant nomenats. - Es tracte de dues obres

diferents. Hi ha-o unes precioses justes eri les quals se troben els

mateixos personatges. La primera i única que a -- oinpa-.riya el Procés de
les Olives te un -- arácter general perque s'hi troba un personatge

que fi-yura en el segon tractat. Posarem les llegerides que dinen els

personatges començant pe f s de l' esquerra: l.osshn 2enol lar,, —ossen.y"i-

Violes, Lo sindích, els de dreta són aquests: Johan Lloreno, 	 Ga-

çull, Porteli.^
1 
Tots aquests personatges ajareixen asseguts en tambo-

rets al voltant 'arbre meinblantriina figuera. En Yenollar va desco-

bert. iots els altres duen barrets i casquets. Dreta, amb la seva va-

ra la figugra escardalenca de Johan Johan en acció de passar el rosa-

ri) a dalt de tot, per a omplir, volen quatre semblants coloms. -

E1 Procés, a ires de 1497 d 1	 (8, vQ¡	 es troba també i.npres p -5	 (foï.

n. m.)	 en 1561. Hem parlat llargament de les edicions així antig% es



com modernes en ocasió d'En Jaume Roig. - En arribar a tractar del

Somni d'En Johan Johan, obra exclusiva d'En Jaume Gaçull, parlarem

de les altres fustes o gravats, que s'hi troben repetits i en dife-

rems positures els mateixos personatge que coneixent. 	 a=n ^ome t (; a

e1 Procés amb ift Demant)j, lo re yerqnX Mossèn Fenollar al honrat y
d is^ret En John MIoreno. En la primera cobla "-ossen Jil enollar expli-

ca tot l'abast: "De vos 1 de mi lo temps assegura/a l'home cel6 s de

i al sospitar:/ rar, Yi
ô̂ ,
ostre fet està en parlar Cercant lo descans d'

enui » e tristura. L^erque vull saver inenjant ^ olives,/Lo cort de
V-ol ,--

aquelles troben lo pinyol, Iii com de la closca, lo chich caragol;

,-,ue(yô , fer^no'u puch sens dents ab genives''. - Es coneix que, usant
mots áH a que entre els valencians tenen doble sentit, quin abast

pot tenir. En iioreno li respon que ell se sent i sent rebrotar la
1

natura i que té amaj'at el seu caragol. En 2enollar li replica que és

massa vell per a 

-
fer tals coses. I així se¿ueixen en aquest terna res-

ponen i repliqai4ñrreQetinj se vint-i-fit octaves en el metre de sempre.

Les dues darreres cobles porten tornada i l'última cobla gw4a-a està

endreçada a la Sra. Olives, força graciosament. - Aqui n'entra un de

nou que tindrà gran importància, no exenta de gra: ":Escriu lo magni-

fich mossèn Jaume Gaçullcavaller, al reverent üossen 2enollar, com
a procurador d'En Voreno. 'fot defensant el notari `oreno va contra

el reverent 2enollar i li fa retret dlalgunes coses passades amb po-

ca caritat. Aleshores compareix un desconegut a la defensa de I.Tos6hn

+'enollar. Escriu ú a LIossèn Gaçull, lo qual, per no esser conegut,

se sotascriu lo S'ndi-h del ', orilu dels j2 eixcadofe; hi vol que la-Res-

op sta sia donada a jli-er 'V'erdencha.- "Dit au, Mossèn Jaume Gaçull,

molt afable,/ Gentil cavaller, min 	 '^ministre de JWau:^ ub, 'us mou, que tots///u
dies la guerra cercau Al,g-rán pacifich do-mer venerab le? i Son diverses

les defenses que en fa contra la diatriba que En Gaçull li havia di-
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rigit. - Respon .1gossèn Ga Q ull al Sindich del J or1ú. - Li diu: 9,ue "l o

2enollar ^gtyo som germans De nom hi de armes Af sens os ni espina".

=x,ue el Sindich depèn del 3atle e--ébt1 o del 1, stacof ab los Vehedors.,
7

que mana i governa la peixcaderia. - Satisfà e re p lica lo Síndich del

Comú a PLossén Gaçull. fio direm res dels arguments que expressa contra

En Gaçull, com tampoc de la rèplica d'En Gaçull al-Sindich. - Escriu

En ¡Moreno al molt ma c-,nifich Ijíossin Jaume Gaçull, fent-1i grades com

ha pres la part sua. - El parlarnent d'En .'oreno és el niés interes-

sant de tots aquests darrers. En la primera cobla fa l'elogi d'En
f

Gaçull: "La gran voluntat y amor magnifica De vos tan sabut hi bell

dehidor 1, 1 b molt gran desig de fer-vos honor". iot seguit fa l'elogi

de mossèn Fenollar: "A cas acordat pensant l offendre/Aquell dolç +le-

noll y amich 2enollar, Puix te bona vena hi bell ordenar; ab dolces

paraules volgut m' a. reprendre". - pia olt dir q ue rienj au les belles

olives, a que "mostrau robusta la talla " . Li contesta "D'aquestes

olives ni'n taste, ni'n menge. I-Ti'n vull, ni'n demane, corn si fos

de fust". Tot seguit entaula aviat la g1esti0 dels joves i dels vells.

Ell no vol entregar-se a altra sino en tracte de consideració i diu

mal dels joves. En la torrada fa així: IlPerque :n'ha plagut la e*pe-

riencia, Dels fets de l'Amor lo cap me'n fa mal; D'aquells renegant

vull fer penitència; Molt tart me# penit; confesse mon mal". -Respon

Mossèn Jaume Gaçull a Johan "òreno. Contesta, d'una manera molt llar-

ga a la gUesti6 dels joves i dels vells, a tots els argu- lents favo-

rables, d'allè que en ben conversar creix la cordialitat: "wes ornen

un ^o em (les dones) de mala fahena/que setze quint a-rs de bones rahons/
d.Ie1n.	 vos	 / pú~41

ll ar dá-u °^ m ' } prest; 	 oracions/ Dexantes per ara ms, hi giren 1' es-

quena". Els fills engendrats entre dona jove i marit vell no donen

bot resultat. Es veu que a En Ga.çull li fa por la vellesa que se 1i

acosta. si es mira a 1'es-Dill. - ieplica lo discret En Johan oreno
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I`'1 a h eu e 1. r>•?,, Af,.

i
•	 t

>^l .

al magnifich Zossin Jaume Gaçull ca,ralleri La vellesa és respecta-

da * estimada per tots els temps, en ela, per experiencia que té

del temps Joden considerar un veritable 9 . Encara satisfa mos-
•	 ----

sèn Gaçull a la Reptifikd I En 1:.oreno, llargarient, com usualment. - _e-

p lica d om Moreno, únicament consta de dues planes o --inc cobles

amb tornada. J om en l'última cobla AVEn Gaçull dor:a rao a En Y-oreno

sobre l'amor verdaderaj ell la dona per bona, peró puntualitza. -
e

Obra feta per lo msonlfich I. a-rcis - inyoles comentant/loha.nt les co-

bles fetes per En Johan Moreno, en favor dels vells. Tarcis °inyoles,

"Un quern he leg t de cobles discretes,/fundadCs en art, en seny e

saber,/Dient que los vells son de més va er
AU

	

v	

e' ls j ovens de bar-

	

pi, 	 ns	 y	 ,w, ^ 9t . 	
t

bes, primats imperfettes a.ixi m'has mogut per veure les bones/Per
/ On

part dels vellarts de fer-hi coment,/O puixen nota.r y apendre, les

dones bu P estant n delits en l l esperiment". Parla dels vells amb cer-
, ,6 ,	 a-? ta fogositat, en favor dels' peró, en la darrera cobla que vulgui es-

Ven9^ am	 ol^xa ►^^ser i ypparcial: "ViAgan, donchs, al cloure, deixant interessos De'Is
í' ,# 'am

vells o dem j ovensg preWigan la raho: 0'1 grat te corrupte la inten-

çió, 0 va per los «units per-"ets d' aquests versos; si va pe# desor-

dlre que' 1 jove importa. Lo jove plau més que no lo vellart; ras, vo-

lent al grat entrar per la porta, Lo vell és d'amar, que sap d'amor

l'art". - Escriu Baltasar Portell, a 'Johan Moreno, defenent la -o art

dels jovens. A En Portell li calen quaranta 	 cobles amb tornada.-

l`^aptí ;,- La des de, que la figura central va ésser lossèn Bernat -Yenollar no

)a.	 ens interessaria. Ls certrque a1 principi el notari uloreno (j ove , i s

i vells) parla amb molt respecte del reverend .'enollar. En la segona

part la figura central passa a ésser En loreno. - Desares del parla-
^L

ment d'en Portell ve el segment colofó. - "Deo D-racias :k . K lor y, glo-

ria de nostre salvador y redemptor Tesucrit ^senyor nostre, forsch

acabada 1a present obra', a XIIII dies del mes de Octubre del any de



Irgo
la incarnació sua Lijil Cc7 CC .XC`TII. Estampat per Lope de 1a Roca, ala-
inany. En la insigne ciutat de Talericia".

14 09 7. La present obra ha fet lo mag nifich rnossén Jaume Gaçull, cava-

ller. La qual és intitulada Lo s omni de Johan Johan. De pruner ex-

plicarem les fustes (2) . Johan Johan adormit, a terra un conill i

flors, rocs escampats per tot arreu, rrés amunt; al segon terme un

gos i una llebra i una montanya rocosa; un xipre al mig de dos rou-

res joves, al fons una casa que deu ésser la de la partera; a1 cel
volen inc coloms 3̂^ , ultra estampa: nn Johan Johan a sota el llit
de la ,rasa de la partera escolta el que diuen les dones que 1a visi-

ten. (h) E1 tribunal'de Venus i la Rahó. Els vells i alguns joves.

Els advocats i els procuradors (5) En Moreno fa les ferni aiices a fa-
vor dels vells. Els segueixen rnossén j'enollar, nossen Vi iiyoles, En

que no
Gaçull amb la seva gran estatura i dos i-.ries/els coneixeri, sino són En

Sabater advocat, .xi i el procurador dels vells (6). Venus i la Raó. El

L

b

que parla va descobert, tots els altres personatges, constantment -o-

"o ..A C» Y,,	 erts es troben vells i joves o dones. Micer Artés, advocat de les

d̂	 Ñdones. Sempre p	 que apareix Venus va vestida arno traj o reial amb ceptre
t^	 i corona; La Raĥ Ao amb ?bit com

{^ de monja. - La obra dce^n pJaume Gaçull
^t^J7 ^ •`^fl(^,^ ^.<^Y R !`i i ^u &.i^ ^ î [..s ry^ 1 nir! Y^I...A nly .^h A, ,,r •^..{aM (^ i/g ^f I CCJ ^', fr+''LET O ^- • 7^^r' ,

és feta en codolada perfecta: "Considerant quant dignarie,:,t, Des que
l^u

h10h	 C OYY	 P•
fonament i o creat, antre la gent s'és Dracticar Un boti cos-

tuni. ^,ue, per donar claror hi llum Los uns a__s altres, Segons havem
troba)
no i tres Hi'u dexarem, James d'escriure'ns carisarem Les bones co-

ses". Domarem només usis pocs fragments que ens interessin: " Lo terips
de Sant Vicent Per que s'acosta;', . - "Dix^^"Eren pijors que¡les noves

t R-5 ide 2 ran 9 a
7
 De cinch o sis	 huy	 Talen^ia: Hi la huun jurat

entre' ls altres. v?,ue no se dón .tenen tal, reiUnencia, De parlar tant,
y ab teri- larga licencia,	 ienc¡a En

y	 ¡Y ^,	 14 vx lx. (^ a nr so_ 
gx^nx perjur ^ descret de nosaltreá'YSi l u ha	 oy o enyora, com



trs.
Q

r `és seguit ¡ontau-nos-ho, Cosa  si Deu me perdó _L¡i'm do salut Lo mon

és ja del tot perdut; que si y pensam -Seria cas de mktr' e yl# clam Iii
f orinar greuge; que no se-res no s' a¿reuge ¿ue puga Bdr -Per a nosal-

tres m ̀ j-t oster	 ' , 	 QS	 '^c	 ^,ue seia ^o. Y ^	 ^éónstaYl^^?'Pu $Xho sabeu. Se-
ovo.5 rrr.wl ^..- Qbo^^ 2^N

rioya mia, trobarem segons me par, ñlguns se solen ajustar s4eQits

~--psz^, En Certa casa jo l un home de corona rasa Ecclesiastich, ,,,olt
41

.graciós e molt fentasti nh, E molt sabut, ^ entre la gent molt coize-

gut Per excellent, 'emolt gentil enteniment Hi singular ...'_ossbn -ernet
de 2enollar, Be l l conexeu". "Senyora, si nous estronqueu, Passeu a-

vant, Puix ab silenci escoltant Tothom vos ou; Si seré algu n divor-

gi rrou bels que huy s'usen?" "Senyora, no, ans nos acusen M" prou

maneres, Y ab prou ralions molt vertaderes tai de bon art, T ots defenent
molt be sa part, Hqn altercat. laS dir vos he pergg l és estat, .:yó en-
tr l ells. Sobre los jovens hi los vells, gual deW amor Deu ésser rnés

mereXedor Hi més amat, -. -Ti si'n deu ser lo vell privat C més en comp

-te; Y axl los uns reben bescomte En elegim La. part dels vells voler
tenir: Han fet rahons Per on moltes co acions Hi molts ajusts, So-

C-nt,C5
bre a;ó si son tenguts; 1Ii fent sos comtes, Son arribats alguns en-

OLvs p,<- Ira n r
contres Per a nosaltres, Car, dispzutant los hurls ab altres, os han

donades De molt sobergues garronades. : passant son joch hb estes len-

gires que de foch fenen los hoLnens, Sobre aquells que's casen proriens
v-ee vi evn

Hi molt vellarts, Dient que massa' s	 tarts En tals oficis,	 xt
Segons veu hom

aA
per	 De cada dia". "Digau-nos, dorlchs, senlo-

ra, Hi qui son ells. Digau^sabeu quals son 	 -1" vorexen
t JeiCOVICACCm La- d oveh	 ? A ¡ ~. a M'—gi r go^^ es l,a part dels vellsrwfw

.ro s o10 S&Á,,t D e CA,4^s cw Los horns d' o^e^+ d_a itiw e.n h.w Ve.j am ~ S .wJ
^ a( e dés que

crech lo -rion és mon May hoW tal -_;i questio tant desegual ` fiu dis pu-

tar". "senyora; 1'uz és 2 eno llIr, lo doctor vell; Johan '
:
'oreno, hi

^	 desca^,`ca^a^Portell, Hi un Taaull, lo víscahi quel'un uIl desconertat, fflque



c^4 .

'ue he dit es lo Jurat: `ossen Vinyolas. taxa n'han á-e Castanyoles

Ells de nosaltres. També n'i ha crec, que dos altres ;!,ue no'ls m'

Ifan dite Los quals s'hi son <nmiscuhits Secretarierit, Sense tenir gens

sentiment Dels noms d'aquells. TU los que tenen ab los vells, Is 10

jurat Hi lo Lloreno, que es estat lo principal: Lo _'enollar ha , fet

egua-1 Lo joch de--j-a-Ph a tots; Los altres dos, la hu los bots, L'al-

trd l torna.r, Ab lo ferir hi rej a,ar. Han egualat, Tientres lo j och

los ha durat, ' olt la partida". - D jescrites les fustes (gravats),

no interessant-nos _naire aquest important text d'en Gagull noraés do -

narem copia dels e pígrafs: I ' Soplicaci5 a la. deessa Tenus,-Denuncia-

T vo+risió
cio ;^osa.da ,contra los vells per fart de les dones,-Provicio a 1a de-

nunciaci j ,-Diu 11.oreno a la Deessa fenus, corn a procurador dels vells 4
5	 F'Qh doh^ M O rQ NU ^1 CaeQ.eQUfio. E

Contesslo d̀ I En Moreno -,,s-riptura ?osada per part dels vells,-Provi-

sió a la damunt dita #scriptura,-Parla. Moreno ab la ': ), ahOq- Diu la ,a-

hó a la. deessa 'Tenus,-Disputa Zba- Ilicer Artés, edvocant la `ert de

les Dones,-Satisf8 miÇer gabater, a.dvocaiit per part dels vellsq--Lo

rahonament de -;"oreno ab
!p __s}}o.. n advocat, La altercació de 7enus ab la

Rahó,-,Z~ Sentencia' 	 Ti-	 "Y axi les parts, ab paraules

corteses, Q,ui marm R¿lan.t, mostrava cara trista.; Altres, rient, refer-

maven les preses; "Teeu entr'ells rahons 4.e gran5conteses, Ax1 de
Av.a.^.^kE-S cim dR 	 ^^.

gest Deró no' 1S cal a les dones res tembre, l'uix per sa part la sen-

tencia canta; La qual, per més los mals d'aquelles ^errbre, Se pobli-

ca a sis jorns de deembre ,,fil quat-re cents de l' any s is e noranta.
Y g ab 1a re-rnar de 1a 	 V̂pw	 ^gent tanta Y 

áb l'avalot, que scriure,	 (ho

l/
lot Lo quant fon gran Se despertà Joh9a1 Johan, (Colofó) A# laudem

et honorem domini nostri Jesu Jhristi ejusque gloriase ma.tris vir-

ginis T.ar¡e, fuit im?ressum in 'Jivita.te ralentif per Lupum de -R oca,

aler¿anum. Die 'W7 octobris anno domini Ï^I.C¡`3CC Ar,- II If .

1510. Obra feta sobre un deport de la. Albufera per lo reverent 1 os-
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seri ^enollar, pre V ere, e :jer lo magnifich i."ossèri Joha.not Scrivà,

cavaller, LIrestre racional del .volt alt senyor rey en lo regne de

València °'. ^ull^;rat la serietat del P. Josep Rodríguez, que a_ssegu-
Vi Ila+C""a5 %ra haver vist aquesta Obra en la biblioteca del `a.rquls de Villa-	 j0,4

tortas, la te g im per suspecta (veure II.--artí 'Grajales, p. 31)í.

1511. Canción de !. ossen 2enollar.

E1 corazon vo p envío
Y tomar no lo quereys...

r'
Dotze versos. Cancionero de Hernando del Castillo, valencia, 1511,

i edicions successives de oQ" 1527,	 i ~ 1557, to-

Ges publicades per V. Balenchana, ^_adrid, i augments "Sociedad de

3ibliofilos Espa_ oles", 1882. En la nostra`	 m* {	 p. 145) .

1511 etc.	 De ti, mundo, me despido

NS	Mara l' otro e.,. que nascí ...

tres cobles la primera.

1511 etc. m3 (II, p. 170).

1511 etc. - enollar, don 2 rances de Castellvl,'ïinyoles . m 5 i 10	 (II

pp. 445 i 540)	 Sola., feta per los tres da ,iunt dits,	 cascú un verso.

Vos sou, quant yo parle, la veu que rabona.

1511 etc. m 8 (1I, p^^538). Demando adevini	 ^^tiva de ,"ossén ^+renollar
^

a^-s^ .L{' r a n c -̂e a 'T i ny o 1 e s.

DiversameiA un nom se recita.

ï^esnon Francí de ; ast e llví .

Dins 10 meu cor a fulles d'or escrita

tesnon "`ossèn 'tiTin^oles

1v.on es^?erit esta ple de sospita.



1511 etc. m 11 (II, p. 540) . Demana ossèn L4'enollar a V inyoles.
Del nom gentil de una* gentil dama

Respon ',I iny o_ le s.

T
To animal no' s posa may eil rama.

^, .



VI

1IOSS:^N JOA^ y ESCRITTA

Comexiador (de Onda ?) , -Mestre Racional del senyor Rey ( 'erraiz

II) en el reme de `Taléncia. Ambaixador dels reis 'at'0lics en 1497

prop de la. Santa Seu (MI11. STI, p. 398, te obres Caste lane-s en el

ca-rigoner d'Anvers) . ITossl^!-1 Joan Escrivá era un personatge important.

1495 ? - 'J 12, )(2 1. Parl ament o collaci h :& que<-&'- eiDdevei-lch en casa

de >erenguer ercad.er apráe^ gep-^ápa~i^-r^er aljuiis honeiis d' estat de
se 

-falencia, los- duals ordeiiaren les istorials pohesié ,^es cesçu

la sua en son elegant estil. - "A 	 Johan Escriva recita la avidiana

dolorosa faula del gran músic I fill de Calg pe, Jrf eu, lo qual ab

dolorosa lamentació per la mort de Silgdice, mulle r° sua, ab acordada

musica devalla eli los inferns, l'ànima d' aquella nerc nt". Es tro-

ben els segments £p1gr.afs: "Aci parla. Carors a ,̂ rfeu". - "^^cí parla.

Orfeu a Plut6". - "Ací cobra _rfeu la muller p erduda". - "£1. c l parla

Orfeo a E^ice cobrada, è ,p erdé l ". - La nostra sigla X 2 represen-

ta el manuscrit de Cambridge, pri*importe.nt.
,^

9-US1,111 x 5	 M 059,n	 L-1496 ? 2.- Visio del Judici de Paris fet,4 2errJohan Escriva, ab u.m
-

-91.legOria de aquell feta per :`osses Corella. - Priiilera part: iisi3.

"Escriu Johan Escrivi a Mossezi Core1lb". - Copiarem aquesta notable
^ 4rl

carta de l'edició ¡Viquel: "Per la e4periencia manifesta que`^á
n
e vos-

tra verdadera amistat e condició afable, mossén Johan Roig de ,ore-

lla, he pres atreviment de demenar-vos, en singular gràcia, vullau

,4Ç7.



acceptar 1a ploma, seguint 1'estil de vosí;res elegants poesies, de

la fingida ,lisió de .Paris la verdadera al.lee:oria, declara.iit escriu-
- ^,r vet,,

re. E, per abreujar part de vostre treball, atenent com soulab enuig

dP1s qui'us escolten en vostres rims e proses seguint l'estil (uue

vos no poch desig ape dre'- he del.liberat escriure la poesia del

que wl dernane; remetent a. vos la correcció ab la ellegoria". - Posa-

rem nornés els epígrafs. - 1. "';om vingueren a Paris les tres dees-

ses Juno, Pal.las e Venus". 2. "Acosta's més prop ^Juno zse e. Paris".

3. "Parla la. deessa Pallas". 4. "Parla la deessa `;enus'. - 5." tiesobs
^^s áw

Pari^^cceptant le judi ^atura: 6. "T2es Do-n la deeesa Juno ^ z1aris".

7. "Demana 2aris a les deesses que totes les'pugua veure ". 8. "-es-

poS la deessa Pal.las y ensem^, se desoulla". 9. "Deixa la. roba 1a

délêsa auno." lÜ. "Deixa la roba la dees-sa ':"enus". 11. "Arr.or fa a. 1' en-

tenirient lo ^011%^o.^re ". 12. "La senteri^i& de Paris°'. E1 pom d'or que

li har- entregar l' ofereix a ^Tenus arlb sis versos. \ ^es.)on 6o _s en Co-

rella (a la lletra de 1'Escriv Io, del. qual fa l'elogi, perb que esto

molt ocupat	 +t1	 ^^ , teologia - 1. Qui.ne regla se

deu servar en expondre les poesies. 2. qub signifi4, la visió de Pa-

ris. 3	 é -	 e--de- .xa deessa Juno que pro-\ ?Q.9
met ricueses. 4. "La deessaYuee proiret honors. 5. ,ue promet 1 a dees-

sa 'Tems. 6. Som se enten que Paris donb lo pom a la dehessa 'enus.

(se esten en consideracions sobre 1a deessa de la carn i de la Voluo-

tatx de la qual tothom se'n deuria apartar'.

2j14	 '°	 ^,,. dobles de 1a Passio de Jesuchrist fetes per r'ossbn F eno-

llar e
^

f^ e+ 14 17 s'h g
b712 

cat '

^U ^^ ^+

_?ssen Johán %3^rivd, cavaller, contemplant en Jesús ;=ú¡fi-

- Hem tractat 8riplament d'ao esta referent a Joan ^'enollar,

^^« 	 que solarlent se troba en e1 Jardinet d' Ora.ts, Xl 2.

ñ' ^ S
14 0,6	 Encontra_ gAmor.. fet per mossénJoha.? . CrlïT ú, ab hunes^



¿^9 .

cobbles de les Catherines. Xl 45. Pr *Opiarlent, resulten totes dues

obres escrites en noves rimades. De la primera- do.,. arem els primers .

versos a ratlla seEu.ida, corn sempre: "Passant jo )er lalncontrada.

De rn.a bella
{ 

enamorada, 'riu-la estar molt desdenyos8, í^ltra * en una

finestra, P ortant en la má sinestra Un ram poch que odorava; De gran

tros luny me iriir a- ve..." Són quaranta set versos erbtics. í es cobles

de les C aterínes, en inetre de cinc síl.labes, en metre dit de Jacine

Roig:, sino que comporta, cada quatre versos una represa tala la vo-

lem. Són vint-i-nou cobles com aquesta, perb, que ocwien els folis

141 vQ i 1^6. L'última cobla, que seria la treritena, ha estat rat-

llada riel relligad..or. gosarem la primera: "Les Jatherines ,;ey-,ibien

regines, Dor que veurem quines cobl lks ne farem 'l'ala l a volem", (veu-

re Telila, Jbra s, 71, p. 398).
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MOSStIT JOATT VIDAL, PREVERE DE, LA SEU

Aquest ca.pell lci, si es posave, mosebn no era perquè fos noble,

sinó pel seu cará-2ter sacerdotal. Era jUrat en el J.:>ncurs de 1 4 74

i 3ompa.ny d I En Berna t 	que va portar, com sabem totf> el pes

del celebret i primer concurs ver i.ficet a, - ,,'al 'encizs-. Tambe formava
1

part en la 2dllsti 3 de quetre coritenidore que va ésser senter.cíat per

En 1.111,¡quel Estela, novicier, que nosaltres, sense cap motiu heri si-

tuat en l l a-iy 1495. De manera que si aquesta data fos possibleríient

certa, la vida literbria de mossbn Joan ',Tidal s l escolaria entre 1474

-1495.

1474 t§ 471	 i-1,es-(,)o-n_mo,-,sbn Johen -T ida.1 9, prevere de le <Seu de

7alincia, en lahor de la 7er g e Maria, dient a la Joya

Parlar de vos, altra senyora nostra

g..

L1,3 una obra, con una de tantes, arib tornada. i eridrega, que no

1 es com l,.)ren haver escrita, te,nt mes com que esta,va en el secret. -o,1

seu,comp<eny mossen eno1lar va ésser més prudent.
1 14

1495 . Posarem tant solament l'e--)igraf: 4'9,destLo Pioguda -oer rfiwsshn

:fit 21 enollar, prevere, a mossèn Johan Tida1, pre ve re. ,	 Verdan-

xa e a'N Vi18spinosa, notaris. La destió es disputada per tots e oi 1

. L	 sentenciat p er Ilíquel Steia".
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TOTARI !YS,	 CIAEINT PEREVILASPI^^,OSA, 1,

Ignorem altres dades sobre aquest p oeta., sinó que ofereix en

les seves quatre obres, que tot seguit eerienta,rern.

M IL y ) o,,u ip,

1470 ? "Ten-,o moguda entre Pere 'Tilqspinosa scrivent de "albi-icia de

una part, e Johan -2-1 'ogagot 9 iiota-ri de la pe-rt altra, sobre tal cors •

quíal dona deu esser aina.da, dona let e ab bon seny o entil sens cora-

pliment de sen_y ". - Acluesta obra ha d l esser la- primera en date- per-

qub es l'unica en la qual es titul8 escrivent, en les tres restants

es titulb ja notar¡. Devia fer pr Iactica Liotser a - ; arceloria, perqub
COCO,o

elegeix rnossin Johe.i Gabon que al notar¡ Jogagot li seinbla molt ben

triat.

N 25. Posarem. la primera cobla del vale-,n.ci'& en la qual proposa el

problema:

Tant fort treball	 me d6na l l pensarient
qui l úl fa pensar	 yo qua.l cloplamare,

Á¿,é_1 o, e U,<
La, de bon seny	 que rolt letj a í. are

0 la gentil	 que no l n té compliriierit.

EstiCh pensant,	 e desig tant saber

Oluala d'aljd6,9	 vostre sentit pendria;
En Fo,,,j,,a-jot,	 di au vostre parer
L l una preient,	 que l'alti?us rialit(p.-.dria,.

P.7ilqspinosa
1

PY,

1._fj -L *

En -Poga.got tril e- el seny: 'Seny es tresor qul sus tots fa- valer,



n'AS qs" 2'
En femenib és--ple gran carestia, ^s costum rebaixar la feta- i lloar

y oW A a^	 4me< ur ^^ 4
10rópia. r'o a:ot meu	 l0 leig corse seny no bstimar..,ias

((fia cr.,

lo polit qui dona tot plaer, Gentil, doncs ab totQ milloria, Digrïe5

d'amQ(r per l'amant verlrGder, Car contemplant lG vida passaria. Els

-ontradictors es tracten Mon bon amich declara 1'un, 2ogaçot, inen-

tre que En Vilaspinose el tra-te de í+ogaçot rneu. ^n Vila.s p inosa tria
(o& yn	 19

En Johan

CJ	

\Gacons. En 2ogaçot s'hi conforma. El jutge comença: En nom
 
de Deu, qui de seny fonch pruner, es coneix que g°uanyarf En 2 ogaçot.

Aquesta T n^ ó va ésser publicada pel senyor '.-alls i iaber:ler, E1 can -

çoner de l'Ateneu Barce lonés, xTß incomplet i indatat, p. 77. __

1474. Pere ^Tilaspinosa. Salve reginà feta oer lo discreta En Pere
aw. ^	 ^	 a

no tari de rallncia'
R

;K ei inatei x per honor del loable

^onsistori, lo dia que's public I- la devall scrita Gentencia. de la

demunt di ta Jo^a de les lahors de la ,rer ^e a.ria, aouella ^^n^----	 ^ ._.	 _ _

,	 .	 . 	 ^c C ^^^r^,(spa.ndi e nuhlica, e dreça aquella a.l rnolt s^etable e reverent se-

nyor frare Luis Desnuig,mestre de 1' ordre de cavallerie de `;unte-

	

_.-....4__.._.....-	 ^...._..r._..._._____.._	 _.__^.^_	

^, ^^	
n

sa e de Sant J ordi, Lochtin_ent gene ral en lo regne de ; alencia^; ^t'é
n osfir i. 7 t.tn.t^_ ^G+.'-..

taa servey Ï^eqhonor d^4s^s-^zr^re^ ^ e g l ori a de 1al g l o r i o s í s s i -

nia Diare sua, per -manament e consolació del dit spectacle serryor vi5—

Xrey .

Co'ola sparsa dirigida al senyor virrei

pus desij au, senyor molt spectacle
Hoyr lahors d' aquella rp_are santa
qui Deu etern cobri de nostra manta,

2ent l l incoinprbs que fos home palpable.
per tal endreç qz a vos la present obra.
Pus sou devot de la rnés exalçada,
Sol vos suplich Ñx ~ si'n res he fets errada
Vostra m.erch mes faltes totes cobra,

Car lo ser_yal de la virtut que'us sobra

Me d.on avis que'us sia presentada.

Vilaspirrosa



p3.
(Són deu versos',.

Salve tu, Inmaculada

;Són quaranta quatre cobles de vuit versos, glosent er, cadascuna

un mot de la Salve llatina.)

Aguiló e ¡uster, 28t^lo o de obras en Lengua ,atala^na.,.1927, pp.
4`

550-554, n Q 2107. Publica i comenta molt judiciosament "En e-	 o,

letra. gótica a dos columnas; cuatro hojas, sin foliacio.n ni signa-

tura5,En el encabezamiento ~ ha-bla de la denuznt dita joya y de la

devall scrite sentencia que no se mencionan en el folleto. Estas

cuatro hojas, son parte de un "libre? J.?:2. (José T`ariano) Ortiz, Des-

cubrimiento de las Leyes Palatinas, 1732, fot. 41) y ï51uster, vieron

este mismo ej emplar, y ambos copiaron mal la primera estrofa. El pri-

mero incurrió en el error pie suponerle compuesto en 1519, sólo por

hallarle encuadernado	 o con	 esta fecha. Dedicado a _,Ir.D

Luis Despuig, octavo 1,11.l aestre de iion es ,u^ llo--hti.nent general 4a-1

regne d.e `Talencia, está composición 1—--	 r anterior a 1478, en que

dej ó el virreinato; y como no se sabe que Despuíg pror.ioviese xix :rom 9
Gemia-C-	 d

]	 ^[ presidiese otro "ertameñ ue el de 1474, es de presu-

e
rrmir que estas ,obles sonde aquel a-^o. El papel -de ambos impresos

tiene la misma marca/ no así los ti pos, q ue en las `robes son ¡K-r.x

redondos, y en -estas de¡ortis. ¿Será que dicho Jertamen se re mpri-

miese con esta edición? La. ignorancía de toda .reimpresión y su fal-

ta de signatura, me mueven a creer que este pliego se imprimió suel-

to. - He visto una ir.presion, en los misrgos tipos, de 3risto<>l Koff:-s^. ^ w,o-
man, 7alencia, 1502. - -Tide, para el artículo	 -ve per lo dis-

cret Mere T ilaspinosa, etc.^Za biografía de ' ervando Diez en la -i-

bliotec e Va lentina del Dr. Xinieno, tom. I, %P-53, y la d.e _^slt^ias _r

Joan álaguer, en el mismo, pQ1.70. - Hablan de otra Justa poética.,



^4 .

Ha,uria fet tard En -rjílEspinosa al CJoncurs deefectuada en4Zt2 . -

1474 i 1'hauria ímpres apart?

1487, 4, b 2 5(b iij) Cor y-,encen les cobles_de l'honrat En ]"i1sspi-

nos-a r,,_otari, tirant &I Radix.

Lo verb etern egual Deu ab lo
4
41	

1 p ,r Q-U Q V

1495 t. 'És 18 "Qdestio rioguda per ^lqssè-i-i 	 Joar, - i-

dal, prévere, 4 a'N Verdanxa i a'11 Vilaspiiiosa,,nota,ris",. El llu-

quet que encen L'-',?soinosa és 'Toluntat. ','jom que hw,1 pa.rla.t diferen-

tes vegades d l aquesta C,,) U Lo^,esj	 no en donem res más ara.L__ _ 



Ix

LO L'AGITÍFIG l!TOSStIT JAMIE GALU.i,L, ^3 A7ALLER

7..

N 	 ,^r`

t

Posseím diversos retrats. El seu ariic En Joan L, !ioreno --ti diu
e/S 1	 Itt5t"

que;de gran estatura i ade -tnes, revingut de carns. En les	 s

que hem descrit, quan els persoriatEes estar drets, el veient desta-

car -se per la seva alada. E1 primer gravat de les pobles de Sa eta

11aEdalene (Miquel i l=lanes que esmentarem aviat) rep resenta. En G5.9:ulï

asse^^:ut en el seu escriptori, ori se li a p arei x 1a Santa. Porta_ ves-

tit d'hivern, amb abric tixx folrat de pells. L'Aguiló esment el aquest

retrat, l atálogo, nQ 2110. En uegull era noble, com se veu per 1'e-

piegaf, autor de diversesx obres, totes importa=nts, i va esser ta.n-

1G seva activitat durant un número curt'., particularment l 'any

1476 en el qual van datades diverses obres nota=bles. Els ' iblAgrafs

valencians estan afectats a retreure versos. Janto del Turia en la

Diana enamorada de Gaspar Gil `olo, els elogis d.eïs quals gairebé

s' assemblen, no els comentem ni els esmentares.. més interessa.>-.ts -6n

les que b i+'rancisco Cerda. i Ric-), sense ésser uns comentaris molt

superiors, ell generalment diu d'on treu les dades; eren tretes del

eblebre enganyador fantasista Josep ariano Ortiz, quá!", o<de bones

fonts tenen merit. AproAsit d'En Gazull varen empescar-se un notari

Joan ,roles (evident errada er ,roles) i sem;)re els valencians que

s'a... d.' erudid sempre garlaran	 del notari 'roles, rzom irl-

ventat, del qual En 2, rancesc larti* Grajales no troba els protocols.

En Gaçull era fill, segons sembla, d'Andreu Gagull i de Joana Alme-



tll;:^

/Y,J *
nar; seioíis consta en el testament de 27 de riaig de 1467. En una,

carta pagament autoritzada pel -notar¡ 2rancesc 'J)oler a 22 de juny

de 1489 figura Eri Jaume Gagull, -lavaller coin a procurador de sa riu-

re Beatriu. De manera que en un document sa, mare 	 es
n

diu Joana i en un altre Baadriu, , per'o en &k aix'ij hi iiavia filurat

l'Ortiz! En dues ocasio-ris, que a -latalunya la pesÚ-edel-f7iava vícti-

iiies i per evitar que es projagues a J'aAncia encarregaven als riobles

i als ciutadans la guarda de les portes da la ciutat. El Coiisell va

acordar nomenar a 'l'b ossbil Jawie Gagull junt a-tmb el, f ill de Lluls 3e-

re-.nguer la guarda del -,ortal de C¿uart en 23 de jurly de 1487. - kitra-

vessaiit en 1507 les mateixes circwnst 5dncies de viiit anys enrera el

consell en 20 de Lnarg de 1507, per.  & . la guarda de les torres de ^uart

al senyor d I Andilla i a ',!,jo8sbn Jaume GagLull. - El senyox , ¡Zartl Gra-
-15» 15

jales (honorable escritor, -Ireu que en 1915 en G69ull bauria inort

perque el Consell nome-na sun ^ essiv-arrient tots eis cavallers existents

a falencia i no hi f igura el nostre Gagull. - --rocura.rerji,, com sem L)re,

esmentar les obres d I En Jaume Gagull, partint de dates se6ures o pro-

bables.

1474. 1."R! esposta de 2.a ull en lahor de la -lerp-e --'aria tirant a la

Jo-v8". -P er excepci6, vist el mbrit 
7 
de l'obra, et-i do nareríl rars estrac-

tes que no fem usualment.-

Mare de Deu, ésser -no meresque:ã

Altra que vo/s per gran humilitat,

Ni sens lahorCt'alta diviiiitat
i. 
lumane carn dins vos pendre volgué.,,

3D6n cinc cobles de vuit versos i endrei3a de quatre. Publicada, seiice-

ra per En Bulbena i Tusell, en la irestoriatia de llenga- catalaiia.,

1907, p. 208-;?h4 Publicarem, la segona part de la cobla cinquena i 11

,-,ndrega, con a mostra:



De dotz'estels ornada vostra testa,

Als cristians és rianifesta cosa,
Tenint lo sol per bella sobrevesta,

Per drap de peus a vos la luna*—posa..
E ^ ,3 v C c^

r Teme seus pay, 'los cels feren tots festa
gom en aquells entras, pura com rosa,
ierçó lohant humil, yo us faj requesta
,Tos pie pugeu hon tot lo be re p osa-

^7.

-E -5-^ OOI^r-
^

VyÍri yt LprV7

.

á 37 (fol. 42). -' 1. (al començament).

d `I
1495. d1 (a ii). 2. "Lo Procés de les Olives° t . (edi ció de 1561,

m

(fot.	 ) . Intervencions d I En•Go ipull, que d'altra part hera establert

totes les intervencions en tractar de ossèn Jernat -ienollar. Enume-

rareiii les intervencions de 11.ossèn Jaume Gaçull només amb el pruner
l.B oS5`>^•

vers. Escriu- lo maEnifich Jaume Gaçull, cavaller, al revererit ;: ossèn

ti enollar, com a pro-urador d'En Moreno. - Zeport d'unes noves, me

força que'us diga. - Trenta-cinc cobles de vuit versos i una finida
t

de quatre. - Es-- r1u ' a mossèn Gaçull, lo qual, per no esser conegut,

se s o tascriu Lo Sindich d el Gomú dels oeixcad6sjhi vol que la re spos -

ta sia donada a Miçer Verdencha. - Digau : F^Iossèn Jaume Gaçull, rnol.t

afable. - Set cobles de vuit versos, tornada. i finida de quatre. -r̂c^
Respon R,To ssèn Gaç ull a.l SIndich del ;omu. - Si molts ne fan vos d'es-

tes empreses. Tretze cobles de vuit versos, tornada, i fi de quatre.-

Satisfà e replica lo Sindich d!^-oriu a vossèn Gaçull. Dexant tots

caps de vostra resposta. 	 T-	 cobles de vuit versos, tornada i
R^.o^Cye

fi de q.,c~. - Satisfà 'iossèn Jaume Gaçull a 1a Rèplica del Sin-

dich. - ee cobles de vuit versos, tornada i fi de quatre. - Sens

molta disputa tothom paró veure. -	 e	 i- ^ersa,.-

neda	 ^^ a	 -*-re. - Escriu IF^,n Moreno _al molt magnífich Mossèn Jau-

me Gaçull, fent-li gracies com ha presa la part sua. *,a gran volun-

tat y ardor magnifica, int-i::: cobles de vuit versos i tori-ia-da



/ S'
de quatre. - ïles poiz riiossén Jaume Gaçu11 a. .JJ ohan L,--„ore-,-lo. - 2uix 1a

voluntat tots temis esta presta. - ^ua,rnta dues cobles de vuit ver-

sos, tornada i fi de quatre. - Replica lo discret En Joha j "`oreno

al rna .iilf ic mossen Ja,uiiie Gajull _cavaller. - Yo veig que' 1 protest

ab vos no'm profita. Vint-i-dues cobles de vuit versos i finida de

quatre. - Satisfà Mossbn Gaiull a la replica d'En '._ ^-ore rio. lo<s temps

habré dir, hi ver se regitao Divuit cobles de vuit versos i fi de

quatre. - replica d Sa 1,oren o. Jascun vell pot fer la festa solei -Trie.-

1496, 6 de desembre. 4. Lo Sompni de Joan Joaii. Aquesta és la data

de producció coue està conce b uda així; "Se poblícà a. sis jorns de

deembre LTil qua.trecents de l'any sis e nora .ita " . La impressió d'a-
questa ,obra extraordinària va durar menys d'un any, canta el colof6

així: "Ad laudem et honorem domini nostri Jesu`JMristi eju tque glo-

r_-1	
/	

riose matris vi.rginis aríe,fuit impressuni in civitate "a1en -tie Per
` ► '	 Lupum de Roca al4manum. Die XX ,1 octobris, anno domini ±.CCOCX^V I".

E1 veritable títol fa d'aquesta manera: "La present obra ha. úet / lo

rnagnifich Mossèn Jau/me 32,aqu1l cavaller La / qual es ïntítulada /.

Lo somgni de Johan Johan". - Épsota d'aquest títol 1'ompla un gra-ro

	

^^; rneh
	 va.t conegut d' un mestre ensenyant^éus deixebles. Al verso d' aquest

p	 ^. ^ 7n Johan Johan dormint a terra a l'aire llï ii re, que ja hein descrit.-A.^ ..
La notable obra d'En Gagu1l està, escrita en codolada molt extensa,
coin totes les obres d'aquest notable autor. Segurament ainb 1' obj ec-

te de trencar un metre tan compromés per donar -hi varietat hi han

escar.,iDad.es des¡, ualment vint cobles de deu versos d'art inaj or ainb

la particularitat que el primer 	 és serfipre agut i el segon
pla. gal és 1'obra d'En Gagull res p ecte a forma. Segons el recompte
de 1a perfe-ta edició iívfiquel i Manas el nombre  de versos V a q uesta
obra original és de 3089, dontingudes, naturalinent, les inclusions.

,Jalgrat la llargària és una obra que no cansa i és sumw,¡ent diver-



^9.
tida. Els diversos episodis, la qÜesti0 dels vells i de les dones,

ßa4'_ß t 
cada estant representada oer advocat o procurador. La forma d'ale-

gat jurídic amb els vells i les dones es presentei, a °"enus;	 Eiz ii ore-
gro, que és la figura central eii el poema d'En Gaçull, no és tant d'a-

cord de la manera tebia com Micer Sabater ha defensat la p art d.els
vells,	 resol defensar-tela ell mateix.	 - Jorn que hern posat tots els

epi-srafs de l l al.le n-at davant -!enus;	 en ocasió	 de tractar de _ ._ossbn

Bernat _P enollar,	 prevere, no ho farem ara.	 J omenya la obro. així:	 OI,o
r

sompni de Johan Johan.	 I''onsídera.nt quant dignament, Des que lo mon
t	

11	

1

creat gWri b-ón - -^-, o sv^`Y""Y'te fonament Hi fon	 -stubi

o.	 „,,,,	 'j,^. ,ue, per donar claror hi lum Los uns als altres, _g egons havem trobat
upq . nosaltres, Hi'u dexarerti, James de scriureIns can%arera Les 'Dones co-

ses". - Eri Johan Johan dor... a Kuseros J	ca-,a per
les teulades i, no sap comp ti ^va trobar en una ca bra d'una partera ell
portant sempre la vara, 	 pensant-se cagar una. llebra.	 que en fa.ra d l a-
quest hoine ? Ja clareja i	 aviat vindr b. el ,deu marit. Crida la -P ranci-
iia perquè tiri una cortina .1 	es posá sota el llit i ho fa i aixi

escolta.ra les moltes visites que no trigaran -_¿aire en venir.	 0uan

arriben (e--,,-, 	 an grans comolirtients i	 saiutaciolis;	 l'una parla de	 a
Llepafils de li and,ovaly	 l'altra va assistir al sermó de la ,ronda, 	 una

de la fest ( ant	 ¡icens 2errer que s'acosta. Eiz fi una tersa excita
la curiositat de totes; 	 Són pitjors que les noves de _,'ran;a;cinc o

sis hornes d' aquí en -Te-A-ncia volen coses contra nosaltres i fer-ros

"perjuhi". k,	 senyora,	 2ontau-nos-ho, vos que'u sabeu.	 "alguns se
t es Ci—

solen ajustar,	 cp,^	 ,̂ ^ y	 En cert	 @' un home de corona rasa, Be-

"i	 ,:,	 u	 I	
)

clesiastich, Molt graciós hi molt fantàstich L Hi molt sabut, Y entre
{^	 F	

^

',

D!	 í^r^c ) t.rt	 '^	 ^t1F^tY^111EY1,^..._^,{, 	 __ 

la gent molt conegut Per exQel.lent,	 ^ i<enollar, De '1 conexe	 1^`"'Q, Ŷ1^ 0 V Cl	 ! s"1 n' I _,2	
vOY yy^^'-,..,SeSenyora, si, no us estronqueu, passa.0 avant " . -^Iná ñba- ucusen r

as b~ rahons pa~ verdaderes IU de bon. art, lots defeiient pro u be



-.v.

_	 u	 sa part, __as, d vos-h6V'per quemo -ef^ estat
h,ó entre lellls; sobre los joves hi los vells, _:;ual de aerilor Deu es-
ser Inés merexedor Hi mes amat, 'i si'iï	 l^"orl at ^` _mf

ès en comte
Y axí, los 	

,^^^? e in ^esuo ,ni"¢ J
►'

^--1-Q^-^.Y_^..^.^ s r e á e.ri-- v e s c orri t e -7^,n e l e g í r^, La

part dels vells volent tenir Áan fet rahons Per mer moltes col.la-
cionsY - 'Senyora, t'hu és Jenollar, ,o doctor vell, Johan i_oreno,

hi Portell, lli ,tes un Gagull (Lo viscahi que te l'un ull Desconcer-
tat) líi'l que'us hae dit es lo jurat 'os.%én ?Tiny oles, laxa n'han et

^3	
de castanyoles C11s de nosaltres: També ni hi ha, crech, que dos al-

p	 il
tres	

,	 %	 I¿ue no ïs m 4an dits. - Fil EOreno es estat lo principal. acorden
triar Micer Despí i fins hi tei-ieny urna entrevista., per vista uer e, pre-
sentar al Tribunal de `Tenus i fer :fart en causa contra els vells, que
pretenen casar-se a.inb dones joves i inte n ten tarzbé ells	 . -1 man-

tenir els drets. Tots els incidents de la tramitació dels expedients

i els iiiteressant s, epígrafs ja els herrr exposats. o cal dir que Éua-

nyen les dones, que a totes edats volen maridar-se a 	 i aab joves

i no amb vells. erden, per coriseEdent, els vells, i, arrio l l eschridol
que va produir-se En Johan Johan va despertar-se, Ja hem posat la

data de pro-]u 	 i d'impressió.

1496-_g# 7 ( ÍS~ G,v4; . La Brama dels llauradors, de l ' horta
`aV`^-t.0de ,alénci.a. coratra lo venerable r.io ssén -,ernat ,̂'eriolla .r. ïlorderlada Der

lo maznífic mossé_n Jaurie Gaçu ll_, cavaller.
11E 9,ta; t ^{ repos, vetlava ma ^^ensá^ o té res que veure la tarda-

na data d' iinpressi6 amb la. de produccio. -'erqué aquesta obra torcia n

Ga,ull en la sev a mania d'ocupar-se del reverent erna.t Fenollar, de

vegades despectivament. 3opiare.m els quatre primers versos introduc-

toris.

l;stw(ït en repòs,	 vetlava ma pensa,

.: , ortant recort	 de coses passades;



^	 ^•

Ab goig y tristor	 fent yo recompensa,
` XA•.^ati Ar ^,o
,íuwo,;E^ c^-e tetsros	 pe r an~; s ^ j orriades .

De cop sent un soroll i gran rebombori, surt a la finestra. del seu

escriptori i veu ve_-l ir torrent a.vagk tot de gent armada- de la mane-

ra més estranya, que descriu amb cert de ;all. Uns volien contra

sèn 'eriollar perquè en altre li havien bandejat la ïlene. 	 dels pa-

Besos. Jom que els uns volien i altres dolien, En Gagull els ho treu

dei cap i que e-L al V__ tra capellans per̀ ,que els poden venir rials

de `

Posarem els llocs dels iagesos

Torrent, Alaquas y de ïistabella,
P icanya,	 de <^,uart 3 d'^`ldaya.
Y de Benetucer, loncada y "odella,

D 14%al, dt,:A1 ,-'afar, Pqtraix i Gilvella.,

Y d'Almuçafes també, y d'Alboraya,
Y de Catarroja, Ru,a.fa y Sollan.a,
1`ambé d'Espioca, Carpesa, y Pq^porta
De 1Lassamagrell, y de 1vTeliana,
De Benimaclet, y de ?orriana.,

^T, per abr'e^̀ ar, de tota la 'riorta.

'hi han que compten 3orria.na. fora de 1 , horta. Ls curiós co siderax

cors se li han enganxat (pegat) els vocables que pretenia criticar

a 1UTossèn _^eno11ar. La, Brama d'En Gayu1l 	 expressament

de vocables de l'Horta valenciana.

En el ,ançoner satíric valencià figura la Brama 411Zia-2?4ul!

R-8-~ -^-,^_ ^ » Anac r r^„^re. en 1 es pp. QWD °°

Torn ada

Car dia -se que, més que la pestilencia,
S'agafa y apega -lo ral del bocatge:
Perg0ara 1 n veig en mi sueriencia,
!4,u'aprés qu'a "'Talencia negui la presencia
ací m'han pegat los mots y llenguatge.

1;1'1ossèn Jawne Gaçu11 , cavaller.
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Fon estarapet libre en la insigne ciutat de "j"ale,-icia"-caseL de Joan de

o^--

JO-C^- á&~	 9.Yt les itspatl ^ es de 1'Estudi Grerieral, any 1.I.D.1,Xi.

1496. - 5. - k 1 (a ii) . La -Tida de S anta liagdale-na en Cobbles. 1495

producqi0. 1505 iyiipressio.

Ab tot qzip---t-ant, ab tant autenti--hs aotes

Al peu d'aquesta, orlades com totes, figuren dos genis que sostenen

un escut que podri<% ésser el d'En Gagull (Gat ull) b, lanc partit de

negre). En la darrera plana es llegeix: "A lahor y gloría d.e nostre
are:̂  oyt Wo.

D -y£senyor eu y de la gloriosa inte.nerada ~ la. -Present obra- per lo

magnífic MIossen Jaume Ga.(;u11, -cavaller l'any inil quatre ceiits ---aoran-

ta e sis 
1 
La qual f' nu 1 2 ~ ha fetestaripar -,r J-' rare "1 - ,abriel íje-

1lic er e rí-,ai t a de 1 a e rrii t a. d e aii* t a , "Ta da 1 e n a

de i,,iocorro la qual estb en la baroriia d l«,Entenga en

ardo-na.lo terme de y—-U-ora cl?Ebro, del inolt illustre sei-iyor duch de. J1

Astampada- en la insigne ciutat de `alentia per Joan Jofre, acabada

a XX'j de Llarg any de ir.d. e cinc". El poema d'En G agull corista de

cinquarita coDles de dotze versos hendecassil.labs. A la fi tres ora-

cioiis en prosa dedi2ades	 a Sarita. Magdalena. l'estudi

del poema i l l ediciO estcb ben fet, esti molt fet i acurada coil tot1_
, ,jQ ?

el que surt de ses mans de plata. L'Edi(-,id va acompanyada 1~ seixan-
aLt 1,(

- i estaripes publicat en la í3¡-t	 Tot aquest tex 4k,(la estam-pes precioses. 11

IblioEra1ia de Gener-'-'^Líar ,; de 1916, colurmes 321~355. Lies seixarita pre~

h-	 . 1	 cioses estampes tenen una riquesa pomer orles tz3tes diere-,ites. —o

hi cap detall d l on pugui endevinar-se qui les hagués prodiildes.
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JOAIti Iv,'10REITO (1427 ?-1515 ?)

En Joan Moreno, que en el seu jovent va ésser escuder dIAu$ias

1MIarch i, com a tal, er& obligat d'assistirqles --aceres ;'ja tot rioii

pler, resta sols eiix cagar), que empreiiia el seu senyor. En el tes-
tament d l isuSias figura com a testimoni i també es qualifica d'estu-

diant i li deixa el seu cavall pre-Cerit amb la seva riontura. La lec-

tura del testainent va teni r el 29 de 1458. - ,-osaltre ss situarek la De-

mani a. que va f er -uSias a Joan 2v'.breno quatre arlys abans d. ' aquell acte

Donare-£nt tot seguit uila idea sum^-ria de l a Derianda aixi

corn de la Res p,3sta'. I gnorem en qUina epo ,3a degué Qassar-se notari ,

^o ho sabem. En -arti Grajales creu que v& tenir Iloc e-n--^-s a-oai-ls

de l'any 145 9 4 Se sap en prendre part al Procés de les Olivás teixia
s eta-.¿ta anys, corn veurein, de manera que ,n —oreio era el ar	 ri és vell de

tot g els vells que pre.,-iien en aquest original Debat. llero ertreriig

va co ntri'ouir al priraer concu rs de 1474 i altres obres que	
?

entre inig d'aquestes de les quals que .Io en corieixem cap data se¿.u-

ra ni insegura. J-ori que es segur que quan va pre yidre part ei, el Pro-

-^ cás tenia setanta anys per dues referencies ei-i lloc d l ui-.ia, es po...
k

verificar sense gaire por dlequivocar-nos.
1 rn " C'. V-

1454 ?. 1 . 04 123; 06 127 , 07 22. - Dern.anda feta u -er ossbn Auzias

& Joan -,,w'll ore yio-

Ab molta rah6 me desenamore
'-'ar tot lo del mon trob desagradable...

%3.



^4.

.)osta.

Senyoren-	 ,o< ' n rarch ,i y o r - s s e v.^i	 ja no mlenanore

- - o sols per ass %o si rial agrasiable.

.É, la Demanda, tallant i precisa d'AuSias li va -s caldre a Joaii M-oreno

dotze cobles amb la conse _-dent Endre — a i torrLada: que re-oroduira:r	 -

I-Ton I.,lestre y S enyor, si ir ,,al avisada, Per falta Vengeny, vos par ria

iahena, A ime ¿alliments doriau tal xEzax sríiei-i a, `ue reste per vos

aquell'aprova.da". - En el llibre Desh (Auzias arch i heia fet esment

d'aquestes mateixes Derrianda- i Resposta.
1

1474. a 16, Xl 54.-2. - Resposta feta er joan t„:oreiio, notari, en _per- ^

sor.a de una nobla e devota rz--
_p_2^n , oLila-opel. lada '.7olant '[dIUrrea)

RoM
gual ES-ta scrit en los p rincipis de les se,Aents CO '.D16S, e parla ella.

em lahors de la 'er^ , e fTaria, tirant a l a- Joya.

Yo si be'm tinch per indigna serventa.

--ti-questa. obra, de cinc cobles, Zndre-a i tornada, que reí)resenta es-

-rita, per una dama, va esser publicada per 1 1 Artur 13ulbena i Tusell,

e-,.i la seva restoijiatia de la lle y-ila	 pp. 2141-213; sei-is dub-4 J

te extreta de l'edici6 valencia.na de 1394. La(
i 
orieinalitat del dis-

cret -,n otari radi c a ei-i fer la seva obra simulant ésser escrita per

una senyora, per altra part,	 o gaire notable.

1430 ?.- 3 .-X 50. Versets fets Der Joan Morená l.51huna filla del Gover-

nador de 7alencia. - Es tracta d'una obra molt incomp 	 a cie -ial no en

resta . un vers.

Lo be que'us vull e inay -Iel)osa.

TJ-i altre que en recorda- un de I-lossbn Roig de Jorella:

Puys en ri.al ternos la Serena be canta—

1480. /t. X' 60. O'öra feta per Joan Moreno oer los !ells.
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Alb tot que ja es )eriments
11

Tiilgau de mi en vostra arlor,
Cobrir no'us puch la gran tristor

Dels pensaments
-ué r'ha donat als sentir.=ients
De gran voler ^un trist af any,

^ 3t 5 krri 2^z,ch
^,ue presumesch en aquest any

De rri no JasQa
Avent recort de vos, _ta Lassa
E vinch en punt de ja finar
Perque m'han que'us voleu dar

A marit vell.

Lo vostre cors gentil e bell,

Tarit envejat dels miradors!
E que l'esplet de ses amors

Sia perdut.

Edició comolete inclosa en el ançoner s atlri-h valencik del senyor

"I--i?uel i Planas, pp. 237-242. - hquesta obra d'En Joan L.ore lo esto
escrita, com es ^reu, en codolada. "Tot mon ;)arlar gire als vells

en est di^tat". Es a dir contra els vells. Es coneix que és de nit-

ja edat, si no és obra de joventut. Ell havia^a -lá-1joveneta que 7 na

preferit casarse ainb un vella_rt. iotes les invectives contra els

vells provenen d'aquest fet. Eri L-iquel esmenta una edició pa-rcial,

d'aquesta obra contra el.s vells (p. XXIX) que no posseiri.

procés
1495. 5. El r Ax de les Olives, producció/ 1497,* p rirr,,era impressió.

Hem parlat del Procés extensaxnent en l'article enollar i de la part

p reponderant qué,/exercir en la. gi^estió dels joves i dels vells tal-,-

bé en l'article Gaçull. Glassifica.ren. les dues altres edicions d 1
4 ¿19> 	 owt(a ij , 14-3-1 9 p 5 (`Col. :j, n.m.) 1561. Erl totes dues el Procés de

les Oli ves. ixo te:^ im per què repetir les mateixes coses. - Ara en'

ma ibIlevarem. al senyor arti Grajal.es les dues citacions res^^^ecte

a l'edat d'En Joan Moreno.



  . .. jk'GLveu favorida^^

La part d^aquell (;.;"oreno) que'lYreverdir
Y ab sos setant t,^árrors vol servir"

(Lo S%ndich a -Mi ossèn Gaçu11 )

"Que nay ais setanta viu fer ria.ravelles"

(Respon '-'^^ossèn Gaçu11 a Joan 1 ore io) .

^G .
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1) - Pagés, Introducció d, l'edició de l es obres d'Auzias Miarch, I,

P. 168.

2) - ^,'arti Grajales, edició de les Trobes d e la er-:e varía, Intro-

du -ció, 1894, p. 24.

3) - Mibquel i ï}lanas, C anyoner satirich valenciá., 1 911, p. XI ":^ .

(Nota que s'esmenta a la quartilla. 365)

En 24 gener de 1483 diu que té un benefici de la. 9atedral en

concepte de n rocurador i mandatari del cardenal bisbe de '°a-

lbncia. En 26 de juliol 1489 de la_ Jatedral de raleim, tot re-

sidint a ': a.léncia, després esser canonge de 1a es ,¿̂ lesia. de XL-
^

'	 ti va. ^
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xi

'.'\ITAR'.;TS VI_`YOLES (340 ? - 1530 ?)

En -irinyoles va esser diverses vepades conseller de la cc iutat de

`7albn cia, particulannent des de 1468 fins a 1516, de vegades va te-

nir carrecs honorifics. 71 a ndixer	 l'any, perb a la ciutat
de	 El seu pare es de¡& ——ton que habitava a la pa-rrbquia

de Sant —arti i un seu oncle Denib va, encarrejEar-se de la seva- ins-

trucci3; aauest oíanle era beneficiat de la catedral de

Cerda i Rico i _Rafael Soler creuen que va obtenir el grau de doctor

en lle ils, perque aquest reqiiisit no li hauria do.nat l'Ofici de Jus-

ticia criiyiinal per dos ¿IS.nys consecutitis; perb En ._'.artí Graj<csles ilo

creu res del grau de do-tor i que sin6 que ser per influencia ,¡ol-L

forta del re¡ 2erran el -'atblíc. - — o sa,berl si eil —Ti-yoles devia inu-

0dar sovint de dorq i ,-^ilí perque se^^,	 e-ipre s nomenat per uiia p arr IO quia di-
ferenta. S'i gnora quan va -ciéixer ni quai-1 va riorir, --ni aproxima dairiei-i t.

El -oriiiier carrec public que -.ja exer-ir va esser el de conseller de

la ciutat essent elegit per la parrbquia de Jant Tom1as l'11 de juily

de 1468. La --é s ijioderi-ia eleccio, ta— rYibe per la de Saiit Tomás en 22 de

séte-r,bre de 1511; perb va ésser entre mig la coi-Lselleria a pr000sta

de moltes diferentes Darrbquies. Per influennia de , _`erraa el : atblic

va ésser nomenat dos anys cor-secutius assessor cl.e 1& JuStí,7iia cri-

minal en 1495 i l l arly se ^^dent. L I Adminisuracio de la- 11, 10tja. nova, la

monumental que ja- s'havia. aca -1,)8t d I edificar, en dues o-, ^ sio-...s, els

nomena-ments a flavor d'!',,n "ar.--is - iryoles en 20 d'octubre de 1493, en

1 .



.,̂ .

la iiiateixa data en 14 1496, en desembre de 14 ,97 i 27 de desembre de

1516. - A proposta, de la ciutat va és ser ele^;it eri 25 de deseïrïbre

de 1496 comptador de la Generalitat o Diputació de! -regne. - Segons

el prirner 'llibre de la. lacha real, corresponei-it a 1513, `Tinyoles ha.

bitava en la parròquia de — ant ""alero i cases )erta.nyents a la pro-

pia ciutat. -aquestes deurien e ta.r- situades en la que és avui cGr-

rer de Ruzafa, enfront el monestir de Santa Jlara. Etz LL aréis ' rinyo-

les va ésser un poeta de certa import&ncia. Procura.rern acoblar la

seva obra total que és difícil de datar -ne alguïies. Gom que és gai-

rebé	 impossible cercar dates de producció s'entendré que

les dates posades seran les d'irfipressío o de concurs.

1.
1474. - eres obres presentó al prirner concurs d I "I n +'enoIlar i de ^',er-

nat Despuig, mestre de -ontesa, etc. jrir}cipalsore--,a.r:itzadors. - a 20.

Resoosta de Arcis svinyoles en ler^ua tos-ana, en la bor de la er2-e

11"aria, tirant a laJoya.

Dilecta di Dio, obediente armilla

I1 re superno tanto innanorasti.

(< uatre cobles de setze versos cor- aquests dos. P. nQ 23, corï ciue hem

ntimerat de llapis les del text les farem constar.

2.

a 21. Rescon lo mateix Arcís `Tin^les en labor de la ïer^e '.::aria,

;óeer hoii.or d.e la. Joya.

0, per eYïgast de l'alt carboricle feta,
Archa_ de fer de pur setim forjada.

Cinc cobles de dotze versos i eridreça de cinc. P. 45.

3.

a 40. Arcís Tiiiyoles per honor de la lJerL e faria. x	 z.,

ITIare de Deu, qui sols pogués Lgere±er
!om divinal per virtut del eltisme



3.

Juit cobles de vuit versos, tornada de quatre a la Mare de Deu i

l'Endreça Re`dent: "Senyor virrey, justicier estut, Dels ^a.v <s.11ers

victoriosos lancos, Bori cap ita rnay en eirnes vençut, Jaça l us Jesús

servar just la balança".

[E

1437. Segon concurs conegut organitzat per y+ernando Diez. b 3 6 (b vQ)

'.;obles de `Tin oles, tirant a 18.praderia.

Mirant 10 ^el b rodat d'estelles clares

Set coales com el del tenia, de dotze versos, tornada. i endreça.

5.

b 2 22 (f. 5 V Q 5 ) . ies?D on Vinyoles, tirant a.l mar^^ a .

Non po sentire 1 ' inserrsibil rnorto

Set cobles en tose com el del terna, d..e dotze versos.

2.im

1495 producci6 14 017 impressió. dl (a 11) . Obra feta, per lo magnifich

,arcís Vinyoles,comendant 	 l loant les co?D1es ''etes per En _..oreno
en favor dels vells. - 'igura en el " Procés de les Olives" en penúl-
tirn lloc.

Un quern he legit *de cobles discretes

xi
Vint cobles de vuit versos i tornada de quatre.

7.

14 935. k e 1. rarcís Vinyoles, l+'ran cesc de 'astellví i r;ioss b n ,_ errra.t

l'enollar. Hobra intitulada Sca c hs d'Arior t_fete per 2'rancí de Caste ll-

ví, } a.rc í s ",Tiny ole s e -ossèn ' ., enollar. so ts lo °^-,orn de tres ij1anetes,

_io es: IvTer^^ `Tenus e PIercuri, per conjunció e influencia dels quals

fon inventada.



4.

C a_stellví. Trobant -se 11- 1-arg ab '11enus en un teriple.

Vinyoles: Per exercir Tenus la sua gloris.

Feriollar: 1-1'ercuri prest, en sos modos e vias.

Per la. bi.blio-E.rafia- Vaquesta obra veiire -:,'enollar, al ma-(,eix epi-

gref .

8.

1498 e 1-1 (f. iiij v9) Obra en honor de am a:nt Christofol. Obra del

me-gnifich n arcís Vinyoles a la honor.

Tos qui portas aquella bala rica.

o
1498 e 19 (f. v Q ) Del ma^n1fich1,Tarcis Vinyoles.

Del zodiach o-n son los dotze signes

Trobes de dotze versos, optant 81 margaph.

10.

1499. £ (a ij) Onelia sobre lo "3= T)Salm de riliserere mei deus. Or~

kkx deiiada per lo magnilich mossen --ercis ',,Tinyoles,	 ciutadã- de	 '.-a-lei-i-

cia. Son comnentaris en pro<sa i vers, el pri pier dels quals és aixl:

0 inmorta-1 y inort per mos dell'ctes.

9 .

g 2 (b 6) Conteriplant en lo Jruci-fixi.

Alcaj:it los ulls en creu per a mirar-te.

11

1499. g 3 (b 7) . Obra f eta -oer lo dít m&Cnif ic iross *en 1,arcis Tinyo-

les, _res-j)2re yjt a una Joya .. qu e l s dava a qui Diillor diria quinG dolor

sei.-ití de Deu quarit encontra son fill Jesús ab Ia creu al coll quell



5.

duyan a crucificar.

La nau Jesu q* d > aquel port se partia

Cinc cobles de dotze versos, una cinquena i un aparellat.

12.

1511. K 3 (a iij vQ) . ;ar-ís_ '',riiiyoles a Ia joya. ^xí1:1xjxm2xx_x^x3Lz2

Espill imens hon vos mirai-i., seiiyora,

'atorze cobles de dotze versos tranesos al Concurs de "Obres fetes

en lcghor de la seraphica Senta -,atherina, de Sena, en lo seu sa¿<.rat

•.Tonestir de les monges d.e la insigme ciutat de 'albncia, per diver-

sos trobadors lo dia de z3 ant -Viiquel any MDXV. Els que es presenta-

reri- en.aquest coricurs apa-reixen er, , aciuest ordre: Vicents 2errandis

premicnt, -^Urarcls Vinyoles, Pere Kartl, __í1'ere Sorivella, ' i 'iquel Garcia,

- eroni Jabra í Pere Go—,_.is.Miquel Garcia., iindreii Pineda, IZ

La sigle ui reoresenta per a nosaltres, aixi la edici3 original

d'Alonso del Castillo, -Tallr.cia, 1511. Les edicío.ns subsegtíents amb

afegiments. Toledo 1527, Sevilla 1540 i Anvers 1557. En -."ilk creia

que en la darrera Anvers) es quan es varen iricorporar ires poe + o c2te-

valencians, per rnes que havem d l eoo...-al,iteriors. En la edi c io Da-

lenchana, no es pot conlixer no pot despe-ndre, en el vol. .7 1 de qui-

na edici j proced.eixen, la Y)-,, ajorie dels poetes va-lencians que Iii figu-

ren. En aqLiesta dificultat posarem- els anys 1511-1557. :1s a dir la

prirjiera la darrera edicioris.

13.

1511-1557, m 5 i 10 (vol. II, p. 445 i 540) Sola, per los tres

iiollar, -ll astellvl i -Tinyoles) cascu un verso.

Vos soii, quant yo parle, la- veu que rahoria.



6.

14.

m 6(I1, p. 516). Obra de 1. 11,ossen 7íipZ_qles, desdenyat per jj 	 a_enarior-ei_ _
da,__en. lerijua valenciana.

Pensant en vos, tresor de ina ventura

Tretze cobles de dos quartets i tornada d.e quatre.

15.

m 7 .(11 1, P. 5...)  Res-p osta del mateix (Vinyoles), a una senyora que

li derianb qual és major dolor : : pe-rdre se na-inorada_ per rfiort o per no-

ve g, amors

15.

(II, p. 238) . Respon mos---bn 7inyoles a la Demanda adevii-i<3tiva

de 2ieno118r.

I	 aIáron esperit est' ple de sospita.

Dotze cobles de vuit versos.

@0

m 0. (11 9 p. 539). Sola de -Tinyoles.

Bell papagey ab penes dlesperariga

Dotze versos.

17.

m 11 (11, p. 540). Dema-na .,ossèn 2enollar a Viuvoles.

Del nom gentil de una gentil dama.

Res-pon Vin:y ol es.

Tal animal lio -oosa mors en rama.

Dotze versos.
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MOSSÉ 1,7 RODRIGO DIE"L

Si. podríem posar la Demanda, feta per mossén Jenollar a mossén

Auzias March cinc anys abans de la mort del poeta, ens n'anirem a

l I Gny 1454. Ara bé, es coneix que ::',n Rodrigo Diez va i , ebre la deman-

da. un duplicat, perqub En Diez s'adreça a. l'honest caoellb del dret,

perb com que En Die. estava informat de la resposta de l l kiuzias xxxxx

es corai)ta en tercer lloc. La demanda (Per mitigar 1' enmig gran de

l'estiu) consta. d'ur:a cobla amb tornada. La Resposta de Auzias ."arch

(Quant més amen tant mes terror teniu) consta de dues cobles amb tor-

nada: per consegilent l'altra resposta de Rodrigo Diez (Si 'r; yo crech

la. veritat sentiu; en tindrb tres ainb la corresponent tornada.. Perb

en porta dues	 :Ix obres del nostre autor el -'aiiçoner de -,^j'ara,¿oça,

en que je. se'1 classifica de cavaller (moseèn). cinc anys abans de

la mort d'riuzias, devia ésser molt jove, si bé no tant com el reve-

rerit Venollar que solament en temia vint-i-cinc ex-i de la lectura del

testament a. la qual va assistir. Existeix una tradició que aquest Ro-

drigo Diez era un de tants poetes aragonesos que has escrit en cata-

A. Si aquest fet fos cert creiem que es tractaria ' d'una influencia.

de l'Escola de -Talbncia. en terres veTnes. Les dues poesies que osten-

ta el ;a.nçoner de Sara Eoça_ sén posteriors al debat de l'hpoca d'Au-

zias 'LI-vlarcliq sense coriptar que en aques no tenia cap altra per asse-

nyalar-li; no obsant, el d'obtenir la cavalleria en tols poesies. Per

més que no prejutgem l a mort del pare, per successió o por x ilbrits

7.
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propis. Les dues poesies esmentades, no són certarient enaiiorades,

sino que podrien ésser produides al, fort de l l eda.t, iio de joventut.

Podrien ésser pd1>cucciO d' uris vint anys d.es,)rés de la ;ort d'Auzias

,r--h. Lt s alló q ue procurarem fer. _ a ca.l dir ue d'alguns poetes

no podem cap altra dada que les apuntades. Er a pare d'En Jerrando

") iez, 1' orga.Yiitzad_or del segon concurs de SAncia., de 1486-1487.

1454. Altra res osta feta me r Rod,r go Diez.

Si be, yo crech, la veritat sentiu

idon bon amich, del cas que deinanau.
La, mia Lia, a la vostra rescriu
Lo sentiiaent que de ma pensa trau,

Caseu dels dos ar .iante vol ser &mat

Comblidament de l'altre seu volgut,

E'1 gran recel de ser-y decebut
Los fa causar lo desdenyós.

Li recorda en temps que va sentir la passió d'anor el que el succeixi..

Li recomana que llegeixi Terenci, no les gloses, sinó e text i tro-
bareu
Jaxxk 1a solució del que m'escriviu:

Seguida endreça.

Vos, molt discret e honest capellá,

Del que'us .le dit, segons rz' intenció,
Sumar podem¢ ests€ conclusió:
que zel d' amor és qui la breu fa.

3riz, Lo llibre dels netes, 1857, p. 102-3 tret de e Pagés, Les

Obres d'Auzias = --arc , arcelo-na, 1 914, p. 324, de... En el manus-

crit de 3 arnbrid,l, e no en Diez, perb tots els altres i uri de nou.

1470. P 141, edició 3aselga, p. 212. - -ossén 'lod.ri go Diez.

Qui pert son temps és be horat

E ple de molta grosseria;

Açó dich per llanamorat

'fue desa-^rrat, ama s l aymia.
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Tres cobles de vuit versos, propi de la cangO, desBres altra reco~

bla, cIel comengarfient, pesareri la Torriada. "més que j&,-, res so coligoxat

g om veig molts bgns Qendre tal via;	 ^qo dich »er-1 1 enarriorat 'fui,	 de-

sam8t, arna saymia".

1470. P 142, edició Baselga del jangoner de Saragossa, o. 213. I'os-

sin Rodrigo Diez. - E ls versos aca-ben en tersips citiquarita-dues ve¿a-

gades unica rima. Cinc cobles i tornada 8. tall de codolada. a rat-

lla se ?:tiida, cora usualnLent g oferireri la priniera cobla i la tornada.

De vuy deril se l n va lo terios E pert m-on tempS; fue no l m puch ge-1,,is

aver bon temps, Esoerant terqps. E donchs si lm a menys lo tem ps; Ja

aa dret teinps, Car 1'ori que ha f p-vor del tei-ips. Deu peridre l l terp.ps.

er 90 no j aqui-Tori-la-da. 'o¡ m& fortuna e mal terips Me tol boii terips, :Der

re lo temps, Leyal tostemps. Ens ha senblat interessant donar una

d'aquesta obra. Les obres que es troben veinatge d"P",n Roderich Diez

s6n Mossèn Suiiyer i I artí Grarcia, que ja cor-ieixeni.
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JOA.^ ,, ERDAIl?Xk, 1OTARI

Joan II d l -árag3 va confirmar-li el títol de iiota-ri públic i el

3o .sell va autoritzar-lo perquè oiines exercia la exercir a ",'alencia.

i tot el regne, el dia 20 de febrer de 1459. En la elecció de conse-

llers per les parrbquies celebrat el dia 22 de maig de 19472 per la.

de ' ari ta reu que va repetir el nomenament de 1472, repetint en 3 de

jun-,, de 1479. En aquests anys darrers període va ésser un dels quatre

notaris majors del 'ol.legi. , ulo le ;por que el corita i de peste que

delrflava ';ataIunya s'estengués a ':-,'alència, que era territori

la ciutat i el regne per les tradicionals males condicions sanitd-

ries, feien jua.rdar.ixx els p ortals per persones prestigioses, en-

tre els quals el nostre notari. Eri 1497 seE uia exerci tt la notaria.

En l'arxiu del col.legi del 5atriarca es conser.-en vint -i-sis proto-

cols que comprenen els 1439-1475. - -omás té dues inclusions de ca-

rácter poètic.

1474 a 15. Resp o sta de Joan `lerd aiicha, notari, a la . a en lahor de
la 'T e rg e Maria.

Pont del gran cel, de Parahis escala,

mai, cobles de dotze versos i tornada de cinc. - 15-16.

1497. Xl 11. ^úesti3 mo guda oer -0s9én - enollar prevere, a.' n Joan

'idal, prevera, a'.Z Terdancha a'n "Tilaspinose, En i.riguel ,stela, E__

lU .

Terdancha, quan no anava ,)er e11, va recorre coritra la judi c atura de
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de l'Estela en forma disnliceiit i crua, va fer botre l'Estela, que

era horle de pau, i que estava acostumat que a __arceloiia on es res-

pectava les decisions del Jutge. Pero a -TaAncia era difereiit; tot

eren regliques i contrare p liques contra les decisions del jutge.

En 'Terdancha. defeiisava 1' enteniment.
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IIICER JOANVERDAITC.-U (1468 ?-1512 ?)

Podria potser ésser fill del nota.ri del inateix nom i cognom,

perb que ereii gairebe conteinporaiiis. En preiidre part al concurs de

1474 encara- iio tenia vi-tit arlys perque' es decla-ra nienor de dies. '¡'a

estudiar la carrera de lleis fins a graduar-se doctor, titol que os-

tenta en una carta de pagai-rient que va atorgar el r.otari 2rancesc So-

ler a 12 de seteribre de 1492. -"¡"a é-,ser, junt amb ce -J.ebrat doctor
.,"iquel Albert, un dels ries decidits partidaris de la. introducci6 i

establiinent de la imprempta a 7aAncia; en concepte de jusrites in-

tervenie-a tots dos en exaríieiis de notaris. Per aquest riateix concejte

de jurista, va esser noi-sie-iiat cinc vegades conseller de la 2iutat, 1

juny 1493, a 13 juny 1495 i en 3 de naiE de 1495, en 21 de rjiaia, de

i en 25 de 1510. En foiTa&r-se en 1 5 13 el llibre de la rracha

real eri 1513 ja no figura eritre els juristes, perque creu el se,iyor

I.T.arti devia ja ésser i-,,iort. Ls- intervenciO i	 de ','.icer Joan

'Terdancha, ho deixem a l'opinió del i-aateix 71-artí Grraja-Les.

1474. eri lahor de la ver-

'IJTaria.eri rims strams zs.	 a

Port de virtuts, no perillosa flama

Jom ekigia en les cobles estrampes no cori p artia cap ri-tia w2mda. ' J ii-lc

cobles de vuit versos lliures i tornada de quatre. Es una obra que

estb- ¡orga bé.

12.
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1511. Valencia 1911. Anvers 1573. Demanda feta per Miquel Perez 8,

Joan -Terdancha, tres dese-na.s.

D'amor los combats eacalcen la vida..

1510 ? 11,^es-post& de -ferdancha a —iquel Perez. Tres dieserias amb les

-nateixes rimes usades per En !,°iquel Pere.

Dolors y treballos, sospirs fora -lida.

1-ancionero de Castilla, tom. !I, p. 542; hnvers 1373, p. 250.

1 4 95.	 d 1 (a ij)	 "Lo Procér, de les Olives". Escriu hu a	 ,ossbn Galull,

10 _qual pe r no ^sserno	 ( ..Iser cwap-	 sotascriucon	 -,11^Z	 u	 j_q_ Lo Si iidich del ComU dels

Peixcadós; hi	 ciue la Res -oosta.	 si-a---do-, ; ada	 a -- icer	 irerdencha.

IbII'iquel i Planas, can ^_n̂ 	 1	 p. 22.^_L Sat 'rich velenci a,
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If,OSSEIT JORDI ,E.,.,'TELLES, canonge '14120-1493).

Aquest cogi-iom C entelles, pertany a uria de les mes il.lustres
fa i,p ilies valencianes emuareiitades als comtes d'Oliva, que tots es

diuen -',entelles. De totes i-.tia-Pieres 7,,n Jordi i,l ei-ltelles degue ésser uii
1

personat,g e de ---ren )os¡c¡ó i influennia. Dues obres e-as semblen an-

teriors a haver abraget la carrera eclesi lástica, l'una és obra eua-

morada d'una gran daria. L l altra no porte, forrjia part del Jonort de

Mos-sen J'ra-ncesc Verrer. Totes les altres son obres de devociO i que

per cert en coneíxe ,-,1 dues d'aouest carIcter que iiiiigá no h& esr,,ie-,,-i-

tat, sobretot cap biblibgraf valenci12.

1435 ? 04 111. Dori Jordi de J entelles per doiia Il lanca de -,ochaberti.21

Po.g a.rem la civa.rteta castellana que no havem vist es,-cilei-itada -maí.

`,Tendida tengo, vendida
A1i libertad e non francha
`Tendida por una - Mancha,
Datmela, da.-i-,na garrida
Por rescate de mi vida".

1440 ? J 187 , L 54, N 91 , Y 12. - "os9hnCentelles. Del Jonort de

-ií'ra l icesc 2errer. '-Tna cobla de vuit versos que oll erirei,,1 a ratlla se-

guida: "Dogiosa- sou, bellG sens ufana, Lo vostre mal --uo es siiio fres-

cor, AbtE, eu tot quaiit es vilta.ts d'amor En praticar menys que una

c&; ,, ;ana. Renech de tal qu' ab dos graxers s'af erra, E no a oneix (lue

es dit son voler, E, liberal et-i tot l' altre mes-ter: que l s liur l a, -tots

14.
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qui volen sa desf erra". - 7fegeu Torres nrnat- ritu, Diccionario de

los Es critor es c atalanes, 1876, 9. 235. - 'o ieixem 1' idea d'Ea 1''a.r-

ti Grajales, obra xque aquesta fos del se`on corite d l Jli.sja áer•uz'i

d.e "-^entelles.. Prenisamient acuesta obra. no té cap dels --arácters de

les de don Serafí. Hi hauria dret a creure que fracassat ar.^b l'arior

d'una gran d.a_m_a (Blanca- de Rocabert1 ) va, fastiguejar -se amb el d'u-

na bagaía, que devia la causa deterrlinant per abrayar at-ab efusió 1'
i

estat eclesidstic, i bon punt acabats estudis, aviat devia obtenir

una canongia. Seguïrerr^ al senyor Marti els fets biofarà'i^s del ca-

nonge Jordi .entelles. En 1472 pren part en les decisions del ''aJI-

tol de 1' esylesia TJ'etrojolitana que conf irrien la identitat del nom

i del cognom. En 1477 i en 1493 va designar-lo el capítol perque in-

tervingués i administrés en les —bdula antiga officli abborariorux, que

ve a ésser una rpena d'ordenació de pagaments. - En 1480 va ésser de-

siZnat per a Obrer de les Obres de 14_ Seu, missi3 que va teriiinar

en 30 d' abril de l'any sed-;dent. En 19 de gener d.el mateix any 1430

ira atorgar poders davant del notari en 'erdanchs a favor del ina.gni-

fi^ don Gilabert de `,aste"llvi perquè en el seu transigís certs liti-

gis i gdestio-as que tenia nendents el comenador a pdevila.. - En 14,A

i en l4ß2 va formar .fart de la Junta. d' O ; res de ', urs e '.,calls de

1%ncia, en representació del bray eclesihsti-,. rn el capítol Pasqual

celebrat en 26 d'abril de 1436 va ésser elegit a.diiiinistrador del di-

ner de les Arinatas; se li va encarregar, juntament afj:u )ernat Esplu-

gues, de la guarda de ' les claus de reliquiari on se conserva el cos

de Sant Lluis, bisbe de g olosa, i l'adtni'Clistra.ciÓ de l'arreildat,^ent

d.e la cera i de les llIsnties. - E1 28 d'abril de 1437 va ésser nome-

nat Dels seus companys .p rocurador general de la lloable älrioina de

la. Seu.

Es creu que degué morir er, els 1493 o 1494, 'p erquè des d'Uques-
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ta data no figura més el seu en les actes del capítol de la Catedral,

de 'Ialéncj-a. Ara enumerarem la seva oiga literceria, posant dates se-

gures o imagináries.
o

1474. a 2. Resi oste- del nobl e don Jordi Centelle , tirant a la joya

en lahor de la. Ierle Llaria.

De fe d' anor la més encesa flama

Cinc cobles de deu versos i tornada de giiatre. ns la primera obra

que fi-_ura en aquesta notable antologia It ariana. 'e -oroduireri, excep-

ci.onalmeiit, "la cinquena cobla i la torna: "En pus alt lochh d'excel-

sa monerchia	 aj ordora f ou en lo gran: cel de viure. ^Tloria laus,

canten ab arnionia Ingels e sants e tota. gerarchia. Idira e— vos lo

que no's pot escriure: Plena de dons e de bens gratuits, Empera-

driu pel inmortal tresor, Objecte clar, eminent es -o landor, Copiós

part dels eternals convits". - Tornada:" -Reina Iran, renrey dels afli-

gits, En fer-vos tal riostrá Deu son poder; Per a tal fi millor

no'us pogué fer, Delit segon sobre tots los delits{'.

1480 ?. 03 , de la Biblioteca de Palau Reial. Oració en s trarn s a la

sacra Creu oer don Jordi Jentelles. Copiarem sencera aquesta nota-

ble oració, que no va. ésser coieguda sinó per Amadeu ages i per nos-

altres:

Arbre beneyt per al gran coll escala.
Ahon nego	 sens riigancer ilo munta,
Pont preciós	 per passar ala porta
Del lee	 p erdut per la prunera culpa,
Lit de Jesús per dar salut i vida,

Per de 1' Infern quitar 1' a_iitich l' oisme,
a.ndera d'or ornada de carvoncles,

Del fill de Deu molt reverent cadira,

Postrat humil ab latria t'adore

^^ue pux oer tu és redemut, lo segle,
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Iler mijancer,	 jesús, a si m'acos-iLe

Centelles.

1436-1437. b 21 (g ij) . Res p on Don úeorgí Ceritelles, tirant al mar-

Convit inmortal	 en capgca molt -Pura

Set cobles de dotze versos amb tornada de cric.

14 9-0. 02 125. Cobla de don Jordi Rentelles, a la rilaLa del costat

del Redentor e salvador nostre Jhesus—Christ.

Canta lo cel ab novella- arinonia,

La cobla co ,g ta de deu versos. 02 de, per nosaltres, el caiigo -rier pro-

p-ietat de la Hispa So3iety of -.&nerica. Ens refieri de les notes pre-

-1ses Del iiostre plorat amic R aman -Pl oulche-Delboc en les otices sur-,I k

deux riaziuscrits tan preciees.
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3ETS':TG'JER = 'RCADER i altres

"Parlarnent o collacio que al2r _s_ de so p ar s l esdevench, en casa de

Ber-enZuer T.v.rercader entre alguns horriens de eta-t de _la_ ','alencia, los

111 ^ls l iic	 rdeareyíi les istorialS sedi ents pohesles seguents, qo es cas---

cucia la sua en son elegant estil . .

Copiarerfi el pr'bleg d I En Corella seguint el riaiiuscrit de ^ <s-r,,3b rid-

ge, tantes voltes esmeiita.t en el present capitol XI, aquesta vegada

per es q er riés, com-olet: ' r De la. transcendent --elsitut de la senyora

d.e totes les scie-ncies, sacra Theologia, de-irallai-lt ab delítos en

los florits e verts camíos de afable poesia,, ha llevat les anchores

del pereos ocí, dexwrit los ports de reDosat scilen 'ci per stendre

les candides veles ab pl&ent exercici de les ba.xes anteiies de vulgar

prosa. ,- la. terjipestuosa mar de `Tenus la proba de ma scriptura endre-

iiai-it, descriure naufragis de a quells qui follwnent ilave¿aat a riise-

rable a dolorosa misera -o1e fi Derveiieii. I es perque l l irieu despoblat

ente ,ndre a descriure erisemps )er nova inve-1 ,1ci6 trobar iio basta, sol

recitare un pa,rlament que pochs dies passats eiitre al¿uns horieils

d l estat sdeverich, los dels quals no scriure, recita:nt l l alt e gentil

de tant be ralionades proses, seria a la sua inclita faiia haver eiive-

ja e vertadera amistat girar les ppatl1es'. - U 12, X2. - Parla -ie-

renguer Miercader la	 p oesia de 'efalo e Procha. Berenguer

I.Tercadé-r es el magnet que reunia a casa, seva -Les priilci_ipals figures

de la. ' F alb-.,icia literaria a la vetlla en haver sor)at. Axilb rjiolt bon

18.
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acord l'amic jUliquel i Planas l'editor .de les Obres de '_oesbn Jore-

11a va_ incloure aquest Parlament en qual entren cinc ames de lle-

tres que el prestigiós Corella lliga sinó n' escriu com ,probablement

el. d'En Berenguer mercader. fegeix: "Los nostres ulls, ensemps a b
los d'En Berenguer IZQrcader, esta... no exuts de pia r3.oses lagrimes,
quant acala dolors, fi de tant trista istoria. - l r. iravem los uns als
altres, es p erant qual orirner parlaria; pern no tarctá ._,'ran espay, Jo-
han yscriva, donar fi a nostre scile1nc¡". xcí Johan Escrivk recita
la ovidiána	 dolorosa faula del grai-1 nus d:ch, fi l de 31 8.11 ope Orfeu.

- En 1' article referent a Joan Escriv1 hem tractat d' aquesta obra,

re jetint-la a l'anTl 1445. - "AXI trarisporta_t rravia Julian 'Escrívá l a.
ben rahonada faul a en nostres entristides )ennes, que cascú de nosal-

tres semblava Brudi —e havia Perduda; e 10 poder de la. a.terita ima ¿, i-

,rStivm:, f-orçà a tots fer aquel gest que d'Orfeu se rahonava, giraiit-
,Aos les espalles, per veure si -Erudice venia. Verb no tardi Gui.11e,r

de Vilarasa a nostra falsa imaginació donar terme". - Aci Guillem Ra-
mon de 7ilarra.sa semblantment recita la vulgar ovidiana faula de Si-

lla, filla del rey Kiso: Tot el ogi dels que 1'haii precedit Ille rc ader e
scrivk, passa a desenrotllar la seva faula. Per venjar la iiort del

seLl fill à.ndiogen, el rei T ,1nos, amb grans estols d'arnes posi setge
a la capital de Grbcia, e_ -, la qual lo rei "iso, de muller orfe, tenia

una sola filla, Silla, única. succeidora de sors regne, essent el seu

pare molt vell. Silla., contemplant des de 1a torre dels actes extra-
ordinaris de cavalleria, que executava. 1,7inos, s' eriamorá perdudament
fins al punt q ue es deci.di d'amar-lo a trobar per oferir-se, amb la
victbria. .p ixí i;iateix el rei victoriós que sens oficials, trobaren

malament el pas de l'enamorada Silla, que "la trameteren al palau. -
"O, celerad a donzella respongueren tots a les paraules de 

'111 ilarrasa,
ran alegria a la nostra present, 7i.da, que tals no' s trobes_, a-:, tot
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que algunes de les nostres senyores lo desonest servey de :-enus de-

votament celebren; perb de legea de tals detals delictes som de

lliures". - -_To sabem si aquest -ilarresa tenia. algun parentiu o er a .
el mateix amb el gran rilarrasa del qual parla En Joan ---ogagot que

p rerïi, bona nota dels actes seguits pel desgraciat príncep Carles

de Viaiia; perb ens sembla que aquest deu ésser ?iés modern. - Ací

Nois de Castellví recita la fab alosa. ovidiana is toria de Pacife,
mull er del rey Wino s, per lo desordre de la aï,ror del toro, conce -

bent de aquel lo 1Tinot auro, estant aq uell '.dinos en lo setg e del rey

E1 treball d'En Lluís de Castellví és el -.,.és curt de tots,

perb clar i J:unyent	 coses a riib clar	 no
arriba a. dues pbgines i rnitj a. Era amic i devot colla orador d'En

jorella.. ".f s a la seva esposa _'a 11ompalaua de Ca.ste"liví que li dedi-

ca un seu primer treball, essent encara estudiant. En Lluís se sa r)

que va -orir en 1431, d.e manera que el Parlarien t, ha de situar-se
abans d' aquella data.. - En Corella (el Jaronísta del 1'a.rlax:ient) , ex-
pressa bé com la son s'apodera de tots els contertulis de casa de

,, rcader. "En traiiquílle repos de rahons axi delitoses, era ja iran
part de la nit ;a pessada, que les inflamades esteles a les aygues

del gran Oceaiio ab cuitats passos -- amïnaven-hi, en les elevades pen-

ses defenien lo son als nostres ulls tingues entrada. E tots ab ale-

gre conc ordia, de una veu deyens que ab 	 sens mescla de e ïnuy s

en aquest mon atenyer no's deixa, sirio ab comunicació virtuoses per-

sones en vida o eiitendre conformes. E per go, los parlat akj prea-

ries afables havien, en pregaries afables doïi Joharl de Proxita a ïii

fort instaven, 1b past de 1G restava escoltant nosaltres, ab delit
inefable se pogués despendre; als quals, ab benigna humilitat, yo

so0liquí fossen contents del gran treball que., ab benigne humilitat,
ab plaent a, 	 acce p tava, escr ivint lo que ell^ raojiat ha.vie;.,
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si tal seguretat ine donaven, que al míansuetat benigne comporta.ssen

si la baxesa_ del meu escriure ofenia l'alt e tra.scendent estíl de

les d mes altes poesies. - ab volentat tots concordes 	 riostra.ee 1

esser conítents. Yo cronista de les istori.es tan rahonades, per a.que-

lla nit de parlar no fos estalvi? perb a don Jorran de Pr-6xita, de en-

tonació ven afectada. tots pregaren los prese n tats no prengués a grans

treballs les nostres orelles la suavitat de les sues elegants parau-

les sentissen, que, en cert, estimaven al.s viviiits tots excel.lia,

en celsitut del alt estil en vulgar estil de valenciana prosa. - ab

humilitat venigne, lo noble bar , a nostres ralionables Oesiks se de-

f etila, pero a la fi, de vengudes a tal parlar feu )ri.ncipi". -ací

lo noble barl don Johan de 2roxita recitar la Mullar ovidíana poesia

de Pr o^--,nes e Vilomenos Eermdnes e peseu, visrey de °Larcia. - E1 rei

de lrci.a es casa amb Projcaes i te un fill. Tots dos convénen que

2ilomena, portalyd Za. governació de l' estat, perb quan veu 2¡loii.ena

vestida amb xix les insígnies reials, el rei de marcia se nlen.amora

bojament. ella el fuig i no podent es mossega la llengua i 1i escup.

Perb ell d.eve boig, té en la seva espos a i fa rostir el seu infant.

J esprés devenelz transformacions. Progmes es fa aureneta, 2¡lomena

rossinyol. Aleshores el rei de Tárcia devé au de presa i destrueix

les dues germanes.
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.^TI I I	 .

BER::^£RDÍ `TALLI.M1::fA (1474-14 95)

En el concurs de 1474 es titula escrivent i a dinou anys més

tard es titula secretari del esoectable comte d'Oliva i en 1495 en-

cara tenia el mateix car.reo. Se li coneixen tres obres en vers i

dues en prosa en les quals ostenta el ckrrec de secretari del corite

d'Oliva, traduTdes d' obres ca.stelle.nes en estil de valencia-na pro-

sa.
1.

1474 9 á. 26 (fol. 30) . Respori B ernadí -,ïal larianya,scrivent en l ahor de

la verg e Ivlaria, tirant a la. Joy a.

Por al gos ar,	 ardiineiit a'a temor

C 	 cobles d.e vuit versos amb tornada de quatre. "inc reie^n que aquesta

és una. de les obres bones eii mig de la gran vulgaritat.

2.

145 6-1487. b 2 (b 7 v Q ) . C obles de ' Talr:ianya., t iraiit al radix, f e t e s

ab l'Live I.iaria per lo ca -o dels bordons.

ko{vella. Erran forga ta-n fourt que'us defensa

Són set cobles i cadascuna consta de dotze versos.

3.

1486-1487. b 2 10 (d i) . 0obles de _  1'allaanya, tirant a la Joya del

zobí.

L'eiiteniment mirant la presciencia.
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,-)on set cobles de dotze versos, sense tornada.

£1 --ra. descriurem les dues obres en prosa rbLpida ríierit, la primera

ja. de te-nps que ens es conegudu.
0

5.

1493. Obra intitulada Lo Jar-cer d'Aaior coriDosta y hordeiia	 r1,^ p e r

Di2jZo 1.q_Sant -Pedro_a peticio y pregaries de don Diego Jerr,andio,

alcayt de las donzeles y altres de cavallers de la cort del Rey d'Es-

nostre Senyor. Tra-duit de lenGua castella-na y en estilde Va-

le-nciaria prosa Der «Bernadí - falliíaai-iye., Secretari del s ectable coLite

d'C)livzi. E coneiiga- lo Prolech virtuos Senyor. ~ Jon a—c abat lo pre-

seiit libre eii la in ... ciutat de ',arcelona per raestre "lose-iiibach,

a 13 dies, del r_les de 3etembre de 1493". - -7egeu per a i;i.es detal1s

i per els gravats que l'acompanyen, Santpere i Irliquel, TUo carcer d'.¿.-

r,ior , de Diego de Sant Pedro, traducci6 catalana en la "Revista de

Bibliografia -.atalana, !', aiiy 11, 1902, pp. 46-84.

w
1495. - Jordiu: 1 de 1'Inima.,Corie-,iga lo libre de les quatre ultimes

e derreres coses que les y mes darreres coses que les creatures que

a ,Drés del viure es p eren ;!,o es, la, mort corooral y la celestial les

raes in ernals lo j uhl f inal y la celestia.l j1oria de Paradis. ` 1j e	 f

que-1 libre lo tio.-t,-letien--I'ordia,l del kinit bia; és rrolt profit6s i tiessa.ri

a qua-lsevol crestib- rna,jori-íie-,,it per e.ls qui serrionen. -ts molt fornit

y ple de autoritats y de exemples de la soriptura sacra y de versos

de_L)qet e s". Aca,ba: "Deo Iratias. 2on tradait la preseiit obra intitu-

lada Cordial d,el hi-iima de	 len&7us, castellaná en stil de valen-

ciana airosa_ -al	 i-ly	 se cretari del spectacle	 i_^na_ __qj_ 	 _2 L-!.C. p

de Oliva, e a-ords ein-prentada en la elarisima. ciutat de 7alencia. en
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lo an U la delfica_imarnptio_de nostre Deu Jesuchrist M CCCC

L=MV, a VIII je_iM ". Lletra en quart. Hem publicat llarjament

l'apigraf sols per tractar-se de lernardi 7allmanya, que havia es-

crit matlria poitica en els tres nHeros primers d'aquest article

i per ostentar el seu cbrrec.
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ELS CASTELLVI

Els quatre que coneixem diguérerr, ésser autors valencians.

Ytossén Johan de Castellví.

Aquest autor, segurament valenciá, formant part del poema col-

lectiu d'En Pere Torroella Tant mon voler s'és da_ a l mors. - Vegeu

per a més detalls la , nostra contribució a 18"lFisceltnia Prat de la

Riba ", La. canço provencil en la literatura ca talana, p. 82 del ti-

ratge apart: 07 104, P 130, Z 25.

Ab tal recort me veig davan
De Castellví, m.ossbn Johan,

Al qual refer.

"Amor és tal que son poder

,,NTo sabeb sens spetiment.

NegU, doncs, com port saber

Si és gran lo mal que jo sent,

Dona que may m'avets sentiment.

Lois de Castellví.

Vbrem esmentar la mort d'En Lluis en 1481, perb en la pa.. 34

del llibre del senyor Maetl Grejales es troben més precisions: va

testar davant del notari Francesc Fuster en 19 d'abri * de 1481 i (27)

8 dies més tard va obrir-se el testament per mort del testador. Dei-

xa als metges que el devien assistir Iramelles de dol, i a baltaser
de Castellví els seus llibres de poesia.

25 .

MosAn Pranci de Castellví.

Yossén Franci era fill de Pere de Castellví i de : iolant de



Vich; tenia dues germanes, molt ben

del qual acabem de parl&r. En 21 de

jurat per le classe de cavallers i

Consellers de 20 de maig de 1497 V8

Devia, morir abans de 1515 perqué no

porter en cas de contagi.

26.

casades, i un germà, Lluís,

maig de 1468 va ésser nomenat

venerosos. En les eleccions de

ésser nomenat per a un cbrrec.

es troba el seu nom per fer-se

1475, a 5. Respon Franca de Castellvi en lahor de 1a , verge oraria

ti ran.t a la Joya.

Mare del Fill al qual fos vera filla.

Set cobles de vuit versos i tornada Solchare neo.

1474. a 7. Ell mateix moss. +'rancï de Castellví, per honor de la.

Joya en	 de la Verge Maria en lengua castellana.

Del gran redemptor madre hy esposa

Cinc cobles de deu versos i Endreça d.e cinc.

De los patrierchas deseada, estrella..

1511. m 5 i lo (tom II, p. 445 i 440). Sola, fete per los tres (Fe-

nolla.r g Castellví i Vinyoles) cascú en verso.

Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona

1511. m 8 (t. II, p. 538). Demanda adeviriativa de Mossèn F'enollar a

don Franca de Castellví e a Vinyoles.

Respon don Franca de Castellví

Dins 10 meu cor a fulles d'or escrita

Yon esperit està ple de sospita.

(Veure Fenollar)

Segons una prova evident del senyor Martí, Franca havia de morir

abans de 1525.
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1490. f 9. - ;^iossbn Galvany de Castellví. Omelia, sobre lo psalm de

profundiS. (Vegeu Geroni Fuster.)

1490. ? - t 1. - Hobra intitulada. Schachs d'Amor, feta don Vrancí de

Castellví e Narcis 7inyoles e Mossèn Fenoller, sots lo nom dels

tres plantes, ço es: Març, Venus e Mercuri, per conjunció e influen-

cia dels quals fon inventada,

Castellví. Trobant -se Març a Venus en un temple.

Vinyoles. Per exercir 7enus la nen sua gloria.

Yenollar. Mercuri prest, en sos modos e vias.

Tots els que s'han ocupat del Escach d'Amor-(Palauzïe, Miquel

i Planas, Guinat) donen més im portbncia a Castellví, com el veri-

table guia dels altres dos. Al que havien dit en altres ocasiones,

vegeu Ribelles Comin, bibliografía de la lengua valenciana. t. 1 9

1915. Hobra dels Scachs d'Amor, pp. 275-297. En parlar de Mossbn

F ranci de Castellví, no hem tingut de les seves obres en castellb

(fora de la primera) perquè ens semblen completament secundàries.
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POETES MALLORQUINS ADHERITS A L'ESCOLA DE VALtINCIA

Francesc de Prats ( febrer 1487)

Francesc de gats (11 ) poeta devot com la gram ma$oria dels que

formen l'Escola. Traductor ademés de la. -7isi 6 delectable d'Alfonso

de la Torre i autor d'un poema sobre Ramon Llull. - Obra important

influf'da per les Obres e trobes de 1474. - L'autor es declara d'a-

questa manera: "F rancesch de Prats, indigne prevere, a. la contempla-

tiva serventa sposa de Jesu Christg per vot xa-max solei-me, en le.
c o reria
= ,x del Puig de Pollensa conmirant, Sor Angelina Monroja aquest

llibre té la particularitat de portar vuit composicions pobtiques

i d'anar capçat continue.t després del colofó de composicions poèti-

ques del mateix Prats que són, aquestes, de subjecció evident a l'es-

cola de Valéncib per part d'En Prats i d'altres poetes. } quatre ú-

nics exemplars coneguts, que detellerit en la nostra p. 48, del nostre

volum I. Aquesta obra va ésser impresa a Valldemoça per Nicolau Cala-

fat. Com tots els pocs exemplars procurarem reconstuir-re un. El co-

lofó, que apareix abans del poema final, és així: "Acabades son per

gratia de nostre senyor Jesu Christ les set ast ^-, cions e hores repre-

sentant la passió de Ch rist, les quals cascun divendres de la corema

per ço que per virtut de aquella, guayen mérit inextimable. Les de-

votes persones deuen alegir set isglesies aquelles peregrinant ab

scilenci, attencio en cascuna diguen o f assen legir una stacio, se-

gons l'orde en que son posades e no es dupta que obtindran perdó de

28 .
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les culpes, gracies a merits". - "Stampada en la casa de trinitat

o miremar De la vila de Vall de Muse en la major illa 1x Balear per

Destre Nicolau Calafat, nadiu de la dita vila, e. 1 de Kalendes de

febrer any lf. CCCC LXXXVII% - Deixent els poemes que, com hem dit

al començament i l'altre després del colofó, enumerarem les obres

de canc (-- ter poètic que es troben en el cos del llibret: "Comensa la

devota e salutiferaz contemplació dels misteris de la acerba Passió

de nostre senyor Jhesús lo qual lo christiti prosta.t davant la creu

attentament e reposada, deu fer primerament en los pits e front lo

senyal de la creu e dir lo pater noster en cascuna hora". 	 xPj
Vespres: "Ab dolor senyor contenple conexentme tan ingrat". Set co-

bles de vuit versos. (1) (f ol. 5é). Respon "Fent oració en fort

Jhesús apres de is cena", una cobla de vuit versos, e ltra de qua-

tre i sltra de vuit. - (fol. 7é) "Pres en fort Jhesus apres de
(2)

la cena", una cobla de vuit versos./(fol. 8é)"Pres en f ort de mans

ligades O . Una cobla de vuit versos, altra de dos i altra de vuit.

(3). (f. 15 v4) Re_ spon "Humil davant Cayf &s lo dole injuria". (4).

divuit versos. (4). (fot. 22 v4) "Tu princep e rey del mon". Divuit

versos. (5). "Ab molt Rey de Reys", divuit versos. (6). (39 vQ) "Cozi-

f irrriad8 la sentencia", divuit versos. (7).  (f . 52 v4). Respon (f. 52

v4) "Ab al	 en creu posat". 18 versos (8). Poema del comença-

ment: Vers que profer als leointe de la present obra de contempla-

ció de rims equivocha leals fins al Bordo cin=_què de cascuna coble,

e dos qui a rés son e los qui apres son continuats en strame, cors

mostrant, compendiosament lo cors de la passid del rtedemptor Jhesus

per loa devota contemplatius, segons la Evangélica doctrina res...

"Le vida sens terme excel.lent y cara". Devien formar, en l'exemplar

sencer, deu cobles d'onze versos, endreça a la .fiare de Déu i torna-

da de sis,i (9). Poema de le després del Colofó: Exordi en la prome-

sa que obre del Sagrament de bona gracia I'Charita.t me forea y ley
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me Escrita". Quatre cobles i tornada. (10). Vers primer SLue mostra

la conversió del pa en lo cors de Jhesu Christ senyor nostre. "D'es-

tupor en lo novell temple". Nou cobles de deu versos, tornada i eri-

dreça d.e cinc. (10) . Vers ,segon de algunes figures del vell testament

"L'home poch se torba de cosa novella.". Deu cobles de deu versos,

tornada i endressa de cinc.(12). Vers terç mostrant com deuen ésser

honrats los sacerdots e qual lur vida e sguard de Deu e conspecta

dels	 .	 .^ 'V habit de virtut honor exigeix". Set cobles

de dotze versos, tornada i endressa en conjunt dotze versos. (13).

Quart vers hon és vist quall deu ésser aquell qui ve a rebre lo

senct cors de Jhesu Christ. "Aquell qui s'adapta la carn de ^hrist

pendre". ',',,Tou cobles de deu versos, tornada i endreça de cinc. El dar-

rer vers del poerra és així: "A rebre la ostie segura fermesa:' Segueix

el mot Fi i un Registre o taula que en cap exemplar conegut porta,

perb es sap que contenien una cosa i altra. Tota l'obra d'En Prats

&« a excepció del poem8 sobre Ramon Lull i de le. Visió, h a estat

publica.t per En Joaquim Maria Bover, Biblioteca de Escritores ma-

llorquines, Palma, 1868, vol. II, pp.. 153-162, fora del que figu-

ra en prirner lloc, tot el demés ho publica fins a la fi per enter.

Arnau Descore (1487, Concurs impres
en el mes d'abril)

L'entrada dels mellorquine en el concurs de Ferrando Diez de-

gué fer sensació: es presenten els tres gairebé plegats i cadascun

esmenta la nació de Mallorca i la condició de cavallers. Per a nos-

altres, així com el llibre d'En Prat que va imprimir-se quatre me-

sos abans (febrer) que el concurs de iossén Ferrando Diez (abril)

per siglem b l l'import ant llibret d'En Prats que procedeix del pri-

mer concurs de 1474 (a)
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Respon hrnau de ors al cartell del reverent mossèn Perrendo

Diea, tirant al robi (c 7) b 2 . `Tretze cobles de dotze versos, tor-

nada i endreça de set. (Cause tan gran produint tal efecte). E1 se-
nyal és Lir pur e net. J. M. Bover publica, tsiblioteca de escrito-

res mallorquines, vol. I. p. 581-2 9 la dóna som= sencera. L'obra és

una obra ben feta i intensa i humil (11). - (c 9 	 - Cg) Invocatio

Arnaldi Cossi maioricarm civis ab beattissimam virgiriem úari8m. Són

vuit versos llatins (12).

Jaume de Olesa (1473-1487)

En Bover fa tale confusions de la família, que tot li sembla

literari, ho aplica a aquest Jaume. Encara, sense aquest, havia exis-

tit un Jaume d'Olesa de 1421 (Vegeu Repertori, vol. I, p. 31 9 i Bo-

ver, II, p. 13) .

(d iii vQ) Exordi o principi fet per Jaume de Olesa mallorquí,

dresset al molt digne posedor ensempe e jutge de la Joya, mossén

-F errando Diez, prevere. (Si ab virtut se condona) . Tres cobles octos-

síl.labes, deu versos més una altra de quatre (14). - (d iiij vQ)

Resposta feta per Jaume de Olesa, mallorquí a la demanda e Joya per
lo noble e molt digne prevere mossén Perrardo Diez, tirant a la jo-
ya del robi. (En loher-vos esforç me dona). Sis cobles hendecessíl-
labes de dotze versos, tornada i endreça de set (15). -

Mossen Ramon Vivot

En Bover es pregunta si aquest Tivot és el que va éssser assas-

sinat pels comunere en 1522 (II, pp. 500-501); ens seribla que deu-

ria potser ésser un seu únic fill el que podria, aconseguir aquells

forts esdeveniments a la Ciutat de Mallorques. Segons les genealo-

gies que diu que En Bover de la família Vivot li sembla que aquest

poeta era fill de Pere Vivot i Porit i de Caterina Descore, i que el
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poeta va ésser casat amb Eulbria Quint que li va donar un únic suc-

cessor. Tots aquests fets són solament probable.

Mossbn Ramon Vivot, cavaller mallorquí_, tirant a la joia del

Robí. (Havent a parlar jo de vostr l altesa) Set cobles de dotze sil-

labes comportant dos biowcs compresos en el sil.lebetge i tornada

i endreçe. de sis amb un sol biore cadascuna (16).

Potser podríem examinar en conjunt la contribució mallorquina

a l'escola de Valencia. despecte a Y rancesc de Prats té originali-

tat en les composicions pobtiques intercalades en el text de la. se-

va devota cortemplaci6, perb pel que fa al poema del començament i

els quatre de la fi procedeixen directament i hdhue explica fets

de forma trobats en les abres i trobes de 1474. - Arnau Descore es-

criu una intensa obra en vulgar i una altra de curta en llatí. Es

pot dir dels mallorquins que la facilitat en poetitzar eri llatí els

ha, salvat de caure en la forta decadencia en la qual ve caure 'Talén-

cia, emb la particularitat com més decadents estaven i més inlfutts

pel cestell I , més elogis rimbombents adreçaven al valencià (Carles

Ros, del segle XVIII). la millor de totes les llengdes conegudes en

tot el món.

En Jaume de Olesa és més abundant, tot adreçant un Exordi f aci-

liseim en octosall.labe i en acabat la Resposta en estil més noble.

'.Ioseèn Ramon Vivot, cavaller mallorquí, s'anomena, en una ben

feta. En conjunt, a la. contribució mallorquina es distingeix pel

bon gust innat propi dels autos de la més j, -., ran  illa balear.
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FRANCESC FERRER i PERE MARTI1NE;, valencians

Existeixen dos Francesc Ferrer i dos Pere llartineç. El ion

amic el Pare Andreu Ib aro en la seva idea, com si no en tinguésim

prous autors excel.lents valencians, tots els creu nadius de le
o regne

ciutat/o els hi vol "±2 posar tots. A nosaltres tart ens en dóna
al cas: el

que descobreixin que -J ertnat Metge era va-lenciá. Anem xxizxx .

Francesc ferrer xx1xxxía d.el Conort no té res a fer amb Francesc

Yerrer valencià. suant els dos Pere Martíneç la divisió es més im-

portant. Hi havia. un Pere l v-fartíneç dominicb inseparable del prín-

cep de Viana i, per aquest motiu, va declarar-lo e1 rei rebetle,

despees d'un curt procés, va condemnar-lo a posar-li capacet bu-

llent al cap i per una corda al coll lligada a una pedra va. fer-lo

tirar el mar. Devia ésser mallorquí perqué el procés va actuar-se

a la ciutat de hfallorques i el governador Ramon de Gualbes, diu i

repeteix que executa l'expressa orde del Joan d'^-rag6 i propi rei

diu que tots que ell declari rebetles sofriran semblant o pitjor

pena (Vegeu les nostres pp.	 )Es conserva un manuscrit on po-

sava les seves importants poesies on depositava totes les seves

pors. Aquest mártiriva ésser perpetrat en 1470. Ara el ^ I . Pere tar-

tineç valencià., segons ell mateix ho expressa era frare de la rUer-

A, ee molt conegut i és autor de diverses obres devotes, a. més

d l slgtjna de les que enumera el P. Ibars (1).

No sabem quin ordre donar tant a les obres de Pere Martíneç

33.
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com a les de Francesc Ferrer, per l'absoluta mancança de dates,

perb sí considerem que el mestre Rocafort que respon a la Demanda

de fra Pere llartineç és el mateix que en 1471 va fer marmessor a.

Joan Roig de Corella plegat amb el fill del testador Vicente de Ro-

cafort (2), la Demanda ha dw d'ésser anterior a aquella. data (1471).

Les altres quatre obres que coneixem de fra. Pere Martíneç són evi-

dentment posteriors. La lletra trobada pel P. Ovara, pel que fa, a
F rancesch Ferrer, és certament de 1448 9 podríem avençar la data de

1'oïertor (Pere Martíneç) que parla d'avui en quinze dies per are-

b re les respostes, les solament dues, com tothom sap i la de maes-

tre (Joa.ii de) Rocafort i la resposta Fraiicese 4'errer. iotes les al-

tres que posa com a d'un les preguntes amb el navarrbs Taltíern i

altres poesies són del Francesc Verrer del Conort i del Romanç.

¿-tue l'autor del poema col.lectiu el Conort cita molts autors valen-

cians? Es clar, com són dels més il.lustres; respecte a Auzies va

triar molt melement, l'únic maldit, perb hauria pogut passar altres
obres d'Auzias que haurien prodult el mateix efecte.

Ara bé, si de frare Martíneç n'hi han diverses obres d'En Fran-

cesc Ferrer solement en coneixem les dues notes importants que coro-

nen el seu treball, per altra part ple de confusions. De les respos -
tes a fra Pere TlartIneç que la del mestre en theología Joan de Roca-

fort deu ésser sencera, perqub ocupa, segons les rostres informa-

cions, tres folis i mig: Segons consell de la divina ecola: com que

de la resposta d'En Francesc ferrer no ens ne resta sine un escapu-

ló, en l'estat mutilat en qub ens ha pervingut, segurament figura-

ven hi haurien altres respostes a la Demanda d'En .Wiartineç d'altres
poetes.

1450 ?. 0 1 91, per a nosaltres és 0 1 1 1 Auzias ^,%Tarch de jaAncia que
té diversos cançoners del segle XVIbn. i un antic del segle XVI.
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a 1 és la demanda i les respostes solament de dos goetes (fol. DC ) .

Demanda que fa frare Pere lyartineç als trobadors de TaAncia e fon

disputat en le Sala de Valencia, e doná una córrega d'or al millor

dient. Aquesta inclusió de la Demanda. i dues soles respostes din-

tre d'un manuscrit d. l obres d'ñuzias March está precedida., com tot-

hom sap, per Una oració metrif¡cada del gloriós amachorista Sant

que comença ainb el vers "Tant sc devot contemplant vostra vida"

(01 90), així mateix com debuta amb un fragment de la correspondèn-

cia amorosa entre Isabel Suarra i Tossèn Fenollar, completament ex-

tra Auzia.s. - Tornem a tractar de 1a Dena_nda de Prare Pere ,%rtineç

que sortosament el P. Ivars publica en apèndix I. Publicarem la. De-

manda a ratlla. seguida _p er economitzar l'espai: "Per dar bon past

a les penses divines,	 A desijEir exercitar la vida, 	 Los troba-

dors devotament convida	 De la Ti^.ercè lo poch fra Pere 1, artineç

(vers llarg d'una síl.laba). Eri un sol compit de menys errades

Hoch e ab do als que dir exorta D'un cinyil d'or que té la dona

morta Lo qual veuran en les devall jornades. - La gdesti6 en que

hauran	 És d'aquels bens fets en peccat mortal,	 La carita-t, luns

espirituals,	 Per son advent si bastara fer viure;	 Los bens pas-

Bats oferts ab novell pacte.	 Al bon Jesús, qui'ls veu qui morts

estaven	 D'alt rreritat si'le	 per son acte	 Lo gran vengut

sells qui poch meritaven. - `Forn ada: Dins quinze jorns, los quin

oci penaven	 Mireri molt be lo theogal contracte, 	 E als sortints,

qui honor esperaven,	 La Sala gran los dará tal carecte". - Dins

quinze jorns, partirit de quina data? Restem en l a més gran ignorán-

cia. Els que ho podrien saber no en diuen res. Perb ja que estem

autoritzats a dir-hi el nostre parer hi posariem la dats de la De-

manda a 15 ds d'abril de 1460; en quirize dies ens n' aniríem al pri-

mer de maig, d.ata molt apropbsit per a celebrar concursos.

(f DC vQ) Respo sta de maestre Rocafo rt.
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Segons consell de la divina seda

(f. DC III v Q ) Resposta de Francesch Ferrer.

Arbr' és gran levar juhl
E quant bastau de fi en fi
Y estendre's mes que la flaçada

is dan, perill e gran errada.

`'quest prbleg de l'obra a venir de l'obra d'En Francesch Ferrer,

1' únic que feia endeviriar que la_ veritable obra vindria després,

qui sap si en altre metre que l l de nou sil.labes perque acaba d'a-

queste manera: - "No se qual part és la millor, perb en dir-me troba-

da, E pus la gent per tal me te, Si hi so devot més que no més que

no y se, Tal qual me so el cas posat Si ya los bens fets en peccet

Perb mortal son pres en compte, pixi etimete que seres bescompte,

Per nova lum a Deu oferts Son acceptats e son deserts En meritar

aquella vida; Yo dich que no, tinch collida ma l ntencio, segons veu-

reu".

1448-1450. Letra feta per lo ma ^-,;nlfich Francesch Ferrer tramessa

al s )ectable don Johan Roiç de Corella , quant foch ellet Governa-

dor del present regne, per absencia del egregi compte de Cocentrayna

paresen. Prbpiament l'absbncia del compte dur tt des de 10 d'agost

de 1443 fins el li d'abril de l'any 1450, data en la qual va ésser

reposat el pare. jom que la lletra no porta data el Pare Yvars,

tant anorlenat va tenir la_ sort de trobar aquest document en el

manuscrit n4 7,511, fol. 162 vó de la Biblíotece lJaci.onal de Me-

drid. - Són uns consells . interessante que dóna En 2errer que a xxà

si mateix es titula magnífich que és signe de noblesa. Espigolaren

alguns d'aquests conselle que dóna En Ferrer a Joan Roig de Core-

lla novellament nomenat Governador. "Violt noble barró... Apres de

aquella bona imaginació, la qual, eb consentiment de volentat, és

olla on se cou lo principi de tota hobra virtuosa. Ten gran erlpre-
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sa. teniu entre les mans que bonament estimar no's poria... vos ten-

reu, eb pochs salaris molts jutges e ab molts pochs donant del vos-

tre, pochs adovete. Scoltau ' volentosament a tots, mas parsu la ore-

lla a pochs. - Squivau tot excés de treball e gran occiocitat, per-

que per lo hu val menys la persona, per xl l altre l'enteniment, ia-

jau per amigables e familiars tots los migans dels delits e tota

art de musica, perque ajuden a comportar mils los treballs de vos-

tra persona en sentiment... Scoltau claris, mas no proveixcau aquells

sens l a. part. 3esita.0 sovint als miserables presos e acabau a les

malícies de molts als requeridos. A l l inafes, defeneu-lo, que no .

sou solament per a castigar lo colpable, 	 per defendre e raho-

nar lo procés a l l ignocent... Honrau les gents com.  a C- orella....

Hoiu parenceries e fuchcione, peres art amigable de poesia y apro-

fita molt c embelir los rahonaments, mas vostre reptis sia. en filo-

sofia, que es ber trobar. Perque les bnimes de aquells qui ns ham

més tot captre, pugen viure reposades, e los subjisgate a vostre

hofici, hajen contentament de vostra administració. E fent axi

tant en gracia gr a.ttificant de aquell Deu, donador de gracies, que

realment vos poreu dir possehidor de vida gloriosa, en la qual siau

tant afectat, que de aquella insurta renom, que reste per exemple

als en tots los id sdevenidors". - Ara segueix una cobla de sis ver-

sos, titulada. Endrega.

Governador: si'l cors del ienocent

Fur, dret ni lley que quiti f
	 xáa le

Lo mal que ^, at orch qu'és rahonable,

Tot a1 revers de quant raho consent.

Mas si absol a 1' i.gnocent lo dret
No l'm vexen, pus baste que m'an desfet,

Lo mal que oas, es coneix que el malnífich Francesc Ferrer devia

estar sybjecte a un Procés.
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Frare Pere 12artineç

1450 ? - D'una manera completament arbitrària hem situat alls d'a-

bril perque els quinze dies acordats per al concurs de car l-cter

teolbgic escaiguessin en primer de maig.

1493. s la data de l'edici0 primer a de la histbria de la Passió

de la qual hem parlat amplament en tractar de MIossèn Fenollar. Pri-

mer de tot 1' endreça a Isabel de Villena, sabem la que Iossbn Fe-

nollar dedica en vers. El frare de la llerch coiriença amb el vers se-

güent :

T^artineç

A vos qui poblau 10 cel d.e fels pobles.

C i (a ij vo).

Ç 2 (a. iij) Comença la hystoria de la Passió del nostre mestre e re -

demptor Jesuchrist ab algunes devotes contemplacions. Seguint lo

sag ret evangelista Sanct Johan. Parlant per aquell Pere llartineç; e

per tots los altres e per tots altres T.Aossbn Fenollar. L'església.

Mostrant un gran planyer y la terra

Ls l'edició de 1493, molt coneguda. Divulgada_ pel follet3 de la r3a-

la.guanyad.a revista Lo Rat Penat en 1911.

1498. e representa per nosaltres el concurs en honor de San Cristb-

fol. c 5 (b j v4) Obra de Pere artínez a la Joya. '

Palma tenint Jhesus alt en la cima

1498. e 22 (b iiij). De Pere Martines

Torre de fe ab grans virtuts.

1500 Ze 2. Coplas fechas por Pedro Martines a Johan Poeta, chris-

tiario nuevo, en allegando las pisadas de -1.
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Primera cobla o	 Darrera cobla

Johan Poeta, en vos venir

A d'estas sa.rctas pisadas,

Muchas cosas consegrada
D'un ser en otro tornada

Las fizietes convertyr
Y la bulla del Padre Santo,

Dada por nuestra salud,

Iretyde, sub vuestro manto
Se tornó, con gran crebanto

Seriptura de Talmud.

Luego elllunes primero

Vos posastes de partida,

Aziendo mucho l l romero

Una chapa en el sombrero

Rotonda muy bien cosida.

Dixesse qu' era d' estanyo
1 ,I.bra' 1 glorioso fecho,
Ells se tornó de panyo

Col.locando muy etrany o.

Són en conjunt sis cobles. (B. J. Gallardo, t. I, nº 486, col. 538).

Obras de D. Juan Fernande Ixar, llamado el Orador (Bibliot. ^, facio-

nal) ills. en fol. Siglo XV: "12 reales. este año de 1645. Es dueño

de este libro D. Jaime Pernandez de Yxar, Cabrera, Armengol, Pinós,

Fenollet, Jimenez de Urrea, Castro, -lastro, llag6n y Heredia, Sar-

miento, d.e la Cuerda, 7Tillapando y Selva, duque y señor de Yjar,

conde de Belchite, eczl.

'Tárem prometre que tots els altres autors de l'Escola de Ta-

Ancia, pertanyents a obres impreses "z reduitn-les a uri index

alfabetic. Qui vulgui	 les nostres sigles, totes per obres

impreses que no han entrat les trobaré en la Bibliografia que cap-

ça el volum I del Repertori. Hi hauran encara alguns rars autors

que seran importants. No farem escandeix, sinó tan solament el pri-

mer vers.

1. ADRIA, moesen Mere

b 1-9. Omelia sobre el psalm De profundis.

(vegeu Geroni Fuster).

2. AlTY0, Pere de, prevere, 1487.
b 2 3 (f. 1) 1487. Respon mussén Pere d , Anyó, prevere, tirant

Lum divirial de l'etern foch encesa.
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3, b 2 24 (h j) A honor e lahor de la puríssinla Concepció de la ier-

ge 101aria: Respon Mossén I°ere de nranyó, prevere, tirant a 1 a

ílaya carta de navegar.

D'aquell gran diluvi hon tothom negava

4. e 2 4 (a 7 v4) 1598. Obra coronada del venerable mossèn Pere d'h-
ranyó, prevere.

5. e 15 (d g vQ) Leste e publicada la desus iiiserida se.ite.icia en

aquella mateixa hora per lo venerable mossèn Pere d,AranV6,

prevere, fon l'apel.lació segdent:

4Tolen los furs dels passats reys

6. f 1-9. Omelia sobre lo psalm de profundis.

(Vegeu Fuster, eroni).

7. ISSM I, Blay

b2 23 (ij) . 1487. Respon mossèn Blag Assenci, tirant a la ho-

honor.

Ans que l'etern nostra fragil natura

8. BALAGUER, mestre en teologia e en medicina.
2b 22 (giij) 1437. Hes on mestre 3alaguer, mestre en sacra

theologia e en medicina.

Continuant segons la joya mana

9. BALAGUER, Baltasar Joan

b 2 26 (h 5 v4). 1487. Respon Bal tasar Joan Balaguer, tirant
a la carta de navegar.

Puix lo parlar del cor demostra'l títol

e 7 (b 5). 1498. Obra de Baltasar Joan Balaguer.

0 lum tan gran que torba y enluerna.

e 21 (f iij vQ) De Baltasar Joan _Balaguer.

Loan del sant o Sol, luna y esteles
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10. BARCELJ, mossén Francesch, cavaller.

a f (fol. 9é). 1474. Resposta de mossèn -barcelh, cavaller, per

honor de la Joay , en lahor de la ':Terge Maria.

Obriu, obriu, senyora, vostres cofrens

a 9	 (10e). Ell mateix mossèn Barceló, cavaller, per honor de

la Joya, en lahor de Verge Maria, en lengua castellana.

0 Virgeii santa, senyora

11. BELL, mestre, Pere

a 46 (f. 53) 1474. Respon mestre Pere Bell en lahor de la Ver-

ge Maria, dient a la j oya.

Clara Virtut g mirall de nostra vida

(El poeta ens deixa en la ignorancia si era mestre en teologia,

en medicina o simplement mestre d'estudi.)

12. BORGOIM5, Francesc, reveren mossén Borgony -5 .
e 33 (f. 5) 1498. De Francesch Borgony6

falle ma veu puix loar no baste

13. BORGOITYó, reverent mossén Francesch
V3 OraciO molt devota ^y deprecativa a la VerCe belaria de les

Tirtuts, lloant aquella, feta jer lo reverent mossèn

B a,, rg ony 6.

0 clau que huy'ns obra del cel la gran porta.

(Biblioteca Universitaria de Valhncia, A.atzaré, fasciclet de

quatre pagines que n'haurie perdut altres dues. C-omen;a tal

com hem posat més amunt. Contenen ara quatre cobles de deu

versos).

14. BOSCH, Joan del, ciutadb de Xàtiva.

a 36 (f. 4A) . 1474. Resp osta de Joha.-i del .Bosch, ciutadà de
Xàtiva, en lahor de la Verge Maria, tirant a la Joya.

Flach és l'enginy si vos no mlajudau

15. BOSCH, .frare de l'orde de la 7erge Maria de TIúntesa, comanador
d'Onda.
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b 8 (ciiij) 1487. En lacr de la purissima Concepció, mostrant

aquella esser exempta de la mácula original: Comença la

obra de frare Bosch, de l'orde de la verge Maria de mun-

tesa, co-manador de Onda, tirant a_12 Joya del Robi, e

gu any a' 1.

L' ob ra major que Deu etern ha feta

(S'11a cregut que 1' obra dels dos Bosch era uii de sol.)

16. FENOLLET, lo noble .Francisco de

K 10 (darrer plec). (Vegeu Sorió Baltasar.)

17. FERRER, Jawae , estudiant.

e 19 (f. iiij). 1498. De Jaume Ferrer, estudiant.

Velera nau de sant pelegririatge

18. FIRA i Sentacilia.

a 24 (f. 28é) 1474. Resposta de xenTs Fira, e_n lahor de la

Verge Maria, tirant a la Joya.

Ans que pecant, general malaltia.

k 10 (darrer plec, vegeu Sori6). (El malaguanyat . don Roe Cha-

bds va trobar un enfilall de documents en l'Arxiu metropoli-

tá per haver estat secretari particular d'Alexandre VIè, va

donar tota mena de beneficis, curats i canonicats en diver-

ses catedrals a la vegada. - La Resposta de Genis Gira és bo-

na sense deser per aix% una cosa superior. Va jurar en el con-

curs de äanta Caterina de Sena en 1511. En atorgar en 29 de

març de 1514 i en haver mort el mateix did de maig i obert el

testament el mateix dia va començar-se l'inventari dels seus

béns, entre els quals hi ha una llarga llista de llibres im-

presos.)

19. CARDO_.TA 9 Berenguer, notar¡.

a 12 (f. 13 v Q ) 1474. Resposta de 1' onorable e discret En Be-

renguer Cardona ,_ en lahor de la 'verge Maria, tirant a la
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Joya.

Sagrat vaxeil, archiu sobrexcellent.

a 13 (f. 15 v4) Lo mateix Berenguer Cardona a la. honor.

;.Tare de Deu eternalment prevista.

(Els seus protocols comeiicen en l'any 1422, va pertànyer di-

verses al Consell de la Ciutat, i en 29 d'octubre de 1458 va

atorgar el testament d'Auzias March i mateix dia de la mort

(3 de ma.rg de 1559) el del Oran poeta, el codicil).

20. CATALA, Lluís, 1474-1437.

a 32 (f. 36 vQ). 1474. Resposta per En Lluie Català en lahor

de 1a verge Maria, tirant a la Jo rea.

En tantes parts vostra bondat destil.la

b 14 (e ij) 1487. Co_mengg Luis CatalIL tirant al Robl.

Venint en lo man superna rehina

á 24 (:E'. 30 v 2) 1474. Respost a d e Civ illar, argenter, en lahor_
de la verge Aiaria : t i rant a la Jo á ,

Al tempo que i+ eb o su gran c laridat

21. DESPUIG, Bernat, mestre de ':,,^untesa.
.2. 	 (f. 44 vQ) . 1474. Respo s ta de 3ernat Despuig en lhor de

ver^.e '-̂ ar ia , tira.nt a laya.

D'escuredat teniiit la pensa lesta

22. DIMÁNT, ?Nestre Lloren g . 1474.

a 23 (f. 32) 1474. Resposta de mestre Lorente Diamant, mestre

d'escriure, en lahor de la verge Maria, tirant a la Joya.

Lo tant alt grau, pura Verge Maria.

23. DIEZ, rerrando, prevere.

b 1 (a ii) Ferrando Dien, prevere.

L' obrer etern 'undant natura humana
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b l 8 bis (c iiii) (segueix 1a Sentencia al Radix, signada

per Ferrando Diez).

b 27 bis (i ii) (Sentència del Robl per Perrando Diez a favor

de l'obra que comença "Las obres dalt hon son etern prin-

pi`^.

b 29. Oratio Guillermi Raymundi Centelles. (Signa la lletra

en prosa de +errando Diez).

e 10 (cc iii j vQ) 1498. Obre del noble don Ferrando Diez:, a la

honor.

L'or fi de pes reguer balança fina

24. DIMAS'q Bartorneu, rnossen Dinas

a 33 (f. 37 vQ) 1474. :resposta de 3arthomeu Dimas en lahor de

la verge 1Faria, en rims strams per la Joya.

Si'm atravesch eiitre l'escura silva

e 25 (f. 6 v4) 1498. De mossén Dimas, a la honor.

On Deu está localment se nomena

25. ESTEVE, 7+ateu. 1.174.

a 43 (f. 49) . llesposta de Matheu Esteve en lahor de la verge

Maria, per honor de la Joya.

Lo gran estat de vostre alt linatge

26. GA15.19A, Joan, notari.

a 19 (f. 22) . 1474. Res-pon Johan Gar.ú;a, notari, en lahor de

la. verge Baria., per honor de la Joya.

A tu M'acost, mare del Creador

(bls seus p-rotocols s6n abundants de noticies curioses; va ob-

tenir Arrecs al Consell).
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28, GARCIA, Lluis, escrivent en 1474, notari després 1488-1498.

^^^X

a 38	 (f.	 43). 1474. Resposta de Lluis Garcia,	 escrivent, en

lahor de la Terge "aria, tirant a la Joma.

A vos per lohar dels bngels senyora

b	 6	 (f.	 iii	 vQ). 1438. Obra de Lois Garcia, notario.

mayor de tots creats de una pasta

e 24 (f. 6 vQ) D'En Lois Garcia.

Cainbi aras contra' 1 Sol

29. GARCIA, Vi qu e 1, 1511.

]j3 (f. ii) . lriquel Garcia ala joya.

Port y fornit, castell ínexpugnable.

30. GIS^^UEROL, Pere, ofertor del predi de Sant Cristofol d'or.

Reverents jutges del Consistori de Sant Cristofol,

Pere G' squerol.

e 1 (a ij) (Proposició) Pere Gisquerol.

e (a 5) Libell.

Veniu, veniu, Virgílis e Petra.rques

e 13 (c 8) . Gracies

Axi dexau a tots contents.

e 14 (d ij vo) Sentencies.

En nom d'aquell gran jutge just

e 17 (e 7 vQ) . Provesi6 feta per los reverendissims y inagni-

fichs Jutges sobre les scri»tures de sus dites deiiegarit

1'eopel.laciO al venerable mossen Pere d'Any6 prevere,
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com aquella no fos d'admetre per certs sguarts, passant-

li callament perdurable entre ell y el discret En nois

Ro¡ ,;, notario guanyador de la menc ionada.

Puix no' s funda sobre rah6

e 26 (f. 7 v4) Sentencia brevement dita ordenada en lo juhl

del malll .

Dificil cosa es ben jutjar

e 27 (f. 8) In laudem beati Christophorï Zarmina heroica.

Yaxima divorum '-risthophori vertile maior.

(Són vint-i-set versos).

31. 2USTER, mossén Geroni, mestre en teologia.

b 2 3 (a 6 vQ). 1487. Respon izossèn Geroni Fusteres tirant al

Radix Se ssé. E guanya'l.

Dins en l' archiu de les divines faldes.

f 1-2 (a ij). 1490. Omelia sob re lo j2salm de profundi s.

En lo Més baix d'aquella vall escura.

f 3 (14 vQ). Puix yo soc trist pensant obri la porta.

f. 4 (a iiii) Si dins lo loc escur de trista pena.

f. 5 (a 6 vQ) nio es tan grari, senyor, per molt que sia.

f. 6 (a 6) Puix que en la creu morint per culpes mies.

f. 7. (a 7). Si be perdut mon temps en males obres.

f. S (a ij v4) Bastar la sols per a poder salvar-me.

f. 9. Fd de la obra endreçada afilaria

A tu, puix tu, verge la rrés divina

(Aquesta Omelia sobre el psalm de profuridis, a més Geroni B'us-
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ter, beneficiat de la Seu de Valbncia, els del magnifich Oal-

vany de -asteIlví, :mossén Pere hdriá e mossén Pere d'Anyo,

sensé que es pugui inquirir la part que correspon a cadascú.)'

k (a ij). Libel l qui millor dirl a la joya en lahor de 1a se-

rkohica senta 'atherin8, ordenat p e r lo senyor mo ssén

Jheroni Fuster, mestre en sacra th21eugia.

Aeserenau los nuvols de llentenebra

32. JOHkq , 1T ranc í . 1887.

b 2 16 (e 7) U 1437. Comença Eranci Johan tirant al Robí.

Aquell potent e sobre tot poder.

33. LAdÇOL, Joan ? escrivent ?
de

a 33 (f. 27) . 1474. Resposta lil Lari  1 en lahor de la Verg e

Maria, tirant a laJoya.

Alt en lo cel la gerarxi.a canta

(E1 senyor Martí creu que és un individu Joan Lançol Albures

de professió escrivent, que rep una certa quantitat de Pere

Perez de la qual signa carta de pagament).

34. MARTI, Geroni.

e 13 (f. vQ) . 1488-1493. Obra de Jerónimo Miartl ab la guanya

lo rzar;apá.

qui pot loar lo grau de vostra fama.

35. MÂARTI , Pere.

k 4 (a 8 va). 1511. Pere Wartí a la joya.

Real ciutat pel rey etern fundada.

36. MERCADER, Guillem, mossén.

b 23 (g r) 1437. Respon Mossèn Guillem --ercader, tirant a la

carta de navegar, e i^zualya-la.
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La trinitat y de son alt consi3tori.

37. MIRALLES, Miquel, 1487, 1498.

b 7 (c ij) 1487. mobles de :riquel Miralles, tirant a la Joya

Radix

Los daurats grins de y„ebo no volaven.,

b 25 (h iij vQ) De Miralles, a la carta de navegar, e dona

la obra passar l o temps.

Ans de crear lo cel, lum ni planetes

e 8 (f. 7) . 1498. Obra del Faran trobador Miquel Miralles.

Temple guarnit de real disciplina

38. MONCß, Geroni . 1474.

a 41 (f. 47) R sp_on Jeronim !,ioncó p er honor en lahor de la

Verge AZaria.

A l'enteniment, si gracia llafferma.

39. ka ONY'OÇ , Llui s, notari, 1474.

a 18 (f. 21 vQ) Resposta feta per Luis Mono,_ notari, en la -

hor de la Verge varia, per honor de la Joy a.

Verge sens par, de les castes pus casta

40. NAGERA, Mossen Joan de, 1474, prevere.

a 11 (f. 12 v4) Resposta de inossen Johan de Nhgera s, prevere,

en lahor de la Verme Maria, pe r lionor de la Joy a.

Ifolt ines qu' espectable, senyor virtuós

(Dedica tota en fer elogis de inestre de Montesa Bernat Des-

puig. Sembla com si el reverent capell bi que li degués favors.

Tot fent l'elogi de la Mare de Déu, torna	 a par-

lar d'En Despuig, adhuc de manera un xic encoberta. Arriba a

dir que "James Deu creá tan noble persona").
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41. PEREZ, Liiquel, 1474, 1511.

a 25 (f. 29) , 1474. R esyosta de U quelot Perez en lahor de la

Verge Ar-aria, tirant a la Jo- a.

Del Inés alt cel haveu obert la porta.

m 12 (II, p. 542) . 1511 (darrer full). Dernanda feta per 'Uquel
Perez. a Juan Verdancha.

D'amor los combats encalcen la vida.

Res^?osta de Verdancha.

Dolors y treballors, sospirs fora mida

(En Miquel Perez és molt més important per les obres tradul-
des a estil de valenciana prosa. En una hi van intercalats

rarament hi intercala una obra.... )

42. ALCANYIS, mestre en medicina, de .Chiva, 1474.

a 10	 (f. 11 vQ)	 Resposta de mestre Alcanyiç. mestre en medi-

cina, en lahors de la verge daria, per la Joy a.

Per vos loar he inester vostra força

a 44	 (f. 50 vQ) Respon mestre Pere álcanyiç, rnetge de Xàtiva,

per h onor de la Joya,	 en lalior de la -Terge Yaria, Cobla

sparça invocant 1' auxili diviral.

Altisme Deu, vos que sou nostra vida

(Acabada aquesta cobla, ve,1'0,ra amb l'epígraf Resposta).

(ATENCIb: Encara que ALCA TYIS va numerat 42 deu haver d'anar al seu
lloa corresponent o sigui després del número 1 9 car la quartilla
corresponent a aquest nom R.xt=x=t=ala malgrat portar la nume-
ració 508, estava intercalada entre les quartilles 535 i 536; per
tant el que segueix es continuaciO del numero 41 (Miquel 2ER;EZ) in-
terro,̂ iput amb punts suspensius).

...de caràcter poetic, que ai-iotarem).

1491. "Gero:n, del menyspreu del mon" All& full se,-dent: "Je-
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sús. Scriu Miquel Perez a la molt illustre dona Ysabel

de Billena, abadessa del monestir de la sancta T rinitat".

En el full a ij : "Comenga lo libre primer mestre Johati

Gerson, canceller de Paris, de la Imitació de Jhesus :.x

Christ e Menyspreu del mon" T on acabada d' empremtar la

present obra en la ciutat de falencia lo primer de quares-

ma comptant XTT de febrer del any de la nativitat de Tos-

tre Jesucrist Mil CCCC noranta. En quart lletra gbtica,

signat A-Q la darrera de cinc ....

1494."La vida de unta Catherina de Sena". Al vers una estampa,

de fusta de Sancta Caterina. -	lletra gbtica. -

La dedicatoria está. concebmda d'aquesta manera: "Jesús.

Scriu Miquel Ferez a les senyores monjes del monestir de

Sancta Catherina. de Sena. - 1 1,lolt reverents '	devo-

tes per encendre la encesa devoció me haveu fet pregar al

venerable riossen Fenollar que yo volgués vida

traduir de latí en etil de valenciana, prosa, segons lo

florentí en la sua digna crbnica	 ha es-

critas..." Acaba: "A honor,x loor y gloria de la immensa

sanctisirna Trinitat y per manifestar de la excel.lent berge

Sancta Catherina de Sena la seráfica devotissima y deifica

vida: fon per uloss1n indigne devot ab letres dlimprenta

en la insigne x±x inclita ciutat de `Jalencia feta

la present obra per lo expert destre Cristofol Cofman,

alemany. En lo any de	 nativitat del redemptor

y salvador nostre senyor Deu Jhesucrist a XI del mes de

rna.ig de mil CCCC noranta iiij ". Segueixen: "Cobles en

lahor de la gloriosa Sancta Catherina per lo riagnífich

ossbn Narcís ""Tinyoles:' En quart, 43 plecs. Lletra gbti-
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1494. "Vida de Sacratíssima Terge laria". A lahor, gloria de nos

tre senyor Deu y de la sua Mare amant_iássima és acabada

la present obra d'empremtar en la*insigne ciutat de "Ta

lbricia per Nl icolau Spindaler, alemany a X-CJ del mes de

juliol de Mil CCCC noranta, quart petit de 125 plecs seri-

se foliar. Lletra gbtica. Es la capítols estan en minúscu-

la. - aquesta va ésser adreçada a 1G senyora ITa onpala-

na d'Escrivá, inuller de rnossén Joan Escriva, mest re ra-

ciorzal del regne de -fal lencia. -ts singular que N-iossbn Joan

Roig de Corella va dedicar la Vida de S ancta Agna e. Ta

' onpalana de Castell v!. Degueren ésser dues germanes !:on-

palana, l'una casada amb.Lluis de Castellví i l'altra,

Beatriu, amb En Joan Escrivà. - La vida: de la 7erge `..aria

porta algunes poesies, entre les quals n'hi ha una que

comença: Vostra vida, o gran 1.-°aria.

1510. "La vida de S ant Iliquel _Ferrer" Al verso d.' aquesta porta-

da: "Escriu 11iquel Perez a la senyora -:a Cirera Dalpont,

muller del magnífich micer Pere Dalpont, Regent la Cai1-

celleria y del	 rey nostre senyor`'. - "tolt mag-

nifica y virtuosa, ab tant devot desig desijaba veure

vostra merce, traduida del latí al roriaiia la benaventu-

rada vida del benaventurat Sant I.Tiquel l+errer que pochs

ans que partis pera la Real cort ine pregAá que yo vo1jués

pendre j4 aquest treball de traduir del latí a valeiiciaiia

prosa lengua..." Aquesta vida va dividida en deu cate'

tols, sense numerar. - Acaba: A labor y gloria de nos-

tre senyor Deu Jesu Christ y de la gloriosa 11are sua y

senyora nostra, feneix la vida de del gloriós confessor

Sant Vicent .Ferrer, stampada en la ciutat de `.7alencia per
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Joan Jofre de 3 rianço 1' any de nostre ",edeinpto.r ZW deu

a III de març". En quart, 36 plecs ' I . %o es una traduc-

ció al peu de la lletra, lletra `btica. Observ a .

el senyor Martí que la traducció no és literal. "Pren-

gui la plovia, tra.duhir^t de la ti en valenciana lengua

los maravellosos actes de aquest sant glorios que d'a-

quest sant que alguns fainosos doctors reciten".. - De les

diverses obres d'En Miquel Perez- es la. vida de la 'erge

Y.aria la que s'ha reiinprbs més vegades en el segle XiIén.

Se'n coneixen dues edicions publicades a Barcelona i una

altra de Va.léncia, a més de la que acabem de comeiitar.

Aquestes impressions en el nostre capítol de El segle XTA .

56. PEREZ, Pere, notari, 1474.

a 14 (f. 16) Resposta de Pere Perez, notari, en lahor de la

'Ierge -Maria,_ tirant a la Joya..

Q,ui s'atreveix vostres lahors comptar?

(10 es sap quan va començar a exercir la notaria ni on varen anar

a parar els seus protocols en la actualitat. ío va ciudar de domi-

cili perqul sempre és la seva parrbqui.a que nomena jurat o conse-

ller. Èl consell va conferir-1 alguns com g._^ardïà de vi i més el

pare dels miserables. Entre els documents van de 1450 fins 1515. En-

tre unim hi ha la data 1474 quan va concórrer al prirner concurs pú-

blic de 1474, perb-no va concórrer a cap altre. La seva mort poc

despHs de 1515, no essent des troba que ocupés cap altre cárrec.)

51. 1497, rORCELL, Baltasar,

di (a ij) Escriu ï3altas ar Porcell a `N Joan TIVIoreno, defensant

la part dels joves.

Tenint molt offeses les mies orelles

En l'edició, tantes voltes esmentada, de l'amic :T.riquel k i Planes
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en el seu Cançoner satirich -Jalenciá. 1911, pp. 73-83. La pest de

1'T,studi corresponent a Porcell, p. XTI.

52. ROIy^, Lois, 1487.

b 17 (f. 1) 1437. Respon Lois Roiç al mmxxxar marçapá e gua.-

ny a` 1.

Misteris profurides los angels cantaveri.

e 3 (a 5 v 0 ) 1485-1489 ? Obra de Lois Roig, arrfo la qual gu an -

yb la joia.

Aore s d' aquest tan rich virginal temple

e 16 (f. e iij v Q ) Lesta la sobredita apel.lac ió per lo verie -

rable mosseri Pere d I Anyo, posada	 de 1a ro ve-
sia sobre aquel la faedora (els jutges inviten a Lluis
Roig per es dels carrecs d'En P. d l rI ng6) lo qual presen-

tat com digna resposta del tema seguent.

Totes les coses d' aquest mon

SALVADOR, Barthomeu, estudiant, 1474.

a 30 (f. 33 v g ) Res-pos ta de Barthomeu Sal vador studiant,

en labor de la Verge Inaria, per hono r de la Joya.

A qui mon cors ha glorificada

55. SA'-̂,TT Rlj,ivlOTs, iA'rancesc, 1474.	 e

a 42 (f. 48). Respon 1{'raneesch de Sw-it Rauion per honor e en

lahor de la ',Jer °e lularia.

Quel dignitat ab la vostra és egual

SANT JOffAN9
56. x^x	 t , ,usias, 1488-1498.

e b g) Obra de Auzia.s de S ant Joha n.

S i dels infels Poliferno y Golies.
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61. SE -̂N'T CLIMIEI.^ T, Johan de, uabiper. . ..

a 29 (f. 60) . 1474. llesposta de Johan de Sent Climent, nahiper, I

en lahor de la 'Tergearia,- r honor de la joya.

62. SENT "LI1viE l^,T.

S 25. Los fats cruels per miga de Fortuna

57. SORREVERO, Joan ? 1474.

a 22 (f. 25 v Q ) Res 2 os ta de Sobrevero en laho r de 1a ^:Terg e

-aria tirant a la Joia.

Perque lohar pugue vostra Senyoria

(És molt probable que aquest i el notari que figmra diversos car-
recs .honorífics al Consell, és un mateix individu que es deia Joan

Sobrevero. En el Sompni de Joan Joan, en Gaçull, per boca d'En .lo-
reno el tracta bé. Els hi cal un escrits. En Despí "Sia en Ximeno".

"fio vull aqueix (Dix lo '^''oretzo no'm coneix i és .gran roncero. "'Toleu
que sia. En Sobrero? "Aqueix és bo. (Data de 1496) . (Vegeu iquel
i Planas Cançoner satír ich valencia, p. 127.

Entre els fets notables d'En Sobrevero es va veure embolicat

en un litigi enb la seva muller, va veure embargats els seus béns

i empresonat. Ta recórrer el rei Ferran (el Catòlic) i aquest, ve-

ient com era ma-1 fundat contra dret i justicia, va revozar, X2:2

1497 tot el que s'havia actuat. Vegeu per tot el senyor 1,7arti Gra- *'

jales, pp. 57-58.	 al

57.  TALLAyv TF , J ohan , 1487.

b 15 (e 5) Comença. Johan ,4llante. tirant al robi.

Per tan preclara la més que perfecta

53. VILALBA.

a 34 (f. 40) . 1474. Res )osta de 7¡lalba en labor de la ,'erge
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á<iaria, mer dita honor.

Alta sens pur sancta Verge Yaria

59. VILALBA, A'ranc i de

b2 27 (h g) 1487. `Resp on Franci de ',Tilalb a a la carta (de .na-

vegar) .

Ans que la lurn mostras lo primer dia

(E1 senyor Iartí Grajales (p. 7) segurament les dues obres perta.-i

nyen a un Mateix individu. Perb esmenta un contracte dlarreiida rient

del notari 2 rancesc Pintor, a 13 novembre de 1431).

50. VICH, Geroni, 1487.

b 20 (f. 8). 1847. gespon Hieroním de Vich, tirant al ma rçap li .

Baix, d'ací hon viviu per reviure

VILA, Jacobo, impressor de 10 de gener 1493. Hem reprodulit dues

vegades el curiós explicit de dotze versos rimats, en el curs

d'aquest capítol.

69. A.NO ITI IuTS DEVOTS.

01 Oraci5 metrif icada del zlori3s anachorista sant.

Tant so devot contemplant vostra vida.

(A la fi del llibre de Concordan^es de Sevilla). Oració al clau de

Jesus.

No sense turinent dolor incomprensible

Vi (Obra endreçada a Isabel de Castellvi, viuda).

Ador-te cap del ver cap de la iglesia.
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1) . - P. 1indreu Ivars, Franchs Ferrer, poeta valencib del segle X7.

2). - Miquel i Planas, Obras de 11 ,,losshn ... de Corella, p. XIIIIi
I-lartí Grajales, Les Trobes, 1394, estudi prel., p. 18.
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