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mate inftTubíry ap:esque fera be infoz
mat:beu fe partirbe aquí caminarper
lo canu be pafuenaa:y per lo cams be

parctencía trobaralo fí feu:çoes lo pa«:.
tau be

cbantacabon es amot be beu

pozter.

fínío.

«21 laboz eglozia benoftre

fenyo: beu:e beta gloziora e buma ver
ge fafbana:e a faluacio be res animes
noftres ftnei lo pzefent tractat íno
nrutat piLi Deía vida religtora.£om
pott per vn beuot
qual per
bumilitat calla fo. nom.tampar en
La 3lifigne ciutat be T8arçelona per me

tITC oan &ofeinbacb ,Z1cmany..xx.
bel mef.; De 2ctub2e,1Enti1,Z.e.rp,

if/É1

Planes

Introducció

a

primera

darrera de

les obres de

Joan Roiç
§ 1.

y

de Corella

Noticies

LA HISTORIA D'EN

Mossèn
(1)

biogràfiques

Les escasses noticies biogràfiques que posseim de
111ossÉN Jo
Rou; ne CORELLA procedeixen dels manus
crits y edicions d'obres seves qui ens són pervinguts. En un

d'aquells, copiat

a

Catalunya,

és nomenat Mossèn Corella

«

Cavaller de Valencia y estudiant en sacra teología » (2).
Com a determinacióde la patria de l'escriptor, hi ha encara
el fet d'ésser constantment dita • vulgar llengua valencia
na » la en que són escrites les seves obres: sabut és que

qualificació, els escriptors valencians han distin
gida, desde'l catorzén segle ençà, llur parla natural del llen
guatge propri dels catalans de l'antic Principat.
Una sola data ens és coneguda, y encara per aproxima
ció, de la vida de l'escriptor: l'any 1500, època de la seva

mort; circumstancia qui resulta del colofó d'un de sos lli
bres (1), començat tal volta a estampar sots sa personal di
recció, y que la mort no Ii permetría veure enllestit.
El mateix cognom de Rolç ha estat interpretat diversa
ment: algú ha escrit Roig de Corella, sense raó de cap
mena, essent Roir l'única grafia qui apareix en els textes.
La transcripció Ruiz, que modernament hem vist usada, en
cara que menys inacceptable, no pot, ab tot, ésser preferida
l'autentica que'ns proporcionen els mateixos documents
literaris. Apart d'això, és de notar quels contemporanis de
Mossèn Roiç de Corella solien nomenar-lo, simplement,
MOSSÉN CORELLA, prescindint del seu primer cognom.

ab aital

(1) Del volum de les Obres de]. Roiç de Corella de la
Biblioteca Catalana' (Barcelona, 1913).
(2) La Vida de Sanía Anna, segons el Jardinel d'Orals.
En altres textes, en lloc de • estudiant., se'l nomena « mes
«

» tre • o •

professor

en sacra

theologia

».

DESITJÓS (Barcelona, 1515)

bibliògrafs valencians, ja el P. Rodríguez insi
possibilitat de que'l nostre escriptor fos un dels dos

Entrels
nuà la

de Corella, pare y fill, Comtes de Concentaina, citats
Escolano. Segons aquest historiador (2), el senyoriu de
Concentaina fou venut, en 1445, per don Francisco de Pro

Joan
per

(1) 1.0 Segón del CarIo.ra. (Vegi's la edició núm. 10, des
crita en el § 2.)
(2) Escolono: Segunda Park de la Década Primera de
la Hisloria de la Insigne y Coronada Ciudad y Rerno de ia
lencia (Valencia, 1611); pàgs. 1355 y sega.
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Corella, son privat y conseller, el
qual obtingué tres anys després; a Nàpols, el títol de Comte
de Concentaina.
El Ilinatge dels Corella venia de Navarra, del nom de la
vila de Corella, a la ratIla de l'Aragó: don Pere Ruiz de
xita a don Ximèn Pérez

Corella, senyor de dita vila, y don Antoni, germà seu, pas
saren a establir-se a Valencia en temps de la conquesta.
En 1341 ja compareix com a Jurat d'aquesta ciutat per l'es
tament de Generosos, un Joan Ruiz de Corella. Ell mateix
de
d'iguals noms se retroba en 1400, com a Jurat
Valencia, y sembla que fou fill d'aquest, aquell don Ximèn
Pérez Corell a, primer Comte de Concentaina.
El segón dels Comtes de Concentaina se nomenà, com
son avi, Joan Ruiz de Corella, essent fill de don Ximèn y de
sa muller donya Beatriu Lansol.
Aquest Joan Ruiz de Corella, segón Comte de Concen
taina, va casar-se ab dóna Francisca de Moncada, de la qual
Ruiz
hagué dos fills: el gran, qui es digué, com el pare, Joan
de Corella, y altre, de nom Roderic. Com a referencia cro
nològica relativa al segón Comte, hi lis la noticia del seu
viatge per mar, en 1487, per a portar adjutori al Rei don
o altre

Ferràn el Catòlic, en el setge de Vélez-Malaga.
El tercer Comte, Joan Ruiz de Corella, prengué per
muller a dóna Joana Fajardo, y morí sense successió.
Don Roderic, germà de l'anterior, heretà l'estat de
Comte de Concentaina, essent, per lo tant, el quart d'aquest
títol; se casà ab dóna Angela de Borja, essent el fill Ilur
Guillem Ruiz de Corella.
don Guillem, cinquè dels Comtes, contragué
matrimoni ab dóna Brianda, filla de don Diego liurtado de
Mendoza; se sab d'ell que va ésser a Bolonya en 1532; y
va des
que, en 1541, quan tenía quaranta-tres anys d'edat,
don

Aquest

terra, sens que jamai reaparegués, Deixó
un liii, don Ximèn Pérez Ruiz de Corella.
Don Ximèn, sisè Comte per ausencia y mort de son pare,
contragué matrimoni ab dóna Beatriu de Mendoza, filla de
don Bernardí de Mendoza.
Fill de don Ximèn y dóna Beatriu, fou don Jeroni de Co
rella, setè dels Comtes de Concentaina, el qual se va casar
ab dóna Lucrecia de Moncada, filla del Marquès d'Aytona.
Els fills d'aquest foren, el Comte don Gastón, vuitè dels
del seu títol, ydon Jeroni de Corella, vivents l'un y l'altre
xvu.
en el temps de l'Escolano, o sia a començos del segle

aparèixer de

sa

Evidentment, de la llista qtti precedeix no hi ha sinó els
Joan Ruiz de Corella, segón y tercer Comtes de Concen
la su
taina, susceptibles de fer bona, cronològicament,
d'ells ha
posició del P. Rodríguez. Emperò, si realment un
gués estat l'escriptor qui ens interessa, aital circumstancia
no hauria pogut per menys d'ésser coneguda del cronista
re
de qui hem extractat les precedents notes; y això hauria
sultat segurament dels documents que ell hagué de consul
tar, sobre tot havent estat tant festejada dels seus contem
poranis (com veurem) la figura literaria del nostre JoAN
absolutament im
Rotç DE CORELLA. Inversament, ens apar

un lloc o altre de les
que aquest no'ns hagués, en
obres, fet palesa la circumstancia d'ésser posseidor
d'un títol nobiliari.
Aitals consideracions, probablement, han degut influir
En
en la opinió dels biògrafs posteriors al P. Rodríguez.
Ximeno, en Fuster, y altres, creuen que'l nostre Mossén Co
rella degué pertànyer al llin.tge dels. susdits Comtes, mes

possible
seves

ésser un d'ells.
En Pasqual Boronat (1), un dels darrers qui s'és propo

no pas
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biografía del nostre escriptor, ha tinguda
ocasió de consignar noves referencies, les quals no tenen,
sinó en comptats casos, un valor decissiu; car, com hem
vist, coincidiren en dir-se Joan Roiç' de Corella, al menys
dos personatges qui visqueren simultaniament a Valencia.
Es, doncs, quasi segur, que algunes de les noticies reculli
sat establir la

tinguin rès que veure ab el nostre autor.
Entre les persones qui contribuiren a les despeses d'edi
ficació, entre 1446 y 1449, del Reial Monestir de la Trinitat,
esmentats: lo honorable Mossen Au
a
des no

Valencia, apareixen
Roir de Corella, Cavaller; la honorable Na Aldonça,
muller seua; en johan 1/oir de Corella,
seu; Frare Manuel
Roir de Corc/la, fill seu; y en Lois Roiç de Corella,1111 seu. El
JoaAN Rotç DE CORELLA, fill de Mossèn Auzias y Na Aldon
zias

ça, ens apar que podría molt ben ésser l'escriptor.
ademés una Na Aldonrela de Corella, qui podría ésser

hagué
també

filla d'aquells y germana del nostre Mossèn Corella, la qual
vestí l'hàbit de monja del susdit Monestir, el dia 5 de maig
de 1457, segons consta en el llibre d'ingressions.
Una nota del canonge Mayans, qui apareix inscrita en
Ii perte
marge de l'article Corella, damunt l'exemplar que
de Valen
nesqué de l'obra de Ximeno, Escrilores del Reyno
cia, diu que figura, entre les persones qui foren nomenades
Jurats de dita cititat en els anys 1403, 1404, 1412, 1417,
1453, 1454 y 1475, el nom Joan Roiç de Corella. Per a un intèr
val tant llarg com és el qui separa les dues dates extremes,
hi ha lloc a suposar que no déu tractar-se aquí d'un sol per
sonatge, sinó de dos; y, en tot cas, les dates que podríen re
ferir-se al nostre Corella, són únicament les tres darreres.
Emperò, abans que tot, caldría veure si aquestes referen
cies no escauríen millor totes plegades als Comtes de Con
centaina.
En 19 de maig de 1453, un Joan Rok de Corella apareix
nomenat examinador de noiharis, en companyia d'en Beren
sembla requerir uns
guer Martí. Un càrrec com aquest, qui

coneixements y experiencia considerables, exigeix atribuir
al nostre escriptor, si realment se tracta d'ell, una edat a sa
mort, en 1500, de més de vuitanta anys. Recordant-nos de
als da
que'l traductor del Carlo.rà treballà en aquest fins
rrers moments de sa vida, se fa difícil que l'examinador de
notaris de 1453 sia el nostre home.
En 21 de maig de 1456 yen 12 de juny de 1462, un Joan
Roiç de Corella fou elet Conceller de Valencia per l'esta
ment de Cavallers y Generosos.
Un reverent
magnifich Joan Roiç de Corella apareix
constitult marmessor d'en Joan de Rocafort, doctor en Teo
en l.r de març
logía, per testament que aquest otorga
de 1471, davant del notari Berenguer Cardona. Les cir
cumstancies en que se l'esmenta, fan molt versemblant que's
tracti aquí del nostre escriptor.
sacra
En 30 de maig de 1474 fou nomenat el Mes/re cn
en com
Theologia Mossèn Roiç de Corella, àrbitre o jutge,
del notari Joan Ver
panyia d'altres dues persones, davant
nobles
danxa, per a que poguessin resoldre els plets entrels
Andreu y Lluís Figuerola.
a Jutges
En 13 de maig de 1475 foren nomenats per

d'apellacions

en l'examen de

notaris, Joan Roiç de Corella,

Albert.
Joan Gómiç y Micer Miquel
En 4 de juliol de 1489 fou publicada

la

Indulgencia

que

d'ar
concedí el papa Calixte III per a la fàbrica de l'altar
de Valencia. En el registre ont apareix
de
la
Seu
gent
Roiç
aquesta noticia (1) consta que'l Reverenl Mes/re johan

lletra A,
arti(1) Arxiu Capitular de Valencia; vol. 1.506,
(1) Vegi's en la Revisla de Calalunya els quatre
fol. 31. (Referencta d'en Pasqual Boronat.)
cles d'aquest autor, firmats L.
8-1913
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Corella, mestre en sacra Phcologia, publicà dita indulgen
aquell dia en la mateixa Seu.

yperquè un

da, com totes, a cantar les Ilaors de la Mare de Déu. Com
a resultat d'aital certamen, fou adjudicada a la propria
Verge la Joia oferta a qui millor la lloaria, donat que tots
els qui ho havien fet, Ii devien la gracia d'haver-los inspirat.
L'exemplar únic qui ens és pervingut d'aquest llibre,
pertany a la Biblioteca de la Universitat de Valencia; ha
vent-se fet d'ell una reproducció, l'any 1894, ab la rúbrica de

lar

Primer Libro

cia y sermonà

Respecte a la professió de MOSSENRolç DE CORELLA,ens
donen els textes, com ja queda dit, la indicació de que fou
• Mestre en sacra Teología ». Per raó de dita circumstancia,

poeta contemporani el lloa de predicador singu
(1), se l'ha suposat eclesiàstic; emperò en aquells temps
l'estat relligiós no era indispensable per a poder predicar en
una esglesia. La producció literaria del nostre escriptor,
per altra banda, fa admisibles les dues hipètesis, majorment
recordant que d'escriptors valencians d'aquella època, ecle
siàstics y tot, ens són pervingudes les mostres literaries
més poc congruents ab l'estat sacerdotal. Mossèn Corella,
escriptor místic de justificat renom, és també l'autor de
produccions ben profanes, atrevides y tot; cert és que ca
bria suposar obra de joventut les poesíes amoroses a que
volem referir-nos, emperò no és menys cert que elles pro
curaren al nostre escriptor una prou gran notorietat en
trels seus

2) (1485?) [VIDA DE SANCTA ANNA]. Després d'un pri
full çn blanc, comença en el full signat a2.' •Molt mag
nifica virfuosa‘honestissima senyora NalMonpalaua de Cas
» Acaba en la primera cara del full c9,
tellui los serueys
ah els mots: agracies tots los dies de ma vida. Amen »,
mer

Oir tnagnifica vírtuofa
bondliflima fenpora na
m6palaua re cailcltut los fuepa
per a effer acceptes volen: que
proceint rt fancera, e bona vo/
luntat fien conformes ala viaa
conrício re qui fenarecen . tE
perço,oírtuofa fenpora he peni
fat po loan roíç re corella fhlaí

contemporanis.

ab això queda dit tot lo qui pot relacionar-se, d'aprop
o de lluny, ab el poeta Mossèn JOAN Rolç DE CORELLA. Es
evident que tot plegat no basta, ni de molt, per a establir la
seva biografía, essent precís previament, quan això s'inten
ti, determinar quines d'aquestes noticies poden referir-se al
nostre personatge, y quines als altres dels mateixos nom y
Y

cognoms.

§ 2.

Bibliografla

ant en

(1-171?) [LES LAHORS DI■ f.A VERGE MARIA.jObrapoe

tica de Mes/re Corclla inclosa en el llt bre intilulat com seguei.r:
• Les obres o trobes dauall
scrites, les quals trac I ten de la

hors de la sacratissima Verge Maria, I foren fetes e ordena
des per los trobadors deius e I en cascuna de les dites obres
scrits, responents a 1 una sentencia o seria del mes prop in
sertat libel o cartell, ordenat per lo uenerable mossen Ber
nat 1 Fenollar, prettere e domer de la Seu de la insigne I
Ciutat de Valencia, de manament e ordinatio 1 del spectable
senyor Frare Luis Despuig, Me I stre de Muntesa e Visrey
en tot lo Regne de Valencia. Lo qual senyor, com a deuot
de la Uerge Maria, posa en la dita Ciutat de Valencia I una
loya a tots los trobadors, a onze dies del I mes de febrer,
any de la Natiuitat de Nostre Senyor I Mil.CCCC.Lxxiiii.,
co es, hun troç de drap 1 de uellut negre, apte o bastant
per
hun gipo, qui mils lohara la Uerge Maria en qual seuol
lenIgua La qual Ioya, per a dir en aquella, fonch lo 1 dit dia
posada en la casa de la confraria de Sant I lordi, de la dita
Ciutat, e iutgada a .xxv. del mes de mars del dit any. Lo
tenor o seria del I dit Cartell es lo mes prop seguent. >
Aquest volum (del qual ens ha plagut reproduir integral
ment la primera plana o títol perque explica el motiu de sa
publicació) se suposa estampat a Valencia, per en Lambert
Palmart, devers l'any 1474. Hi figuren obres de quaranta
autors, entre les quals una del nostre Corella, destina

(1) Mossèn Fenollar, en la cobla que endreçà a Mossèn
Corella, y qui comença: • Un altre Sant Pau — ohint vos
» contemple; — quant vos sermonau, —
alegras lo temple.'
Vegi's el nostre volum, pàg. 431.

facra tbeologia:

a yO

fera gran e fingular fpirítual re
lir legir la prefent bifioria cela
gloriofa fancta anna mare rela
mare re noffra falutie miferícor
perque moltes vegares he
oit ír al firenu e Noirtuos caual
ler mofren Luís re cafiellui ma!
rit .00lire:que teniu gran e fpe

Abans d'entrar en l'estudi de l'obra literaria de Mossèn
Corella, creiem convenient presentar ordenades les noticies
bibliogràfiques que hem pogut reunir relatives a la seva
producció:
1)

impreso en España.

o.z
Roiç

de Corella: «LA ViDA D1,

SANTA

ANNA';

fol.

Volum petit, de 26 fulles, comptant-hi la primera y la
blanques; estampat en lletra gètica, a grans mar

darrera

ges, ab cap-lletres tipogràfiques ornades.
En Gallardo (1) ha dit d'aquest llibre que era una preua
da impressió netíssima, y d'un remarcable primor caligràfic

tipos ab que fou cotnposta. Efectivament és així, essent
ademés digna de notar la correcció del seu text, talment
com si hagués estat repassat pel propri autor.
La extretna identitat dels caràcters y de les cap•lletres
ab els d'altres impressions d'en Fernández de Córdoba, per
meten atribuir an aquest estamper valencià la susdita edi
ció; la qual, en aquest cas, degué ésser feta devers 1485.
L'únic exemplar conegut actualment d'aquest llibre, ha
vía pertenescut an en Ferran Colom, y és conservat a la
Biblioteca Colombina de Sevilla.
els

(1)

Gallardo: Ensaro de una Riblioleca Española dr li
curiosos (Madrid, 1889); IV, 286; núm. 3.727.

bros raros
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ctat rcuocio

en

la molt illustre e dettotis
I Isabel de Billena, digna abadessa del
Monestir I de la Sancta Trinitat, en Valentia. • En cl revers
del full signat 14 comparcix: «Oracio a la Sacratissima Ver
falda deuallat de
ge Maria tenint son fill I Deu Jesus en la
mença cn el fol. a2:
sima senyora dona

aquella excellét

fenyora
Wcl matrímoní ,oírtute

e

<Endreça: 1 A

Ordenada 1 per lo molt reuerend mestre Mossen
En el full següent hi ha el colofó en vers, en cl
qual s'hi declara que la esta mpació del llibre fou feta atklen
eia, per jacobo de Vila, • y fou acabada del tot lonzen dia I
del mes de giner, any mil que corria I quatrecents noranta

bellea

la creu.

Corella. •

cela sloriofa fancta

tres, ab salut ».
Aquest llibre, qui fou reeditat per dues vegades en el
setzèn segle, ha estat, ara de poc, reimprès en sa totalitat,
sots el titol de Lo fassi cn Cobles (Valencia, 1912).

e

el3 outat
betbleem fon nar
turat aquefla bonet
fhtTima fenyora eel noble fire,
nu real tríb re juea fila rt ma
re

6)

(1495)

manera tie

Lo

portada,

QUART

DEL CARTOXA », tztot

al revers de la

allogrtzfiaLa
qual hi ha una gran estam

gnífiche pare'c mare Lo pare
.

bar n5 acbar t la catlíffima ma,
re ha :109 quals críaren la infif

n3Ctla fcgons los noblea
coaurno re aquella fancta laum

grie

Roiç de Corella:

«LA VIDA DE SANTA

ANNA.; FOI. a2 V.

PSALTERI trelladat de lati en romanç per I
Corella. • A la 11: « Aci feneix lo psaltiri
aromançat per loiReuerent mestreJohan Royç de Corella I
mestre en sacra theologia. Corregit e fe 1 elment smenat
per Johan Ferrando de 1 Guivara preuere. Empremptat en
Vene I cia per mestre Johan Hertezog tudesch. I A xxx dies
de abril. Any de la natiuitat I de nostre Senyor Deu Jesu
crist .Mil e I cecclxxxx. Laus Deo. » Una darrera fulla pre
senta, sol, el segell de l'impressor.
Volum de 137 fulles, en 4.1 petit, estampat ab lletra gò
tica d'una sola mida. Titols, cap-lletres y petites majúscu
les de cada verset, en vermell. Exemplar en la Biblioteca
Nacional de Madrid, únic conegut (BIBL., 256 b-c-d•257.)
3)

(1490)

lo reuerent mestre

4)
sima

(1490?) « TRACrAT DE LA CONCEPCIÓ de la Sacratís
Mare de Déu, Senyora nostra, fet per lo

Verge Maria,

Reverent Mestre Corella. »

bibliògraf qui descriu aquest llibre,
qual diu que és en 4.1, sense nota ni any de la impressió.
Afegeix que l'autor ha dividida aquesta obra en tres parts;
Ximeno és l'únic

del

de les quals explica quina cosa és y cóm fou con
pecat original. En la segona és tractat cóm la Mare
de Déu fou preservada del susdit pecat per gracia de son
Fill Divinal. Y en la part terça y darrera són resolts els
arguments oposats.
Pérez Bayer y Méndez reprodueixen la noticia d'aquesta
publicació per lo que'n diu en Ximeno. Sembla que, poste
riorment, ningú no n'ha pogut veure cap exemplar. En Se
rrano y Morales coincideix ab en Méndez en datar la estam
pació devers l'any 1490, la qual atribueixen a l'estamper
valencià Rix de Cura.
la

primera

tret el

(1493) 1.0RACIÓ A LA VERGE MARiA.) Composició d en
estampada a la fi dcl volum següent: [Istoria de
la Passio, per Mossen Bernat Fenollar y Pere Martineç.] Co
5)

ROif de

Corella

crucifixió. En cl segón full: o Comença lo quart I del
Cartoxa aromancat 1 per lo Reuerent e mag I nifich tnestre
loan Roic 1 de Corella, caualler e me I stre en sacra theo
v°. Segueix la taula
logia. » Acaba l'obra en cl foll
en la pagina segiient, r al v° de la mateixa comença la o Ora
cio a la senyora nostra tenint son fill Deu Jesus Ien la falda

pa de la

Acaba en la primera columna de la
plana segiient, cloent-se el voluta ah el colofó: • Ad laudem r,
honorem domini nostri lesu Christi eiusque Virginis Marie
matris sue. Fuit impressum in ciui tate vrbis Valentie die
•
xvj. februa I rij. Anno domini M.cccclxxxxv.
Volum en foli, que Haebler suposa estampat pels com
panys impressors Pere Hagenbach y Lleonart Hutz. Conté
la darrera part de la traducció que Mossèn Corella feu de
la Vida de jesuerist, escrita en Ilati per Ludolf de Saxonia,
conegut per cl Carto.ra. (BIBL., 306 a.)
No deixarà de semblar estrany que'l llibre comencés a
ésser estampat precisament pel seu darrer volum; emperò
no ha de veure's en això sinó una conveniencia editorial: Lo
Quarl del Carto.rà correspón a la Passió de Nostre Senyor,
y sembla que havia d'interessar més al públic que les altres
parts, que, com veurem, foren estampades en anys succes
deuallat de la creu. •

sius.
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Oela patio bduortre fenroz.
Comencalo quart
bel carrora aromancat
per lo fieuerentetnali;
inficb nieftretoanroic
oe CO2Cila couallere me
ftreenfacra tbeologa

iDela pafío Dei fenpo2

ICapítol í
patio oeno
íefu

noftre.

ftre fenyoz beu
crítt les beuotes crí
fhaneo péfes en ac.tt
Itbze fe pzefetita :ocla
quallo c rítiia fe oeu recozbaral
menpo fet vegabes lo Oia niu
fant bernart que la cotthiana liço
nottraben eferbela palio ociefus
contínua inemozta : e que alguna
cofa noencé arilo coz noftre com
la 1?umànitate pafto t3i fenyoz ab
bettocío rouínt recozbaba
bottcl» en la creue paftobe teftle,
beftja gloztar fe: ab contínu ituoi
ftisgt fenn en lorecozt econtem
.

pluio be aquella. 7I,a qual com a
beu ftarItoja0a
toya nefh mable

foutnt recone43nba Otno lo6 re
trets 51a nottra atunia:4 ari com

e

lo fen tnimoztal cozopera tor
téps leo nafreo pozta :e refufm.it
bela ftia ltmitnola carn no v9lgue

en

foffen refes art otnoles étratne
neo bel noftre coz benen efer p cõ.
tinu recou empzentabes eab los
clauo elanço aquells mateít fero
t
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»

que la fua oeticatífilma cant
nafraren en la nottra annna fcuL
ptOeo be aquetta Oolozofa patiofi
Los mytterto oolozs epenes fekc3
tempten encert en vn nouell fla
ma fera trfpoztat to quílescon
ros

templa aquell qui ab pzofunbe
coz

e

ab totes les mebulles bela

luaanima cercabela paftobe tef,
tos tneffablef mytteríse tozméts
ootozofoa fecreta no fabuts ni ta
tnes obita lí mandeftara La biut
na demécia.tits quals noua cóm
pafto nouelles affecnons noues
confolacione. e a la fi vri nou fla
tent atten yera bccontpLaciocc
celfa que h lera fcnyal e pzicipí
La foeuentoometerna gto2ía4ea,tí
vna tinota religíofa en ptemplar
la pafio l fenroz fe tranfpozraua
que niírdt lo cnictfíct cabéten ter
ra panto: c compafto oefallia.es
melter ooncbs que lo critha pze,
fent fe trtifpozteab affeeno Oeno
taa toto loo actes entylterio qtt
la pafiobel fenpoz fe contenat.e•;¡
cota la ruta beta aula ab fuellats
vilstotcs les anftes oe ttift inon

oblioaoeoab perfeucrança 1?1en.-.
ozeceefi en aquefta fdencta ro
tes [es altres atulçaa pzofttar ae
figeo.ea meiter ab gráltuoi be co
fea co2pozals oelicabes reabfhw
gues.mao quea fola necétlitat 61
•

cozo

refpógitef.e art en lo oozmir

com enlo vcihrab cobertes belí,
caocs lo teu cozono cobzes e nn

gues recozt 4lofopare e beurea.
la

contemplacío molt contrafta

encara co

(Val encia,

metter be vonefpartm
it

16 febrer

1495); Pàg.
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INolecb Del trella0o:.
molt reueren0
magnifíci?e mes rírtuos
lépoz caualter e bigne relí
giofl fagat e iiiilitar oz
dLa fagratiffima fenpoza nfa foge ma
ría bc montefa:frare 3autnebel bofcb
com,Jbaboz bel?onba:finbícI?lí pzoteic

retigío fobze bíta:e bíputat re
gried Palécia:reueréo fenpoz ren antoz
r amicícia germa ma¡oz mok Itimat:ré
çutme1;41les rfes multíplícabes pzega,,
ríes:acOpanpabesbe cbtínuesobzes be
amittat verbaberama¡ozmét qu.ib pen
fe la criftíandfima affectío rfa reueren
cia poztaala faaa fcríptura:12ífíngulat?,
et be carí.‹
ment als fagrate
toz bela

tat testfescrillíanesétramenesinfla
ma:ae e,rcítartotesles creatures:a loar
nugnifícar12ícolrre efus aeu fenyoz

nfe:pLa fua íntemeraaa ■;)ge fenpozama

rfa magnífícécia fía Rta
en la latína lengua:po feruét p arbctca
rítat tqa amoz ól,pbítine:fembkital
fuet bucl? capíta mofes: al vexellbe
electío apottotwoleu q amoz plaoz
aeuenvosnostrobe fola:totes lescrea
rnres p vosab elles voleu t loen:ffima
re: CIabtot

fíqué:bil abozé.21quella es veramo

fìia be cantar taaaera : nobemana rcs
peopímas la1?ono2be beu: la vtílitat
bel pzobífine:y pçoabtot pala voftra

eleuaaaíntelligécía:biala volfirat betio
ta:plenamét a4ft excellét líbze balte ai
c5 itaen pgrua latína

lengua:po 3e16la

cafa be aeu fglepa fancta VOt3 ftimula p
loslecbsquí fon grilpart124 la majoz en
c
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.

nZ")bze bela fe cati?olicatp als quals aift
trefoz:ac-lita pzeciofa margario fta aniu
gatm.volcu boncbs vírtuos fenyoz ai¡ft
trefoz ol befcobza:N,los crittUo lecbs
faluacio dles fues animes r ales nfes

trobembítientan rícbs la gracíali
La etna glozía cZSpzar p acquírír pugué
gran eslaobza pzofunba:alta:anIpla:p
lo

ín
larga:treball bemana p ala nua bebil
t ca

telltgécía quafiinfopoztable:amoz
rítatla bemanen:amoz
mes :

cantar fié plo

éltacarrega bemos trcballsfacen

laugera:3efus mon beu fenyoz pozte

trettabt acIft fobzc tots tos aLrrco excel)
Lentlíbze:ftmeó lo poztaua : tí lo fenyoz
poztauaa fimeó:quíen losbzaçoslo te
nía.fuptiíí bcbs vírtuos fenrozrfa bey'
uocío al bcnIgne fenyoz:a qut fcríultpoz
resbi alafua tigc fcnpoza mare:nom bef
emparemfmo que aqueft fentey aclalua
mageflat fe acabe:bi lo criftianifilinbe
obliae becoz volíitat p
fiç;5 rfe:bí nom
pcfa,prelle : cO a criftia catbolicl?ab tot
gi pecaboz ínaígriel torolos meus
fcrits obzes121 paraules bumílmét forf
mer bí13fente:a cozrectio accret p fmena

6lafacrofantaromana

fglepa

tots

loo renerents tueftreo:quí en b fu a vm
ratp obeaíécia vinen ferapartiten i¡rre
parto aClit líbze t5la víaa be 3efusbeu p
•

fenpoz nfe.Za pzínierapart coméçaala

fua çcncracio eterna fins al mírade bel
feruét be cenrurío enlaciutat be captar
naum. Za fegonapart coméça enlo fo
bze bitmiracteli ala fiu tranffiguracío
acaba. 2La terçaparten la tráffiguracío
coméça en ta fua vItínia cena acaba
Zaquarra part comagaacababa la cc
na

final eterna gtia.

acabaenlo

(Valencia, 1496); pàg.
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La Oració de

Mossèn Corella, qui figura estampada a la
fi d'aquest llibre, havia ja estat impresa abans, com hem
vist (Brui.., 305), a la fi de La Istoria de la Passió, de Bernat
Fenollar y Pere Martínez, probablement
pels mateixos im
pressors.

(1495) « Lo QUART DEL CARTOXA litol xilograliat en
fulla o portada. « Comença lo quart del Car I toxa
aromancat, corregit, smenat e ben examinat per lo reuerent
e magnifich me I stre Joan Roiç de Corella caus I llar e mes»
7)

la primera

tre en sacra theo

» Acaba a la

logia.
plana cxxxvj v°. La fu
següent conté, com la cdició precedent, la «Oració», lins al
fult qui segueix,ont hi ha també el colofó: « Ad laudem g ho
lla

norem domini nostri I Iesu Christi

eiusque Virginis

Marie

Matris I impressum

fuit opus istud, correctum nec non dili
gentissime emendatum , per reiteren I dissimum dominum
Joannem Roiç de Corella 1 doctorem sacre theologie. Die
v° sexta I mensis nouembris. Anno domini mil lesimo
1
qua
dringentesimo nonagesimo I quinto.
Reimpressió del llibre anterior, per Lope de la Roca.
Aquesta vegada sembla que'l propri Roiç de Corella hagué
de tenir cura de la correcció, per haver resultat incorrecta
la primera edició; així ho suposa el senyor Haebler, al des
criure l'únic exemplar que's coneix d'aquesta, conservat a
la Biblioteca Universitaria de Valencia.

cl

8) (1496) « Lo PRIMER DEL CARTOXA », tilot xilogralic en
primer full. Comença en el segón el • Prolech del trella

308
« Lo PLÁNT DE LA

9) (149.97)
REYNA ECUBA en prosa
catalana, compost per mosen Joan Rozes (sic) de Corella. »
Comença: • Mortale fiere amor....,
acaba: «...animosos
troians. Impreso en Barcelona por Juan Luschner •
En aquests termes descriu el Registre de la Biblioteca
de don Ferrán Colom, sots el número 3.958, la edició, avui
completament desconeguda, d'una de les obres de Mossèn
Corella, que sortosament ens ha conservat un manuscrit.

L'exemplar,

que, segons el mateix Registre, havia costat
comprat a Barcelona pel mes d'agost de 1513,
era en 4.1, y no ha estat possible retrobar-lo a la Colombina
de Sevilla, ont, com se sab, anaren a parar els llibres
que'l
fill de Cristòfol Colom havía recullits en sos continuats
Per
la
viatges.
poca extensió de l'obra, havia de formar un
follet de poques planes, yaixò pot explicar la seva
perdua; a
menys que algún dia no comparegui l'exemplar en algún vo
lum de diversos, escorcollat fins ara deficientment.
L'incipit
que dóna el Registre difereix del començament del text que
coneixem; pot ésser efecte d'una transcripció errada, o, tal
volta, una variant de la redacció d'aquesta peça literaria.
Respecte a l'època en que pogué ésser feta aital im
pressió barcelonina, creiem probable l'any 1498, del qual
se coneix una altra estampació d'en Luschner; era quan
aquest s'havia ja separat del seu company Preus, y abans de
que passés a imprimir a Montserrat, que, com se sab, fou
en 1499 y 1500.
tres diners,

10)

(1500)
SEGON DEL CARTOXA»,
xilograllat en
fulla. En la segona: «Comença lo segon del Car

la primera

‘s
dor ». Acaba en el foli

cxxxxiij v°, ab el següentcolofó: « Aca
part del Cartoxa en la vida de lesus Deu hi ;se
nyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua parlo I
magnifich hi reuerend mestre Joan Roiç de Corella, Caua
llar hi mestre en sacra theologia, hi per ell mateix
corregit
smenat hi ben examinat. A pregaries del molt reuerend hi
magnifich frare Jaume del Bosch, Caualler, religlos del
sa I grat orde de la sacratissima senvora nostra
Verge Ma
ria de 1 Montesa. Stampat en la insigne ciutat de
Valencia,
a tretze I de abril, Any de la salut nostra
Mcccclxxxxvj. »
la
taula
en
el
SegueLr
full immediat;
al revers del mateix,
comença: «La Vida de la sacratissima Verge Maria, mare de
Deu, senyora nostra, en cobles de rims stramps. » Ocupa
tres planes, y queda encara una
del volum en blanc.
Volum de les mateixes dimensions y condicions tipogrà
fiques de les altres parts de l'obra. Haebler suposa estam
pada aquesta edició pels impressors Hagenbach y Hutz, qui
havien ja feta la primera estampació del Quart del Carto.rà,
l'any abans. (BIBL., 306 b.)
ba la primera

ofcgon.
WC3rtó9.

toxa , arromançat,

corregit, smenat y I ben examinat per lo
magnifich mestre Johan Roiç I de Corella, caua
Iler, mestre en 1 sacra theologia. » Acaba en elfull elvil: • A
honor, laor y gloria de la Trinitat Sanctissima acaba I la se
gona part del Cartoxa, traduhida de latina lengua en valen
ciana i prosa per lo molt reuerend e magnifich mestre en
sacra theologia mossen i Joan Roiç de Corella, y per
aquell
diligentment ans de la mort sua corregida 1 hi examinada; la
qual fon apres ab gran vigilancia effigiada yem 1 premptada
en la inclita metropolitana ciutat de Valencia en lo any jubi
leu de la Natiuitat jocundissitna de nostre senyor Deu Jesu
Crist, Mil cinch cents. • Al darrera de la fulla comença la
taula, la qual termina en la fulla següent, de la qual romàn
reuerend e

en blanc eh revers.

Volum en foli, de 158 fulles; imprès, segons Haebler,
per
l'estamper Cristòfol Cofman. Es interessant la noticia del
relativa
a
la
mort
de
colofó,
Mossèn Corella: aquesta degué
8-1913
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Delfernent De céturio poralítkb

Començalo feson Del cartoga
orzotn4at:cozregít:fmenat:

ben cgaminat perIo reuerèo
tuagníficb meftre 3oban roíç
Oc coulia:íz:aualler mettre en

fatia tbeologia.
od fertiètoe céturíopuraliticb
£opítot pzinter.

114uao lo renroz per ezt.
traren la ciutat d cafarnoti

p:íncipal durat enla pzouí
cia De tyableo en la qual p
guaiDa De tota la terra ftami pit rDolaí
tre centurío capíta pe cent cauallas per
toroma imperí.fra lattozo cafarnamn
curat glozíofa:teztía aqueft centuríovn
feruérquí molt amatta paralítícb:híab
tan gran Dolozque ftintatia 4110 poDía
naturalmét,puebír enla fua víDa:hoíDa
la fotna 4jefue renía : hí la erceliencía

izqo fe9 tuíracleo recítatié : fertnament
pogue creure bífeu flírna 4 poDía pcuí
r 1iuuar
alfutft4 tk antaua:hí regoí
nerét 4era gentít roolutre:tio gofa p ft*
mateírala pfécía 1fcpoz í)fétur fe:mao
íga ato aticúíodlojuezzo hí ,pmetto ccia
familíatoÑ fenro: cj p eil bi aiiafbtoc
part fua lo fupliqué e ItDígué féroz evita
porelttlqt 1b3 la fanítat y la malattia
lamozt bila víDanm faDr(mezt:coztcfa
mét plamo Dít, fuét uí catízt ?tra loofu
bot;cito fuento mal tructé:iazz en lo lit
cn ma cafa:ptra loo lbuntiis firozo: t5
fa cafatóo malatto lancembí Diu meo
001020 lo turmenten :treo pouleo alfen
poz erplíca citafua bellígitítat moguen

ntífieozDía:4 jau: 4 co paralítícbque
mott gr4 Doloz lo turtnéta :acolloo al fè
po: ont to emkelíita.rDiu ozígeneoac&
Itao a411 ciera tiranger rootatre : Dome

ftícb ento coz bienta péfa fttir en nacío
enta fe ,ppíml:pzícep De catialtero:ppsií
ro belo á'geto: acoftas meo p Deuocío bi
íSfeneía.Díu fklucb
cre4a:tj p cozpolat
trames
tofatteíáO bi
e buílítatbi
twarcb poble. Sãt inatheu Díu 4(11
marcir bírècb eu ,fona factIntétfon cC3
comeolos etulgelírtes fon acolluntaDef
pattleo fi tranteté algu 4 p nofaltreo
ple Díent fetto Dír falfía rolí 6e pa parlat
tal negocí bi ma tomattal refpolta:o
poguefer 4 céturío 4304 partari alfen
ro: loo foceraoto bipmentEcielt bíDín

gueoen ftfona Oztienala Díttia,puíDetz
cia tjto zue915mero hi attafé:pcj: fofi iefat
fableo:fí víftlo míra cle:bí creét céturío

rootatre.ellono crerégrá- eréple De acift
capíta:Deué piDze 4gti folícitut bícura
t5la faztítat Ñfuét to fa cercara jeftio ce
tcthat metge lb fperk fantkatz3ito terre
tato meDecíneo:ptra molto 4 tçlt; fuéto
filaialtspocb curé:1310 Ljto aízt fr pau ci
fon pijozo 4 ifelo botnéo :ntees curédleo

poluptato fueo bí concupícetteíes : que

Deleo necefritatoDeto fuetito hí matalí
tíco:bt feguitla letra euá'3elíca:k30 paid
palo tgo jueus al fettroz afectaDamét

gíté4 vínga aguarirlo fuét paralítícha
La ntozt ja,ppítici:Diét fettroz a411 cottu
no mereír4 tí atozqueo atilta gfa :coca
eDefi
píta 4 anta-la gét itra:hí ell nottba
car la
finaffloga noto auta Ditcenturío
al ikitroz pgafen 4 víguesafa cafamiao

folantét lí Diguefé colo feu famíjabía
pazalítícb bi 4Dotozolo crucíaué:pono

tenfétka fe toojueuo:loo to centuríoa
tra
iefuo trametia: c.6tenía ell gentil 4li3
metíamo tarria to txitígite féroz atojui

refP8Dze:ro bíre hí Dottar tt be fatiU

a

a
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tat

fua hütlítatpzoi
pfeta:b6 titoftra la ht
obehítit

funDe aDerint tantoft quaft
volien :bi mottra la fua píeí
tu

queello

(Valencia, 15oo); pàg.
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bela tmuilksuracio bel(enro:#

Coméca la

terca part

Del earroxa trellaout
oc

bri

en romanc

per

Jo reuerent meftreiCo

jel(a beta tranfNura
cio Del fenpo: pnmer
capitol.

2luía pzomeo lo
fenpo:enlo pzece
bent capítoloíét

algunsoele & fon
ab tuí :no guita

ranla mozt fins
venint en
veçsenlo fill bel bome
lo Ieu regne:if, per tenír aquefta
pzontefaiNu çant matbeu:quea
pzes.vpíes fanct Zucb oíu que
verí
buyefacil esla cOco!biafanttaOba
tatqueab Oups fcriuen
tbenefanct £11)arcbnoconten lo
olaque fenyoz los feula pzomefa
ni lo oia quele moltra la fua glo
rta fan t iLucl? tots los buyt otes
conta:pzes ooncbs lo fenyoz ape
re 3aume e

a

30an e apartals

envnmont Oc altítut ealçaA es

lo mont Oe Zbaboz a quatre mil
lee oe na3aret oeuers oztét:epuja
lo fenyoz enlo montperque feeo
raefolanct 01)atbeue fát marcb

pofen.vpiee:ffict tucb bupt noe

fens Mífteríque apzes Oeles fis
Oate oeaqueit mon:Zes anímes
fantes enla 61Ozía jareporen:e fe
apzes en
tena ebarpozten que
la eoat buytena cobzaras los glo
nofoo cofrozefen puíann al cel
Lo

Tç

DEL
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ablo 6ener4l jut3e.?3út
ronpn nofene unitert oíent
tar.tu la vn

vcrt

euanglifte que

a

pzes fís oies:laltre que apzes oe
bupt:s4 lo fenyozlofifen ola Oela
termana puta enla creu:p lo fete
repofa enlo fepulcre.1.23lo buy te
reflitcíta:axi nofaltres apzes 61es
liseoats en tes quala per lo len
yoz foferím treballs c angullíes:
aptes oela letena cOat enla
Ice fanctes animes repofen:fera

buptena oat quant reficíta
ren los noftres cofíos.fon OC)c126
La

la tranaícsuracio lo bupten ota:R
que coneffileften It fpailén los oe
Keb1N la 6eneral refurzectío loe
uentooza:que fera enla coat bup
tena:pzeslo fenyoz tres oels apo
Itols per la veritat fta enla pa
raula oc Oos:otres tellínionísbí
per moftrarque aquellsquí la fe
bela fanta trtnítat feruarau per o
bzes fe alegraranenla refurzectio
focuentooza :Pzes aquells tres
pere 3aume e 3oban:que fpecí
almentlos amatia 121 encara per
tnoftrar 4 rol reure apeu es me
Iterque fi apere que per fe pzínier
lo confeffe:4 fubplante121 enpne
los vicis per auinexlen gracia
lee bones obzeaacabeque 3t51N1
fignífícaxartot merít fta en creu
reverítat:en oeclínar Oefer mal:'
en obzar bones obzes pzes CI1C4
ra aqueltooexcbles per loar tots
lositaments ocla fanta feleyaen
pere los pzelato e cafats:en 3au
fielos acriuec pentOents:en 310

kmnlos contemplattus e vers
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ocórrer aquell any, o tal vegada l'any abans, mentres s'ocu
308 a).
pava de la correcció del llibre

ben examinat per lo re 1 uerent e magnifich mestre Jo I han
Roiç de Corella, caualler 1 e mestre en sacra theologia. IDe

11) (1502?) [Lo TERÇ: DEI. CARTOXA.1 Comença el full
segón d'aquesta manera: • Comença la terca part del Car
toxa, trelladat 1 de lati en romanc per 1 lo reuerent mestre
Co 1 rella. De la transfigura 1 cio del Senyor, primer capi
tol. • Acaba el text en la primera columna de l'anvers delfoli
la segona columna comença la lau1a dels capítols.
Acaba la laula en la plana següent, sense indicacions tipogrà

fol. exxix; y, al verso craquesta mateixa fulla, compareix
la •Taula del Quart del Cartoxa », qui omple, juntament ah

la

fiques.
Haebler suposa (nota al sett núm. 375) que la impressió
d'aquesta part hagué de fer-se en 1502; peró no diu en què's
fonamenta, ni es refereix per a rés a qui pogué esser-ne
l'impressor (131m..., 308 b).
12) (1507) « HISTORIA DE JOSEF, hijo del gran patriarca
Jacob, copilada por Joan Ruiz de Corella. • Comença el pró
lcg: Porque manifiestamente... » Comença la historia: • La
Es
triste y miserable... • Acaba: su vida triste
impresa a Valladolid en 17 de septembre de
l'any 1507.
Aitals són les noticies que d'aquest llibre ens dóna el
Registrum de don Ferràn Colom, sots el núm. 3.324 (1); diu
ademés que va costar, comprat a Medina del Campo, quin
ze maravedisos. El llibre déu haverse perdut, per quant
l'Aguiló, qui feu viatge a Sevilla per a pendre nota dels lii
bres catalans que quedaven a la Colombina , descrigué
aquesta edició seguint la noticia de don Ferràn.
Se tracta aquí d'una tradttcció castellana de l'obra de
Mossèn Corella, que trobarem tot seguit impresa, y el text
original de la qual figura aixt mateix en el nostre volum.
perversa,
en 4.t

passio

del

Senyor

Nostre.

Capitol

1.' Acaba el text en el

el segell de l'impressor, tota la plana. A la cara anterior del
Oracio a la Senyora Nostra 1 tenint son
fol. exxx. hi ha la
fill Deu Jesus en la falda deual 1 lat de la creu», completant
se ah el següent colofó: « A labor e gloria de nostre Senyor
Dett Jesu 1 crist e de la Sacratissima Verge Maria, ma 1 re
sua, es acabat lo present libre, nomenat lo Quart del Car
toxa, corregit y smenat per 110 molt reuerent e magnifich
mestre Jo 1 han Roiç de Corella, cattaller e mestre cosa I
cra theologia. E fonch empremptat en la 1 molt insigne e
metropolitana ciutat de Va lencia per Gorge Costillal (sic),
a .xxiiij. dies del 1 mes de maig de lany M.d.xiij. » El verso
d'aquest darrer full és en blanc.
‘'olam de 130 fulls, de format idèntic al dels altres
Cartoxans (BIBL., 310 a). Exemplar en l'Institut d'Estudis
Catalans (fons Aguiló).

Fou

15)
en tres

(1318) • Lo PRIMER DEL CARTOXA •, liloi xilografial,
linees, damunt delprimer full. Al revers del mateix hi

(1510) • LA HISTORIA DE JOSEPH fill 1 del gran pa
ordenada per lo reuerend mestreJoan Roiç
de Corella, caual 1 ler e mestre en sacra theologia.» Aquest
13)

triarchaJacob,

opzt

21

12Illo2ía be 5orep12 fal
hel grJ patri1rci2a acob
ozdenada per lo reuerend
me

e

soan roíc

ler e meftre

en

t)e cozella caual

facra theologia

portada. Segueix al v" d'aquesta primera fu
en la plana següent, sig
estampa de la crucifixió;
nada a
el text: • Prologo (sic)de la ystoria deJoseph,1fill
del gran patriarcha Jacob.' Acaba, en el revers tlel full e9,
abels mots: « ...perdi es stada ma vida trista. 1 Deo gracias.»
En 8.é, de 20 fulles, la darrera de les quals és en blanc.
Lletra gòtica de dues mides, ab caplletres ornades. Aquesta
estampació ha estat atribuida per alguns bibliògrafs a l'im
pressor valencià Lope de la Roca; en aital cas deuría co
és el fitol de la
ha una

mer

aquefl

morí.
als anys abans de 1498, en que
Serrano y Morales l'adjudica an en Joan Jofré,
cone
y la suposa feta devers l'any 1510. L'únic exemplar
gut actualment és a la Biblioteca Universitaria de Va

rrespondre
Emperò en

ça

141 03/3) [Lo QUART DEL CARTOXA.] Fol. 1/: Comen
lo Quart del Carto 1 xa aromançat, corregit, sme 1 nat e

(1)

Cfr. Gallardo, obr. cit.; II, 535.

rton.

Crisl,a tota plana. En el segón fol.: • Pro
lech del trellador,
», a dues columnes, ocupant tela la pàgina.
Eltext ocupa fins al fol. 139; en el fol. 139 v." hi ha la taula,
a la qual segueix « La Vida de la Sacratissima Verge • den
Corella, ocupanl tres planes. Al verso del darrer full hi ha el
colofó: Acaba la primera part del Car 1 toxa en la vida de
ha una estampa del

lencia (131131.., 332 a).

Oct
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aula oei quart oel carrota

d

pafflo bei fon,02 noftre.captol pzi

tner.fo.
íj
Oei p2imer completozt. capítol fegon a

fo.

matínee.c.ap.terça fo.

rvij

De1?o2a plíma cap.quart fo.
rxv
l?ozatercia cap.quinta fo.
rrrj
feta
fo.
ritil
1202a
cap.vi.a
De l?otanona cap.víj. a fo.
tvííf
Ete verples cap.octauoa fo.
1014
R)e fegones completes cap.i fo. Irto;
Suma bela paílio t3 nottre fenpo2 e lao2s

bela creu cap.e afo.
Del offabre fant cap.o. a fo.
Dela refurrectioae nottre fenpoz capitol
bot3e a fo.
lrríííj
els3 enguents beles treemaríes:e com
lo fenpoz aparegue ala fua verge mare.
capitol.p'íj. a fo.
Commaria magdalenae les altres mao
ries:e pere e jol?an vingutren al moni
ment cap.rítíj. afo.
t£om lo fenpo2 apareguealamaría may
dalena cap.po. a fo.
Liíj
4Z) aparegue lo fenpol a leo tres martes
capitol.m. afo.
RiDe falfia ules guardes capítol. poll
a fo.
lrrrviij
Com apareguelo fenpo2 apere e jorepp
e 3aume menoz cap.xvui a fo.
Irrrtj:
als
Doe6rebleg
Comaparegue lo renro2
en
Ctriaus
capítol
quianauen
a fo.
Com apareguelo fenpoz ala apottotaab
fent ti?omasenlo cenacle capítol.
fo.
rcíf
als
lo
bereblespze
tfom aparegue fetipoz
fent fent thomas up.rrj. t fo.
rcv
Jom aparegue lo fenpozal fet herebles a
tatuar DC tbibería cap.ij. ì fo. tcyíj
apareguelo fanoz alo OIT)t 6;:ebles
«

Lo

QUART

DEL

CARTOXÁ

en L5ablea:

encara

cinci cents altres

capitol.;:Kiíj. a fo.
c.j.
Suma oeles aparicionsbel fenpoz ap2es
la refurrectio cap.rrítij. a fo.
cli
Dela afcifto t3tl fenpoz capí. vint12í cinci?
a fo.
R)da ft e vtilítat hda fee belaeuilgelica
fcriptura capítol.mi.a fo.
c.vítj.
?De pentecoitee cap.rtyíj.afo.
Delao2 Offilf113 cap.rpoíij.a fo.
cxyr
Rela airumpcio e 1202 bela feno2a no
Itra capítoLgír. a fo.
c.rviíj
Del
final capítol.. a fo. c.rolj
W,seía pena infernale glozia eterna Capit.
c.gv
£onctufio oe totioitbze capítol trenta li
Dos a fo.
cs.tXvi•
odataula.

(VaienCia, 1513); fol.

cxxix v,

h

Del car
part
filobalapámera
kfus
fenvoz nfetrelloclada
tora enla vida
oe

Deu

Delati en valendana lengua:per lo manífíci? 1?í re
uerend mettre 3oanroç oe cozeita 2:aualler
p ell mateix
1;st mettre enfacra

cozregit fmenat 1;4i ben gamínat3p:ega
ríes oci molt reuerend p magnífici? frare
(iumeDelboctc$2:3ual1er religios Dei

fagratouleDela fagratiffima fenpom
noftra verge maria DengStefa.

fpeko De3oan trirermercader

lib2eo g:tutada De »arletona
Effá-pat enla infigne clutat

»arfelona per meare

3oan1kfcmbac1? aIc
mar a.rví.Del mes

Octub:e Zinv,

«Lo PRIMER

DEL

CARTOXÁ

(Barcelona, 1518);

darrera

pagina.
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lesus, Deu hi Senyor nostre, trelladada I de lati en valencia
na lengua per lo manifich hi re uerend mestre Joan Roiç de
Corella, Caualler I hi Mestre en sacra theologia, hi per ell
mateix I corregit, smenat hi ben examinar. A prega 1 ries
del molt reuerend y magnifich frare 1 Jautne del Boch (sic),
Caualler, religios del sagrat ordre de la sagratissima Se
nyora I nostra Verge Maria de Montesa. A de I speses de
Joan Trinxer, mercader de 1 libres, ciutada de Barselona.
Estampat en la insigne ciutat I de Barselona per mestre I
Joan Rosembach, ale I may, a .xvj. del mes 1 de Octubre,
Any I Mil.D.xviij. (Segell de l'impressor.)
Volum de 141 fulles. Exemplar en la Biblioteca de la
Universitat de Barcelona (BiaL., 310 b).

§ 3.

El

<Jardinet

d'Orats

Coneguda ja, per la enumeració precedent, aquella part
de la producció d'en Roiç de Corella que'ns llegaren impre
sa els segles xv y xvt, anem a veure ara l'altra part, qui ro
mangué impublicada, y la conservació de la qual devem prin
cipalment a dos manuscrits coetanis de l'autor. Ja s'ha dit
que l'obra inedita del poeta valencià és més important que
lo que se Ii coneix imprès; y aixó és cert, no per la quanti
tat, sinó perquè aquella ens ofereix l'aspecte més original
de la personalitat literaria d'en Corella, fins al punt de que,
si els manuscrits haguessin
desaparegut, no sabriem ara
explicar-nos la raó del
l'escriptor valencià.

gran renom

assolit de son vivent per

El primer en antiguitat dels manuscrits d'obres de Mos
sèn Corella és el conegut per Jardinel d'Orals, acabat l'any
148b per Narcis Gual (o Gall), y el qual ens ofereix la més
heterogenia replega de materials literaris, deguts a autors
catalans y valencians d'aquell temps. El còdex en qüestió
està avui custodiat a la Biblioteca Universitaria de Barce
lona (21-4-1), y abans de l'any 1835 pertanyia als Carmeli
tans Descalços de la nostra ciutat. En aquesta llibreria el
vegé, de primer, el P. Villanueva, al qual devem la noticia
més antiga que posseim del manuscrit en qüestió (1). Tam
bé en prengué notes en Torres Amat, qui les aprofità per a
diferents articles del sett Diecionario.
Se tracta d'un groixut volum, del format de 150 X 200
nalímetres; els seus 300 fulls actuals, en els que hi cal com
pendre una portada y la molt detallada taula qui apareix a
la fi, estàn escrits de tant desigual y incorrecta
manera, que,
en ocasions, se fa molt dificultosa la lectura de les
composi
cions en prosa yen vers que conté. Això és degut a dues cau
ses, de les quals ha d'ésser inculpat l'escrivent, o sia el sus
dit Gual: la mala caligrafía y la poca escrupulositat de la
copia. Del primer defecte pot un hom eixir-ne triomfant ab
bona voluntat y aplicació; mes, en quant al segón, no hi ha
rès a fer-hi: versos oblidats, considerables frases saltades,
interpretacions capritxoses de passatges que no degué en
tendre prou; tot lo qual mimva en gran manera la utilitat,
incontestable no obstant, que de l'estudi d'aquest document
dèu esperar-se. Encara hi ha més: el fardine1d'Orals, en son
estat actual, acusa haver soferta una transformació dels
elements qui el constituiren en un principi, havent desapare
gut produccions qui figuren en la taula, y compareixent-ne,
en catnbi, altres, de les
quals no fa esment aquella.
No és ara la ocasió d'esbrinar a què pogué obeir el cam
bi de que acabem de donar compte, ni si fou intencionada o
fortuita la transformació: si per una part indueix a creure

(1)
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Villanueva:Viajelilerario (Madrid, 1851); XVIII, 224.

lo

segón l'haver estat relligades sense ordre

les seccions en

que fou desaparellat el manuscrit d'en Gual, afegint-se-hi
elements estranys al mateix, dóna lloc a creure que no fou

intenció que's feu desaparèixer, entrealtres coses, va
ries obres de Mossèn Cot ella, una de les quals també fou
extirpada de l'altre manuscrit de que'ns vagarà parlar. Sia
sense

ens interessa per ara pendre nota de les
Pautor valencià que'l manuscrit contenía y dir, de
passada, quines són les que ara s'hi troben.
Començarem transcrivint el títol o portada de l'aplec,
de bastant dificultosa lectura pel mal estat de conservació
d'aquest primer full del còdex:
« LLIBRE l]NTITULAT JARDINET DE ORATS, compost de di
uerses proses yrims. En moltes lengues. ILos principals auc
tors dell son: I Mossen Joan Roig de Corela valentia; I Mos
sen Bernat Fenollar valentia; I en Vidal, en Verdanxa y I en
Vilaspinosa notaris de Valentia; 1 mossen Joan Scriva caua
Iler de Valentia; 1 lo magnifich Comanador Stela de Barce
lona; 1 Miquel Stela de Barcelona; 1 Romeu Lull catala; 110
comanador Rochaberti c[atala]; I Mossen Pere Toroella ca
tala; 1 Pere Joan Ferrer caualler cata[la]; 1 de Claudiano
poeta y de Ouidi versions; I Francesch Alegre de Barcelo
na; 1 Guillem Oliuer de Barcelona; 110 Compte de Oliva; I
Moreno y [Xeriebia vale[ncians]..
Hem de declarar Ilealment que la lectura de l'atribut
« catala • a favor d'en P.
J. Ferrer no podría ésser garanti
da: altres hi han Ilegit • valencia », y lo borrós de la tinta y
un forat del paper donen realment lloc a dubte. Igualment
hem hagut d'interpretar, en la darrera ratlla, el nom 'Xe
rebia », induint-nos-hi el trobar-se, en efecte, dintre'l llibre,
lo que

vulgui,

obres de

una • letre damor de Mossen Xerabia a Dona Brianda •, acu

sada igualment per l'índex (en aquest se Ilegeix Xerebia).
Passem llista de les composicions d'en Corella que de
clara la taula, y de les que no declara:
a) «La vida de Sancta Anna feta per lo magnifich mos
sen Joan Roiz de Corella, caualler de Valencia, estudiant en
sacra teolagia; dirigida a la magni[fi]ca Senyora Montpa
laua de Castellui; carta 1. • (Figura en el llibre, en el full
que marca.)
«Lamentacions de Mirra e Narciso e Tisbe, per
mossen Corella, caualler, en sacra teolagia professor; [car
•
tal 64. (D'acord ab el llibre.)
c) « Istoria de Biblis qui se anemora de Cano, son ger
ma, feta per lo refuerenid m[ossen] Corella; [carta] 80..
(Comença, més exactament, en el revers del full 79.)
d) «Tregedia de Caldesa, feta per Mossen Corella;
[carta] 84. • (D'acord ab el llibre.)
e)
Istoria de Leander y de Ero, feta per mestra Core
lla; [carta] 131.. (Es d'acord.)
f) «Les tres lissons de morts, fetes per mossen Core
lla; [carta] 141. • (Han desaparegut d'aquest indret del ma
nuscrit tres fulls, el primer dels quals degué contenir
aquesta obra. La mutilació afecta ja a l'acabament de l'an
terior Isloria de Leander.)
g) «Letre de amor feta per lo predit; Icarta] 142. •
(Desapareguda igualtnent. Encara el full 143, desaparegut,
contenía, segons la taula, el psaltn de misererc mei. en cas
tellà, que no creiem pas fos obra del nostre autor.)
1r) ['A Caldesa ».] (Al verso del fol. 148 compareix
aquesta composició, sense titol, precedida no més pel nom
de « Mossen Corella ». La taula del manuscrit no registra
aquesta peça.)
• Visio del
Judici de Paris, fet per mossen Joan Scri
ua, ab la allegoria de aquell, feta per mossen Corella; [car
ta] 151.' (Existent en el manuscrit.)
• « Letre de amor per (Caldesa
esborra!]) Mestra
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Corella a Caldesa; [carta] 162. Letre del predit a ella ma
teixa; ibidem. > (Abdúes Iletres han desaparegut ab les tu
Iles 162 y 163 del manuscrit, qui manquen en aquest indret.)
« Prolech en la Istoria de Joseph, fill del gran pa
triarcha Jacob, ordenade per mestre Corella; [carta] 166.'
(Figura en el seu lloc.)
/)
'Cobles de Mossen Corella a Caldesa; [carta] 194.
Resposta de Caldesa a mossen Corella; ibidem Cobles
sparses de Caldesa; [carta] 196.' (Aquestes tres composi
cions, relacionades entre si, figuren en el lloc que s'indica
del manuscrit.)
m) • Letre de mossen Corella a Volant Durleda; [car
ta] 198. Letre del predit a ella mateixa; ibidem. (Són en el
lloc indicat, emperò començant en el verso del full ante
rior.)
(Aquesta
n) [« Requesta damor de] Mossen Corela.
composició, que no és inscrita a l'index del manuscrit, ocu
pa en

part

la fulla

198.)

,Jardinet d'Orats ens ha conservades onze
peces literaries de Mossèn Roiç de Corella, y ens dóna noti
cia d'altres tres, desaparegudes del manuscrit: aquestes
darreres són les que hem marcades fl. g, fi•
En restun: el

§ 4,

Còdex de la Biblioteca

Mayansiana

segón dels manuscrits d'obres de l'escriptor valencià
més important dels dos, és actualment conservat a la

El
y el

Biblioteca Universitaria de Valencia. No conté, d'acord amb
el seu titol, sinó les Obres de Mossèn Corella, essent lo sufi
cient complet y correcte el text de les mateixes, per a que,
gracies a ell, fos possible en els nostres temps una publi
cació de quasi tota l'obra literaria original de l'autor.
Aquest còdex fou ja conegut d'en Ximeno, qui el pogué
veure en la llibreria del canonge Mayans y Siscar. Abans
havía estat en poder d'un don Pedro de Rojas, el nom del
qual figura manuscrit en la primera fulla. A la mort del ca
nonge passà el còdex a mans d'en Josep M. Mayans, comte
de Trigona, el qual se'l vengué an en Josep M. Torres, bi
bliotecari de la Universitat de Valencia; actualment el guar
da, com hem dit, aquest establiment, sots la sigla 88-4-19.
La seva descripció ha estat feta dues vegades: per L. d'On
talville (1) y per J. Massó y Torrents (2).
Constitueix un voltun de 280 X 204 milímetres, compost
per 243 fulles, escrites a ratlla tirada a les darreries del
xv.«. segle. Té caplletres vermelles, molt senzilles, essent
la caligrafía de tot el còdex sumament clara y posant de
manifest una gran cura per part de l'escrivent; de lo qual
prové la correcció del text, qui, en general, no deixa gaire
desitjar en aquest punt.
La taula de les obres, qui figura enfront del llibre, acusa
les següents:
A) «Lo rahonament de Thelamo e de Vlixes, sobre les
»
armes de Achilles, en cartes
B) «Lo plant doloros de la Reyna Ecuba, sobre la mort
» (Es el text qui fou objecte de la
de Priam, en cartes
a

edició núm. 9. Vegi's la bibliografía.)
C) « La istoria de Josef, en cartes .viij. • (Vegi's la edi
ció núm. 13.)
D) «La istoria de Leander, en cartes .xxv. » (Text c)
del jardinet d'Orals.)
E) 'La suplicacio de natura humana, en cartes .xxxiiii. »
(Aquest text ha desaparegut, havent estat maculada del da
(1)
(2)

Revista de
Revista de

Catalunya (Barcelona, 1897); pàg. 166.
Bibliografia Catalana; VI, 146.
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fulla susdita, ont començava la Suplteadó, y arren
fulles següents, .xxxv y xxxvj.)
Fi • Les liçons de morts, en cartes .xxxv. (Perdudes.)
G) « La letra que Honestat escriu a les dones, en car
tes .xxxvj. • (No romàn d'aquesta obra sinó l'acabament,
ocupant la primera cara del full .xxxvij.)
La tragedia, en cartes .xxxvij. » (Es el text d) del
jardinel )
1) «La letra que Veritat escriu a les dones, en cartes
rrera la

cades les dues

•xxxx.»
• La demanda

J)

quel

senyor

Prinçep

Don Carles de

mana, en cartes .xxxxv. »
La

K)

Iamentaçio de Mirra, filla de Cinaras, en car
Narçiso, en cartes .1v. La poesia de Pira

La faula de

tes

Tisbe, en cartes Iviij. » (Les tres peces no formen
sinó una sola composició, corresponent al text b) del jar
dinel.)
L) «La lamentacio de Biblis, germana de Cattno, en
cartes .1xj. (Es el text e) del manuscrit esmentat )
11) «La poesia ho faula de Jeson hi Medea, en cartes
.Ixiiij. »
N) 'Lo parlament ho collaçio que en casa de Beren
guer Mercader se esdettench, en cartes .1xxv. La faula de
Orfen, en cartes Jxxx. La faula de Silla, filla del Rey Niso,
en cartes .1xxxiij La faula de Paçife, muller del Rey Minos,
en cartes Jxxxv. La faula o poesia de Progmes e Filomena,
»
germanes, e del Rey Tereu, en cartes.lxxxvj. (Tots aquests
titula no formen sinó una sola composició, encara que en la
taula apareguin com peces separades.)
0) • La letra fengida que Achilles escriu a Poliçena en
nus e

lo setge de Troya, e la resposta, en cartes Jxxxxj •
P) 'Lo johy de Paris, ab la allegoria, en cartes
.1xxxxij. • (Vegi's el text del jardinet.)
Q) «La istoria de la gloriosa Senta Magdalena, en
cartes .C. »
R) « La

sepultura de Mossen Franci Aguilar, en cartes

.cxvj. »

«La vida de la gloriosa Senta Anna,en cartes .cxxj. •
núm. 2 de les edicions.)
T) « La vida de la sacratissima Verge Maria, mare de
Deu, senyora nostra, en rims, en cartes .cxxx. » (Publicada
S)

(Vegi's el

les edicions núms. 8 y

15.)
del còdex s'interromp aquí; emperò en lo escrit
del volum se continúen les següents obres, en vers totes
elles:
U) « Oracio a la sacratissima Verge Maria, tenint son
(ill, DeuJhesus, en la falda,deuallat de la creu »; fol. cxxxiiij.
(Editada ja: edicions núms. 5, 6, 7 y 14.)
ti) 'De Mossen Corella, per Caldesa »; fol. cxxxv. v."
(Correspon al text Fi) del jardinet.)
X) «Descriu Mossen Corrella (sic) la sepultura de sa
enamorada'; fol. cxxxvi.
1") « De11 mateix, a sa enamorada'; fol. cxxxvii.
Z) 'Demana Mossen Fenollar a Mossen Corella .; foli

ja en

La taula

cxxxvij.

v."

,-12) 'De Mossen Corella • (composició qui comença:
« Ab los peus verts... »); fol. cxxxviij. v."
B2) • Dell mateix a Bernat del Bosch'; fol. cxxxviiij.
C2) « Dell mateix' (comença: «Mus vIls tanquats... »);
fol. cxxxviiij. v."
D2) «Cobla que legint la per I arch ditt contentament,
e legint la per mitat ditt descontentament. De Mossen Co
rella »; fol. cxl.
•
«Dellmateix» (comença: « Losqui amau... »); fol. cxl.
•
«Cobla esparça, dell mateix' (comença: Sin lo
mal temps
»); fol. cxxxx. v.°
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Demana Mossen Corella al Senyor Princep. Res
pon lo Senyor Princep »; fol. cxxxxj.
112) « Demana Mossen Fenollar a Mossen Corell a. Res
pon Mossen Corella » (comença la demanda: « Ma volen
tat... •); fol. cxxxxj. v.
12) « Dell mateix • (comença: « No fon tan gran... •);
fol. cxxxxij.
(‘)

Finalment, en el revers d'aquest mateix full, hi ha la
Cobla que Mossen Fenollar trames a Mossen Corella, que
legint la tota ditt mal e legint la per mitat diu be»; ab la qual
entenem que l'escrivent volgué cloure
l'aplec de totes les
obres de l'autor mereixedores d'ésser conservades. Mans
tnés modernes ompliren d'altres escrits els fulls següents
qui restaven en blanc.
El còdex qui ens ocupa té, ema se ven, una grandíssima
importancia. Deixant apart les tres peces desaparegudes
(E, F, G), ens ha conservades trenta-una obres de Mossèn
Joan Roiç de Corella, de les quals onze tant solament ens
són conegudes per altres documents: C, S, T, U,
per edi
cions impreses; D, 1-1, K, L, P, V,
pel jardinet d'Orats; Ci,,
per altre còdex de que parlarem tot seguit.
•

§ 5.

Cançoners

de París

El còdex espanyol núm. 479 de la Biblioteca Nacional
París, destinat en la quasi totalitat del sett volum a obres
de l'Auzias March, ens ofereix a la fi
(fol. 176) alguns ver
sos de Mossèn Corella. Són els segiients:
« Sil ferro calt — refreda la ma casta... »
Correspón
als textes h)y V) dels altres manuscrits.
« Ffenix del mon
de quil saber stilla... » Corres
pón a U2 del còdex de la Mayansiana.
'y) « Dun bell joyell — senyor, tinch inventiva...» Són els
versos ab que termina una de les cartes de Mossèn Corella
al Príncep de Viana (Debat epistolar, 251-262), considerats
aquí com a obra independent.
de

Aquest manuscrit data de 1541, en que, segons consta,
l'acabà d'escrittre en Pere Vilasaló, prevere barceloní.
Parlarem, no més per a descartar-les dels nostres estu
dis, d'algunes composicions poètiques atribuides al nostre
autor.
En el famós

Cançoner d'obres enamorades, que's conser
va a la Biblioteca Nacional de Paris, compareixen dues
poesies a nom de Mossèn Barthotneu de Corella, seguides
d'algunes altres d'anònimes. En Torres Amat, qui rebé d'en
Tastu abundants apuntacions sobre'ls
poetes del susdit
Cançoner, atribuí totes aquestes obres a Mossèn Joan Roiç
de Corella, en l'article del Diccionario que dedicà al nostre
autor. En F. Pelay Briz, a l'exemple del seu antecessor, fen
llista de varies obres d'en Roiç de Corella, incloent-n'hi
una de les anónimes del Cançoner de París (« Retorn, re
torn, nostre bona amistat... »). Emperò s'ha convingut ja fa
temps en que aquell Barthomeu de Corella és un autor dis
tint del qui ens ocupa; y, en quant a la composició suara es
mentada, compareix a nom d'en Lluís de Reqttesens en- el
cançoner català de

§ 6.

Saragoça.'

Conjunt

de

l'«opus»

corella

Considerada en conjunt tota l'obra de l'escriptor valen
cià, que acabem de presentar seguint un ordre merament
bibliogràfic, s'ofereix ja a primera vista per a una clasifica
ció, això és: en obra original, ytreball de traducció.

D'aquest

darrer ordre és la gran tasca de

vulgarització

operada ab el t7la Chrisli, de Ludolf de Saxonia, conegut
per El Carloxà, Ilibre qui assolí en els segles mitjos una
popularitat extraordinaria, essent traduit del llatí, en que
fou compost per son autor, a les
principals llengües val
gars. Dóna la coincidencia de que, mentres s'imprimía a
Valencia la versió d'en Corella, a Lisboa s'estava estam
pant també la edició del text portuguès, feta per ordre dels
reis de Portugal Don Joan Segón y Dóna Leonor. La versió
castellana no tardà pas molt a venir, essent estampada en
1502-3, a Alcalà de Henares, per manament dels Reis Catò
lics d'Espanya. Fou, doncs, Mossèn Corella
qui s'emprengué
la tasca de dotar a

Catalunya

de la versió del Cartoxà que

literatura cobejava posseir, y per la qual veiem inte
ressar-se els reis mateixos; si entre nosaltres la edició del
famós llibre no assolí la magnificencia
tipogràfica de que
apareixen revestides les de Castella y Portugal, és perque
aquí fou fruit de la iniciativa privada lo que allà venía pa
cada

trocinat de molt amunt. Per això la

sortida a Ilum de les
quatre parts del Carlo.r.} ens apareix tant estranyament irre
el
gular:
Quart volum, abans quels altres, y el darrer, qui
era el Terç de l'obra, devers 1502,0 sia uns set
anys després
de començada la publicació. Y això que, com obra del nostre
escriptor, pot afermar se que, en l'ordre literari, el Cartoxà
català no pot desmerèixer gens comparat ab els de les altres
literatures germanes.
Les

quatre parts del Vila Chrisli de Valencia, encara
obrades per distints estampadors, no deixen d'oferir
entre elles suficient unitat per a que, ja de
temps antic (de
que

quan degué aparèixer el Terç llibre), fossin relligades de
dues en dues, seguint l'ordre propri, o sia, el Primer
y el Se
gón llibres en un volum, el Terç y el Quart en altre. Així y

tot, és avui per avui dificilíssim constituir una collecció
dels quatre llibres, en la qual tots ells sien perfets, sens
mancament de fulls davant o darrera.
Una

reimpressió integral d'aquesta

obra en els nostres

dies, fóra, doncs, empresa per demés meritoria, majorment
perquè en l'ordre editorial no podría oferir cap esperança de
remuneració. Per això mateix caldrà fer-la un dia o altre,
pel bon nom de Catalunya, y per a goig dels enamorats de
les nostres antigues lletres.
Obra de traductor assenyat y conscienciós és encara el
Psalleri, que, com hem vist, fou publicat a Venecia en 1490.
No deixarà de semblar a molts un poc singular aquesta cir
cumstancia de que un llibre català fos estampat tant dejorn
fóra d'Espanya; sobre tot funcionant ja la impremta nor
malment en distintes localitats de la Península.
Hi ha a Valencia, en la Biblioteca del
Capítol metropo
lità, un manuscrit del
segle, qui conté una traducció
catalana, o, si es vol, valenciana, dels Salms de David En
trels bibliógrafs valencians s'és anada formant la tradició
de que aquest manttscrit és el text original d'aquella im
pressió veneciana dels
traduits per Mossèn Corella;
y aital fet, no prou comprovat, quedà ja fixat en una fulla
de guarda que fon afegida al manuscrit de que's tracta,
en 1820, ab ocasió d'ésser restaurat yreenquadernat aquell.
Emperò el senyor Massó y Torrents ha fallada ja, y en
sentit negatiu, aquesta qüestió: «Feta la comprovació — diu
• — de la impressió ab el
manuscrit, resulta que's tracta de
"dues tradttccions completament diferentes, y no
pot creu
• res que tota la diferencia
vingui de les correccions y de
»les esmenes que al treball d'en Corella fett en Joan Fe
» rràn de Guivara, al fer fer la impressió.'> Y,
per a deixar
provada la seva dita, el senyor Massó publica els salms
primer y darrer del manuscrit y de la edició; després de fet
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lo qual, afegeix aquestes paraules: < Ens trobem, doncs, en
» presencia de dues versions catalanes distintes, fetes a
» Valencia en el
segle: la de Corella, impresa a Vene
» cia en 1490,
» (1).
y l'anònima del present manuscrit

publicacions de que acabem d'o
aquell Traelat de la Concepeió, avui perdut (y
sobre'l qual no podríem dir més de lo que hem copiat en la
Descartades les dues

cupar-nos, y

noticia de la

Corella, la supressió de les quals en els manus
crits fa creure que caldrà donar-les per definitivament per
dudes; y són: La suplicació de natura humana (E); Les liçons
de mors (F, f); La letra que Honestat escriu a les dones (G):
Letra damor (g); Letres damor per Caldesa (j).
Unicament, y per via d'apèndix, publiquem el final de la
Letra de Honesiat a les dones, fragment qui s'escapà a la
mutilació de que fou objecte el còdex de la Mayansiana.
obres d'en

edició del mateix), ja no'ns resta a considerar

sinó lo que propriament forma l'obra literaria original de
Mossèn Joan Roiç de Corella, aplegada avui y per primera

estampada en el present llibre, segons la taula qui
segueix; en la qual resumim les indicacions relatives als
textes originals ab que s'ha pogut comptar per a establir la
edició.

§ 7.

Fortuna literaria d'en Roiç de Corella

volta

TÍTOLS

.1(1421.-

TEXTES
ORIGINALS

11/E LES OBRES

literaria de Mossèn Joan Roiç de Corella ens
tot formada en vida seva; y, a travers dels
alts y baixos que ha vingut experimentant la nostra litera
tura, pot dir-se que no ha fet sinó augmentar fins a l'època
present, ab tot y la insuficient coneixença que de la seva
producció han tingut quasi tots els qui se'n són ocupats.
La fama

apareix ja

del

consideració personal recíproca són mostra les pa
que'l Príncep de Viana dedica al nostre autor y les
el Debat epistolar que me
que aquest endreça al primer, en
dià entre ells. El Príncep don Carles qualifica (VII, 107) de
« graciosissima epistola » la primera resposta de Mossèn
Corella, « la qual — afegeix — de dulce estilo, palabras pa
» zibles, hi de alto compas e sentencia.., puede ser en abun
» dancia estimada.. A la segona resposta del mateix Core
11a, don Carles la nomena (VII, 205) « incomprendible e mity
» exuberante epistola; de cuya bellesa los oios del entendi
De

Obres en prosa

II
III
IV

Rahonament de Telamo e de Ulixes
Plant dolorós de la Reyna Ecuba
La Historia de Josef
La Historia de Leander y Hero .

Tragedia
VI
VII
VIII
IX
X
Xl
XII
XIII

XIV
XV
XVI
XVII

raules

de Caldesa

Trihunfo de les dónes
Debat epistolar entre M. Corella y
lo Princep de Viana
Lo Jardí de Amor
Lamentació de Biblis
Historia de Jeson e Mede
Parlament en casa de B. Mercader
.
Letres de Achilles e Poliçena
Lo
La

Johi

de París

1,I
1-1

1,

»

miento, e de la muncha doctrina; los hohidos de la suavi
a
dad; el gusto de las otras innumerables partes suyas,
» todos mis flacos sentimientos, no solamente fartos, ma
Val a dir,
muncho marauillados, sin duda ser confiesso
emperò, que aquests elogis encara resulten descolorits, si
se'ls compara ab els que per al Príncep hi ha en les epístoles
que en Corella Ii escriu.

( )

.

Historia de Santa Magdalena.
Sepultura de M. Franci Aguilar

.
2

La Vida de Santa Anna
Letres a Volant Durleda

Obres en vers

XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
N XV
XXVI

XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXX1V
XXXV

La Vida de la Verge María . . . .
Les lahors de la Verge Maria. .
Oració a la Verge Maria
A Caldesa
La Sepultura
Cor crudel
¿Pot matar pietat?
La Balada de la Garça y la Smerla .
A Bernat del Bosch
Plant de Amor
Cobla de dos senys

Desengany
La mort per amor

. .
Flors del saber
Imperfecció humana
Sotsmissió amorosa
Debat ab Caldesa
Requesta d'amor

1

5,0
V
X
7
A
I

També és elogiós per al nostre autor el preitmbul ab
Joan Escrivà se ti dirigeix, en el seu johi de
Paris, induint-lo a pendre la ploma per a declarar »de la
» fingida visio de Paris la verdadera allegoria », seguint
l'estil de les altres narracions corellanes, que l'Escrivà qua
lifica de « elegants poesies» (XIII, 12).
que Mossèn

D'idèntica faisó són les lloances que fa d'en Corella
Mossèn Fenollar, en les cites demandes que aquest Ii en
dreça.

..

« Lo
1.
2

credit gran que de subtil entendre

» vos

possehiu...

»

Pot ntatar pie
comença per dir-li en la composició sobre si
tat (XXIV). Y, en la que hem intitulada Imperfecció humana,

I
n

quasi a proclamar-lo repòs de la Teología (XXXII, 8). An
la
segona composició pot considerar-se afegida
famosa cobla de dos senys:
« Un altre Sent Pau
no son vos mossenyer...»
que cal Ilegir per meitat, si es vol conèixer el sett recte
seittit, y, per lo tant, la intenció qui la dictà.
En realitat, emperò, aquestes manifestacions de mutual
estima entre dos escriptors, no podrien demostrar-nos sinó
la cordialitat de relacions qui els Iligava, de la qual els era
plaent fer mostra en eixa mena de torneigs literaris, qui ho
eren així mateix de polidesa en el tracte social.
ve

part dreta, la primera res
pón a la descripció del manuscrit de la Mayansiana, pres com
a base de la nostra edició; la segona columna fa referencia
al jardinet d'Orals; y la tercera indica els textes impresos,
De les tres columnes de la

d'acord ab la nostra Bibliografía.
Es d'advertir, en quant als títols d'algunes peces, les
VI y VIII, per exemple, que han estat establerts d'acord ab
el context de les mateixes; a les poesies que no teníen cap
títol els n'hem atribuit un a quiscuna, en relació ab els as
sumptes respectius; de tot lo qual ja serà donada raó al
cada obra per separat.
Y, ab tot això, hem degut renunciar a conèixer algunes

aquesta

tractar de

(1)

Revista de

Ribliografia Catalana; III, 73.

Algún major valor té, per a compendre la estima que
mereixien les obres amatories de Mossèn Corella en el seu
temps, el fet de que en Joan Ciaçall posés en boca d'unes
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el Somni de Joan Joan (1), les següents paraules:
•

»

Lo

«

Gens no cregau
que la vostr[a] onor
deffenen vuy — nengttns vostres amichs,
'car vostres fets — son pel mon tan publichs,

Digau

nos ¿com
deu d'Amor ha nom de

•

nom?
ella,
»
Que del senyor mossen Corella
» Lig los mes dies
• Totes les sues pollesies »;
conceptes ab els quals, emperò, nos pot, com ha pretès
algú (2), relacionar els immediats:

—Digaus

—

ho

« — Ay! per ma fe,
'Saber legir es molt gran be,
• Sols per aço »;
qui deuen referir-se, al nostre entendre, únicatnent y en ter
mes generals a les ventatges que'l saber llegir proporciona.

que tothom diu — que us cobriu dun pastor.

'A, cos gentil — de calitat vilana!
— lavol ca
«que contraffeu
escuder,
» ab tal

barreig — de vostra carn luçana,
quel pudent corp — feu cenar desparuer. »
Això, ab la explicació qui figura poc abans en el poema
d'en Ferrer, és, sens dubte, remembrança d'algún episodi
de la vida de Mossèn Corella, en relació ab una dóna, qui
podría molt ben ésser aquella mateixa Caldesa de La Tra
gedia, de les Cobles y del DebaL
»

Després de
En la

Qüeslló sobre Veure, Gral, Enienhnenl y
promoguda per Mossèn Fenellar a Mossón Vidal, a en Ver
danza y a en Vilaspinosa (3), el primer conclou fent elecció
de jutge a favor de Mestre Corella; « lo qui en
Teologia...
» veig buy triomfar,
», diu; emperò, la veritat sia dita, sense
la
ciencia
que
alludida tingui gaire què veure ab la subs
tancia del debat. Els altres, successivament, accepten aital
jutge, dedicant-li també extremats elogis, arribant en Ver
danxa a establir que

Virgili vittint

—

»

d'aquest

aprenguera;

teolech es gran, — doctor laureat... » etc.;
mentre en Vilaspinosa, entre altres floretes, Ii dedica les
contingudes en aquests versos:
« Si Tulli escrivint — a vos
coneguera,
» ab tan
—
gran saber
que Deu vos ha dat,
» ni prosa, ni rims, — james
componguera;
» oynt vostre dir — Misseu no's

perdera;
Orfett, de sonar — se fora dexat. •
Mossèn
Corella
no
Emperò
cregué oportú intervenir en
la Qüeslió, y, en defecte d'ell, aquella fou
jutjada per en
Miqitel Estela, qui, per sa part, no's mostrà menys elogiós
envers el poeta valencià. En efecte, a Mossèn Corella al lu
deix en aquests versos, posats enfront de la sentencia dic
tada per l'Estela:
« Lo mestre
gran — de la scient milicia,
» la clara lum — desta ciutat
tamanya,
» y,

» labundant riu — que farta tota
> lo foch ardent —
encen

Spanya,

qui

ver[a] arnicicia,
» la tuba gran
que fa ballar justicia;
» si en tal fet — no vol
pronunciar... »
—

Resulta evident, per aquestes referencies, lo que ja hern
afirmat abans, o sia que en el sett temps y entre sos contem
poranis, en Roiç de Corella era una figura literaria alta
ment considerada; y que, tot y essent molt gran la fama de
teòleg qui l'envoltava, no era pas esvaida encara la noto
rietat dels versos amorosos que Ii inspiraren els temps de
sa jovenesa. Això és lo qui apar confirmat en Lo C'onort, de
Mossèn Francesc Ferrer (4), en el qual l'autor fa comparéi
xer en Corella, per a posar en boca seva
aquesta estrofa,
digna pariona, per tots conceptes, de les qui figuren en el
Dcbal ab Caldesa:

(1) Cançoner SaIírich Valencia; ob. II, versos 795 v seg.
t2) Marti Grajales: Primer libro impreso en L'sparla
(pág. 19): Gazull refiere que saber leer es un gran bien,
» sólo por leer sus poesfas [den Corella]. »
(3) Composició qui apareix en el jardinet d'Orats, Y
que ha estat publicada per dues vegades: la primera en Lo
Llibre dels Poelas (Barcelona, 18e7),
per en Pelay Briz, y la
segona, per aquest mateix editor en el fragment del susdit
Jardinet (Barcelona, .868).
(4) Torres Amat: Diccionario; pág. 232.

tantes tnanifestacions

encomiàstiques,

pro

duides, com s'ha vist, dintre'l cercle mateix de les rela
cions literaries del poeta, no'ns cal registrar per a tot el
segle xvt, apart de les edicions del llibre del Cartoi.rà y de
la Historia de josef, fetes entre 1500 y 1518, descrites en
altre lloc (1), sinó el fet de la inclusió, en 1541, d'algunes
obres d'en Roiç de Corella en el manuscrit de les d'Auzias
March, de que
parlat (§ 5). Ni al fervor apologètic de
l'Onofre Abnuclèver, editor, pels anys de 1560, d'algunes
obres d'autors valencians del segle anterior, sembla haver
interessat per a rès la producció del nostre poeta (2); tal
ment com si, ab sa mort, hagués desaparegut de sobte tot
fonament a l'admiració qtte'ls contemporanis havien demos
trada envers ses obres.

Hem de creure que una semblant desviació del gttst del
públic ha de tenir la seva explicació precisament en la pre
ponderancia que anà adquirint, ja desde les darreries del
xv.«o segle, la corrent realista dintre la escola literaria de
Valencia: en Jaume Roig, en Bernat Fenollar, en Jaume Ga
çull y altres escriptors satírics, s'enduen el favor dels Ile
gidors, els quals poden passar, quasi sense transició, de les
descripcions més plenes de picardía de Ilurs autors predi
lectes, a les altes inspiracions religioses per ells mateixos
conresades. Ab prou feines se salva, per un moment, d'a
questa preterició, el gran Auzias, qui consegueix, en 1539,
una primera y única edició valenciana de ses obres (3), ro
manent després en estat de por platonisme l'afecció envers
el poeta dels Cants d' Amor, per part dels compatriotes seus;
els quals l'esmentaràn ja a totes hores, en termes cada ve
gada més encomiàstics, a mesttra que anirà creixent l'admi
ració per Attzias March en els països de llengua catalana y
a Castella mateix.
La producció original d'en Joan Roiç de Corella apar,
doncs, com totalment desconeguda per al segle xvit; fins
creurietn que un mal astre deuria influir damunt de les po

estampacions que, ara d'una, ara d'altra de les seves
obres, s'havia fet en els tetnps de l'autor. En efecte, segons
hem pogut veure ja per la bibliografia
2), entre aquelles
se compten dues edicions totalment perdudes, y tres més de
quiscana de les quals no'n queda sinó un exemplar.
ques

(1) Pot encara tenir-se compte de les reimpressions de
La Historia de la Passió, de Fenollar y Martinez, fetes,
en 1518 a Barcelona, paren Pere Posa, y en 1564 a Valen
cia, per Joan Navarro, en les quals degué ésser reproduida
la Oració de Mossèn Corella, que ja figurà en la edició de
1493. La mateixa oració, sots el titol de Coniemplació, apa
regué igualment en 1111eS Hores de la Se/mana Sancla, estam
pades a Valencia, en 1533, per en Francesc Diaz Romano.
(2) Vegi's la epístola proemial de l'Almuclèver, repro
duida en el nostre Cançoner Salirich Valenein.
(3) Totes les edicions sticcessives d'Auzias March, en
sa llengua original, han estat tetes fóra de Valencia: vuit a
Barcelona y una a Valladolid.
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part, no deixa d'ésser molt significatiu el fet,
hem remarcat, d'haver estat suprimides, en els dos
manuscrits que coneixem, algunes obres d'en Corella que de
primer hi figuraren; y també l'aparèixer estripada, ab evi
dent propòsit de suprimir el nom de Mossen Corella, una
part del full del jardinct dOrais, qui conté unes cobles so
bradament desenfadades (1), que la taula del Ilibre decla
ra ben bé ésser fruit de la ploma del nostre poeta. De tot lo
qual sembla poder-se'n deduir que hi hagué un gran interès
en fer oblidar aquella part de la producció corellana, tal
volta la més personal y viscuda, a la qual el « mestre en
»
Teología » de més endavant havía necessariament d'im
que ja

posar el seu veto.
Així s'explicaria que, a l'iniciar-se, ben entrada la di
vuitena centuria, el període d'investigació de l'antiga lite
ratura valenciana, els primers bibliògrafs deguessin posar
de manifest la quasi completa ignorancia en que s'estava,
respecte de l'autor de qui ens estem ocupant y de la seva
obra. Rodríguez (2) s'hagué de limitar a descriure la traduc
ció del CartoLra, manifestant que no tenia altra noticia d'en
Corella que les seves obres (limitades, per ell, al susdit Car
toiza), les quals declara haver vistes en la llibreria del doc
tor

Miquel Joan

Vilar. « En ellas -

diu — se intitula el autor

•

Cavallero, Maestro en Teologia. No por esso tenemos se
» fias de su patria. No falta la seguridad de valenciano. »
és de creure que'l diligent P. Rodríguez degué portar les
seves recerques tant enllà com Ii fou

possible.

Un xic més afortunat en Ximeno (3), tingué ja ocasió de
conèixer algunes altres estampacions corellanes, y, sobre
tot, el còdex de les Obres de Mossen Corella que hem descrit
(5 4), el qual obrava per aquell temps en poder d'en Gregori
Mayans. En vista d'aquests materials, pogué ja precisar
millor el carácter de l'escriptor y donar alguna noticia de
les seves relacions literaries ab altres autors de la seva
època; emperò no afegí gairebé rés a la biografía del per
sonatge, limitant-se a rellevar la data aproximada de 1500,
per a la seva mort, segons consta en el colofó de Lo Segón
del Cartoi.ra.

les seves erudites notes al Canto
(4), ni en Pérez Bayer com ar otador de Nicolás
Antonio (5), ni en Diosdado Caballero (6), afegeixen rès de
nou a lo poc que's tenia conegut del nostre autor: tots tres
posen a contribució an en Ximeno; y utilitzant ademés en
Cerdà la relació ab en Mayans per a reproduir del manuscrit
que aquell posseia, els mutuals elogis cambiats entre Mos
sèn Corella y Mossèn Fenollar.
Ni en Cerdà y Rico en

Emperò, a

això, arribava el moment de la nostra renaixença,
dels investigadora de la nostra antiga literatu
ra havien ja pres una extensió considerable: el bisbe Torres
y Amat, al redactar l'article sobre en Corella (al qual, en el
dubte de si era o no català, obtà per incloure en el seu Die
cionario), parla ja de les obres contingudes en el jardinet
d'Orals yde les que Ii atribueix segons el Cançoner de Paris.
En Milà y Fontanals fon el primer qui, en 1865(1), aven
tura una opinió personal sobre en Corella, y encara aquesta
contraient-se a la famosa Oració, de la qual diu que és una
A tot

y els treballs

obra « de les de més preu de nostra
Immediatament després, en F.

poesía

».

Pelay Briz publicava,
quasi simultaniament, el seu Llibre dets Poeles (2) yuna part
del jardinet d'Orals (3), fent entrar en el primer algunes
mostres poètiques de Mossèn Joan Roiç de Corella (pre
nent-les del mateix jardlnet) y comprenent el segón un cert
nombre de les proses del nostre autor qui
susdit manuscrit, únic document de que

apareixen en el
pogué disposar

al qual, per això mateix, corres
pón el mèrit d'haver estat el primer qui facilità al públic del
nostre temps la coneixença de la prodacció corellana.

aquell incansable editor;

Arribem a l'any 1889, y en Rubió y Lluch, a l'estudiar el
del classicisme en les nostres lletres, ens
dóna ja, en línees d'una precisió insuperable, la figura del
nostre escriptor, al qual se refereix en aquest paragraf
que'ns plau reproduir integralment:
• Bien merecen
algunos pálidos elogios las muchas
» obras poéticas y prosaicas del fecundo valenciano Joan
•Roig (sic) de Corella, única estrella que en el cielo de
» nuestra poesia despide ráfagas de luz tan viva como las
"del que es en él el astro-rey, único también que penetró
renaixement

» en los secretos de la armonía rítmica con arte hasta en
» tonces no igualado. Quien haya leído una vez siquiera los
• versos

dirigidos á la Virgen Madre, teniendo en sus bra

» zos á su hijo Jesús, 6 los abrasados encarecimientos y te
» rribles maldiciones que su pasión por Caldesa le sugiere,

aqttellas regaladas estancias Ilenas de unción
sentimientos, ni sus ardientes quejas, ni la respuesta
» encendida que un amor más ó menos sincero pudo hacer
«brotar de labios de una mujer mundana: como que no pre
» senta nuestra poesía endecasilabos como aquellos, ni son
» frecuentes en aquel tiempo en ninguna otra. Lastimosa
» ni olvidará
y

del Turia

mida

quels

treballs

d'investigació bibliográfi

avençant en el nostre país, les noticies sobre la
producció impresa d'en Roiç de Corella s'anaven també pre
cisant y completant: an això contribuiren els tréballs del
P. Méndez, el qual doná la primera noticia de la edició ve
neciana del
■7), ab tot y que no entrava en el sett
camp d'estudis; y els d'en Just Pastor Fuster (8), qui afegeix
nous detalls bibliogràfics de l'obra corellana.
ca anaven

(1)
(2)
(3)
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En la edició nostra: obra XXXIV; pàg. 435 y nota.
Biblioteca Valentina (Valencia, 1747); pàg. 281.
Escritores del Repno de Valencia (Valencia, 1747);

I, 62.
(4) La Diana de Gil Polo (Madrid, 1778); pág. 322.
(5) Bibliotheca Hispana Ve/us (Madrid, 1788); II, 336. n.
(6) De prima Typographiae Hispanicae aetate specimen
(Roma, 1793).
(7) Méndez: Tipografia Espatio
(1796); reimpressió
Hidalgo, de Madrid, 1861 pág. 39).
(8) Biblioteca Valenciana (Valencia, 1827).

» mente no está á

la misma

altura la sobrado acicalada y

»

florida prosa de sus obras místicas y de sus numerosas
• imitaciones clásicas, las más de ellas ovidianas, converti
» das muchas veces en animadas narraciones de carácter
• gótico clásico. Lejos de mi ánimo negarle fluidez y conoci
» miento de la lengua, y más lejos aún ocultar sus esfuerzos
• no infructuosos para enriquecerla yhacer de ella un tejido
» de primores de dicción, de libertades en los giros y de
» licencias no todas inaceptables. Sin embargo, hemos de
» reconocer que Ilevó stts deseos más allá de los limites
» debidos; que la violentó extremadamente en el lecho de
» Procusto de la construcción latina, y que por querer ser
» demasiado artístico degeneró en amanerado y hasta en de
«fatigosa lectura. Comienza á sentirse en él una especie
• de gongorismo clásico, síntoma fatal de decadencia y más
»fatal todavía para nuestra lengua, á quien no esperaban
crítica dels antichs poetas cata
(1) Resenya històrica
(en les Ohras d'en Milà, vol. 111, pág. v20).
(2) Lo Ilibre dels Poetas. Cansoner de obras rimadas
dels segles XII„Y111„VIV, XV, XVI„YVII y XVIII, acompa
nrat de no/as e de un prolech, per Francesch Pelay Briz
(Barcelona. 1867)
(3) Ilihre
jardinet de Orats, compost de divcr
ses strofes
rims en molles Ilcngues (Barcelona, 1868).
lans
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» más anchos

horizontes donde espaciarse ni nuevas auras
» regeneradoras ( I ).
iQuina diferencia no hi ha entre aquests conceptes,
plens de seny crític, y els elogis ditiràmbics, trassumpte no
interromput de les dites de Mossèn Fenollar y demés con
tertulis, que'ls bibliògrafs havíen anat reproduint fins aquí,
sense ni tant sols haver conseguit
llegir una línea de l'autor
valencià! Pot

dir-se,

sense

hipèrbole

de cap mena, que en

Joan Roiç de Corella resucitava ab tota sa gloria, ab sa més
pura gloria, després de prop de tres segles d'oblit quasi
complet. Y el qui, girant els ulls enrera, recordi lo que, al
tombar el segle xvi • pogué dir d'en Corella el seu
primer
bibliògraf, no deixarà de sentir la magnitut del miracle
operat per l'amor mai interromput dels valencians a les
Ilurs passades glories; en lo qual ha
vingut a ajudar-los
el reflorir per tot Catalunya del sentiment
nacionalista, qui
té en la historia y en la literatura les seves més
fondes
arrels.

Ab les opinions d'en Rubió y Lluch y grades a les
publi
cacions de textes, ja esmentades, d'en Briz, passà en
Roiç
de Corella a la circulació, com a valor
literari gens menys
preable; y en aquest sentit no és ja oblidat pels tractadistes
forasters de la nostra literatura. Així velem que l'Otto
Denk, en sa Introducció a la historia de l'antiga Illeratura
eatalana (2), dedica a l'autor valencià diversos
paragrafs, y
expressa respecte d'ell opinions qui no discrepen de les

llençades

al mercat literari per en Rubió;
vegin-se les més
interessants:
Parlant de la
de Santa Anna, diu d'en Corella
(pàg. 160) que en la seva exposició ensopega bé el to narra
tiu senzill, y que sab
entrelligar ab traça els distints ele
ments Ilegendaris de que's
compon, sense consegair, empe
rú, que'l seu treball adquireixi aquell colorit novelístic que
ostenten en general les
llegendes catalanes en prosa del se
gle xv.e
Se refereix el mateix tractadista al classicisme ovidià
d'en Corella, en aquests termes (pag. 178):
Mes l'esforç
honrat y la bona voluntat de Corella no pogueren pas as
» solir un èxit decissiu, car utilitzant
no més lo essencial de
• la fàbula
ovidiana y permetent-se la més ampla llibertat
»
d'exposició, produí imatges difuminades de les creacions
de la musa enginyosa d'Ovidi, les quals
pretenía ennoblir
•
afegint-hi delicats tocs psicològics. Això y l'estil grandi
» loqüent de
que's servi, són prompte causa de fatiga per al
qui s'emprèn la lectura de la seva producció.
Y acaba
les seves consideracions ab aquesta
imatge: • Les creacions
» d'en Corella semblen flors
malaltices qui intenten un da
• rrer
esforç per a enjoiar-nos ab Ilurs sobtils exhalacions
» y ab llur coloració
esblaimada, emperò que a nosaltres
no poden sinó causar-nos un sentiment de
compassió. Són
tardaníes autumnals d'una
literatura, y caracteritzen la
«proximitat de son capvespre ab obstinació febrosenca;
• talment com el dufi
qui no abandona el rastre de la nau,
dins la qual un sol home fendeix les ones
desesperada
• ment. »

En un breu resum de la literatura
catalana que publicá
Mr. Morel-Fatio poc després (3), hi ha també
exposada una
«
opinió parescuda:
Encara una prova de l'artificiosa, ama
» nerada
y pedantesca literatura del segle XV, és la breu

(1) Elrenacimienlo clasico en la
D. Antonio Rubió y Lluch

literatura catalana, por
(Barcelona, 1889); pag. 89.
Publicada en alemany, a Munich, l'any 1893.
Grundriss der Romanischen
de Grüber
(Strassburg, 1897); II, 125.
(2)
(3)
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•

correspondencia literaria entre'l Príncep de Viana escri
en castellà, y l'escriptor Joan
Roiç de Corella qui
respón en català, y abdós escrivint en el més obscur y
• envetricollat estil. »
» vint
»

Hem de fer notar, ab tot, que fins aquí els textes consul
permetíen pas estudiar a fons la producció core
Ilana. Fins l'any 1897 en Pascual
Boronat, desde Valencia,
no dóna compte d'haver estat
retrobat, després d'una des
aparició que no s'explica gaire bé (1), el còdex de les Ohres
de Mossèn Corella, de que'ns parlà en
Ximeno, y respecte
del qual ja hem dit en altre lloc quina era la seva
importan
cia per a quan se tractés
la
d'empendre
edició crítica del
nostre autor. En Boronat, en una
serie, malhauradament
truncada, de quatre articles(2), analitza el contingut del ma
fent
de
nuscrit,
quiscuna de les obres en prosa una detingu
da descripció. Ab tot y això, el seu treball,
endreçat an en
Menéndez y Pelayo, és més aviat un
panegíric que un estudi
crític de la personalitat literaria d'en Joan Roiç de Corella.
tables no

En Bernat Sanvisenti, a
l'ocupar-se de la influencia del
Dant, del Petrarca y del Boccaci damunt la literatura espa
nyola, parla (3) de dues obres d'en Corella, les Lamenta
cions de Mirra, Nareisoy Tisbe
y la 7'ragedia de Caldesa. Diu
d'aquesta segona que, per la brillantor de colors ab que hi
és pintada una passió veritable
y per la novetat dels temes,
podría ésser l'autor tingut com a seguidor del Petrarca; si
bé no's sent ab cor de

fonamentar sobre aquest punt una
afirmació categòrica, per manca de confrontacions preci
ses. En quant a les Lamentacions, la contextura
del pròleg o
exordi ab que comencen, Ii serveix per a determinar
en
aquesta obra una influencia dantesca; lo qual creu veure
corroborat en una frase d'en Corella
extremadament lligada
ab el « nessun maggior dolore • del
poeta florentí (4).
En dues ocasions diverses
hagué de tractar d'en Roiç
Corella l'insigne Menéndez y Pelayo. D'ell són aquestes
interessants observacions:
Su prosa es
muy elegante y
•
estudiada, tanto en las obras profanas como en las sagra
• das, y la
aplicó á muy diveísos géneros de narraciones,
» especialmente á las
mitológicas, tomando de Ovidio la
• mayor parte de sus
argumentos » (aquí els esmenta quasi
•
tots). Ovidio y Boccaccio juntos explican la elaboración
de estas piezas. Pero hay entre ellas una
microscópica
» novelita amatoria, en prosa y
verso, la Tragetlia de Calde
» sa, que parece referirse á un
hecho real de la vida del au
» tor, puesto que á una ddma de ese
nombre están dedicadas
• varias cotnposiciones
suyas y además la acción se supone
• en Valencia. El
fragmento de la Ilamada Tragedia, aunque
• no
limpio de afectaciones retóricas, tiene pasión ybrío. El
» poeta sorprènde á su amada en
flagrante delito de infideli
• dad, se querella
desesperadamente y lanza contra sí mis
• mo atroces maldiciones
si vuelve á acordarse de tal amor.
'Ella, con muchas lágrimas, suspiros y sollozos, pide
per
» dón por su culpa en versos
amorosísimos» (5). Y, al propò
sit d'aitals versos, diu en altre lloc que l'autor és l'únic
poeta
de

(1) Encara el cronista Boix, en sa Historia de la Ciudad
y Reino de Valencia (Valencia, 1845), vol. II,
pàg. 456, apa
reix desorientat respecte d'en Corella;
y, parlant del ma
nuscrit de la Mayansiana, afirma
que de les mans d'en Ma
yans ana a parar a la Biblioteca de Sant
Agustí, yque fou
perdut en temps de la invasió francesa.
(2) Recista de Catalunya (Barcelona, 1897); pàg. 113(3) Iprimi influssi di Dante, del Petrarea e del Boceae
cio sulla letteratura
spagnuola (Milano, 1902); pàg. 359.
(4) Inferno,V, 121; cfr. ab Corella, obra VIII, linea 546.
(5) Orígenes de la Nopela (Madrid, 1905);
CCCXV.

8-1913

pàg.

326

BIBLIO nufA

325
de la fi del

xv e»

segle,

al

qual

la

aquesta ja un poc llarga enumeració, fent es
qui es són ocupats, en aquests darrers
as
anys, de Mossèn Corella, considerant-lo sots diversos
pectes. El senyor Arqués y Arrufat en un tractadet sobre')
Dogma de la Immarulada en la literatura calalana anliga (4)
Clourem

ment d'altres autors

dedica un breu

capítol

al nostre autor. El senyor Francesc

Almarche retreu les relacions d'en Corella ab el Príncep de
Viana, en un article dedicat a parlar d'aquest (5). Y, per ál
tim, és degut a Mossèn Jaume Barrera un força interessant
article sobre'l nostre poeta, formant part d'un estudi sobre
Los canlors de la Sagrada Passió de Crisl (6).
Tot lo qual, de mica en mica, ha vingut a posar els pres
tigis de l'autor valencià del xv.e» segle a una alçada ja
mai assolida en époques anteriors pel set! renom. Creiem
analisi critic de la seva producció original, avui per
volta publicada integralment, no deixarà de donar
raó de la estima en que és tingut. Aquesta tasca és la
que un

primera

seguit

a

Tu, renova de sperons, los quals son infançonia e so
la tua gran temor. ¿Penses que yo desige tolret

tendencia clàssica du

gué a imitar, sense delliber, el ritme italià, accentuant, ade
més de la quarta, la sisena sitiaba dels setts versos (1). Més
endavant esmenta els estramps de I 'Auzias March, els
quals compara ab els d'en Corella, trobant més clàssics els
d'aquest segón autor (2). També diu d'ell que, una vegada al
menys (en les cobles satíriques contra Caldesa), va usar el
vers dit de « arte mayor » (3).

empendre.

que'ns

anem tot

§ 8.

Lo tRahonament de relamd; e (11i.US»

cors a
»

aquestes armes per que crega, essent desarmat, sia ta
perillosa? Ans so cert les armes de Achilles mort

"vida mes
» corporal
sien

prest te procurarien; e per ço treball per tu no
possehides, puix, vivint, mors cada dia, multiplicant

en legea de covarts actes. No enbelleixca la fortalea de
» tals armes, que, per esser forts, volen dobladura de ardit
» animo, la qual en tu no trobarien. E pensa tots jorns se
prenen castells ben provehits, per minua de flachs defen
» sors. Les tues segures armes sien embaixada demanant
«treva, e faras mes larga la tua desonrada vida: que la le
»
ab son acostumat
no resistint se restaura » (1).

fogir,

bre,

parlament de rèplica d'Ulisses apareix ampliada
la relació de la inducció d'Aquiles a concórrer a la guerra
de Trola (2); per quant l'escriptor valencià, apartant-se de
la concisió d'Ovidi, qui escrivia per a Ilegidors prou al co
rrent d'aquell episodi, detalla a pleret la estratagema
d'Ulisses, d'entrar, disfreçat de mercader, a oferir joies a
lesfilles del rei Licomedes, entre les quals estava Aquiles
vestit de donzella (precaució deguda a sa mare Tetis, qui el
volta sostreure als perills de mort prematura anunciats pels
fats): Ulisses posà, entrels joiells destinats a excitar la fe
menil vanitat, una llança y un escut, a la vista dels quals
el temorenc Aquiles sentí desvetllar-se stibitament les im
pulsions belslicoses qui devíen contribuir tant poderosament
a la caiguda d'Ilión.
En canvi, el text d'en Corella apareix escurçat conside
En el

de les

rablement en la exposició que tot seguit fa Ulisses de les
seves gestes heroiques, dutes a terme en servei dels grecs.
Emperò a les frases ab que clou Ulisses el seu historial, en
Corella hi intercala, per compte de l'héroe, un paragraf tan.
fortament incisiu, que val ben bé per al paragraf d'Ajax que
hem copiat abans. Parla així el rei d'Itaca (3):
« Tu ditts tens romput lescut: yo la persona. No son
» mortals los colps, dels quals ab les armes hom se pot de
» fendre. Desiges altre escut per quel ten de molts colps es
» guast: yo, pel semblant, deuria desijar altre cos, e tu que
» mudasses altra anima, la qual te fes coneixer quant ofens
» natura humana, que en habit de home est pijor que animal

mort

• brut.

[1]

qui figura en primer lloc en el còdex de la
4) y, per lo tant, en la present edició, orde
(e
Mayansiana
Es el text

principalment segons el susdit manuscrit. El nostre
escriptor apareix quasi com a traductor d'Ovidi, en aquesta
té per objecte reproduir el debat en
peça literaria, la qual
tre Ajax (el Telamoní) y Ulisses, a propòsit de lesarmes
d'Aquiles, després de la mort d'aquest hèroe davant dels
nada

murs de

Troia. Ovidi dedicà una bona part del llibre tretzè

Transformacions, a I4,disputa en qüestió, fins a la
d'Ajax, per propria mà, quan les armes per ell prete

concedides a son rival. El poeta Ilati reporta en
cara la metamórfosi d'Ajax en jacinte, explicant ab això la
ses foren

semblança del nom del capità grec ab el de la flor esmen
tada. En Corella, qui tradueix ab entera llibertat a Ovidi,
omet la transformació d'Ajax, al qual aplica constantment
el nom, Telamó, de son pare; raó per la qual Ajax era dit
el Telamoní.
En quant al procediment literari, pot dir-se d'en Corella
aquesta composició, el valor
que
retòric de les peroracions dels dos capitans. En ocasions
abrevia, per a obtenir una major rotunditat oratoria, y, en
ten
altres llocs, hi afegeix frases de propria redacció qui
deixen a obtenir un efecte semblant. Així, en el parlament
del Telamoní se troben intercalats, cap al final, a propòsit
d'Ulisses, els següents mortificants conceptes, qui amplien
la dita d'Ajax de que per a rès no necessita Ulisses l'escut

s'esforça

en accentuar, en

d'Aquiles, quan encara el seu propri
» ne menys despintat del primer dia »:

• no es menys

romput

També poden ésser considerades originals d'en Corella
frases posades en boca d'Ajax, al pendre comiat de la
vida, després quels jutges se són pronunciats a favor del
seu contrari:
« No crech — diu el Telamoní — la fecundia de Ulixes
les

• baste a tolrem
•

aquesta espasa: mas encara tem que, en

presencia de tan justs e avisats jutges, provara esser sua;
vedara que, axi com moltes vegades
pero de present nom

estada tinchta en la sanch dels enemichs troyans per
defensa de vosaltres, ara, banyant se en la sanch de son
» senyor, Ii procurara libertat eterna. E portare primer en
» los inferns, al animos Achilles, alegres noves del esforçat
»hereu de ses armes • (4).
Ab aquestes paraules de Telamó, plenes d'amarga iro
nía, acaba la composició d en Corella, l'anàlisi detingut
de la qual ens haurà pertnés formar-nos un prou clar con
cepte dels procediments d'adaptació utilitzats per l'escrip
• es

»

tor

valencià, al transportar a la nostra literatura aquests
clàssics.

temes

(1) Anlología de poelas Iíricos castellanos (Madrid,
1908); vol. XIII, pàg. 195.
(2) Obr. cit.; pàg. 237.
(3) Obr. cit.; pàg. 434.
(4) Lleida, 1904.
(5) En la revista Empori (Barcelona, 1907); I, 243.
(6) En la revista Lo ./Nissalger ítel Sagrat Cor de Jesús
(Barcelona, 1909); pàg. 338.

(1) Línees
(2) Línees
del X111.e llibre
(3) Línees
(4) Línees
d'Ovidi.
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188 a 211; cfr. ab els versos 162 a
de les Transformacions o Metamorfosis.
231 a 241 del nostre text.
296 a 305; cfr. ab els versos 387 a
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§ 9.

Lo ‹Plant dolorós de la reyna Ecuba>

[11]

Aquesta narració té per objecte reportar-nos els fets
ocorreguts a Trola quan hagué lloc sa destrucció; episodi
qui té una dependencia cronològica immediata ab la disputa
de les armes d'Aquiles, objecte de la narració precedent.
Ecuba, la reina infortunada, qui vegé morir son fill Hector,
capità insigne dels troians, y assistí a la entrada dels grecs
dins la ciutat vençuda, se dol de l'espectacle per demés ho
rrible que sos ulls de muller y de mare degueren presenciar:
ella ens reconta, ab tràgic accent, la mort violenta de son

marit Priam, a mans del ferocissim Pirro, dins la propria
real cambra; el sacrifici de sa filla Policena y de son nét
Astianacres, la primera immolada davant del sepulcre d'A
quiles, al qual era estada en vida promesa per muller, y el
segón Ilençat del cim de la més alta de les torres de Troia,
pel temor que als grecs vencedors infonia el fill d'Hector.
En Corella sembla haver-se inspirat, per al Plant de la
reina Ecuba, en una de les tragedies de Sèneca, Les Troya
nes, l'argument de la qual està constituit pels mateixos fets
a que acabem de referir-nos. En el primer acte de la trage
dia, la malhaurada reina descriu, en un llarg monòleg, els
darrers moments de Troirt; y és, ampliant aquest fragment
declamatori, que en Corella donà forma a la seva composi
ció, fent que un sol personatge continués la exposició dels
fets qui formen l'argument de l'obra de Sèneca.
No pot dir-se, com de la disputa d'Ajax y Ulisses, que
l'autor valencià hagi procedit a la faisó de traductor, més o
menys lliurement, de Sèneca, en cap indret del Plant de la
reina Ecuba; emperò no fóra difícil senyalar freqüentes co
nexions qui delaten d'una manera quasi segura que'l nostre
autor treballà principalment en presencia de la tragedia ha
tina: el passatge de l'escapçament de Priam (I), entre altres,
recorda

el corresponent de Sèneca; y lo mateix pot dir-se
de l'aparició de l'ombra d'Hector a Ecuba (2), calcat damunt
d'idèntic episodi de l'obra llatina, ab la sola diferencia de

aquesta és a Andrórnaca que Hector se Ii apareix.
Emperò, talment com Ii hem vist fer en la narració ante
rior, en Corella intercala oportunament a les lamentacions

historia de Josef és recontada. Una comparació entre les
divisions de la narració corellana y els capítols y versets
del Sagrat*Texte deixarà veut e la composició d'aquella:
Pròleg (original).
II:
Genesi, cap. XXXVII, versets 3 y 4.1-li ha interpola
da (línees 24 a 32) la historia de Rachel, mare de
Josef, la naixença d'aquest y la mort de la mare.
III:
Versets 5 a 10; ampliats ab la resposta dels ger
mans de Josef (línees 57 a 71).
IV:
Versets 12 a 14; ampliats ab parlaments (83 a 113)
yuna consideració d'ordre moral sobre la enveja.
V:
Versets 18 a 22; ampliat el parlament de Rubén
(153-177).
VI:
Les línees 199-201 responen just al verset 23; lo
demés és ampliació.
VII:
Versets 25 a 28, precedits d'un fragment original
(229-235).
VIII:

Versets 29 a 35.

IX-X:

Relatius al sepulcre de Rachel; són una interpolació
en els versets 19 y 20 del capi
tol XXXV del Genesi. Les darreres línees (,353-355)

original inspirada

de la

reina Ecuba certes ampliacions destinades a fer-se
comprensible als llegidors del seu temps. Aixi, en la
increpació que llença Pirrus contra Priam hi ha unes frases
en les quals aquell inculpa la seva víctima d'haver aconse
llat a Paris el rapte d'Elena, fet al qual segui la guerra en
tre grecs y troians; l'escriptor valencià pogué pendre aquest
y altres detalls, d'obres qui Ii havien d'ésser prou conegu
des, com la historia de Les Guerres Troyanes, de Guido de
Columnes (traduida a la nostra llengua per en Jaume Cone
sa), y també les mateixes obres d'Ovidi.
En quant a l'estil, hi ha que reconèixer que és un verita
ble abús el que fa en Corella, ab la continuada transposi
ció de frases, la intercalació d'oracions incidentals, y la
sobreabundant adjectivació. Emperò, així y tot, el Plant de
la reina Ecuba no deixa d'oferir una certa
grandiositat y un
ben sostingut interès dramàtic.
més

§ 10.

La «historia de

josef > [111]

aquesta narració bíblica (3) en Roiç
gueix puntualment els capítols del

de

XXXVII.

L'episodi de la muller de Putifar és desenrotllat
lliurement, inspirant-se dels versets 8 y 9.

XII-XIII:

XIV-XVI: Versets 10 a23.

XVII-XVIII: Capítol XL.
XIX-XXII: Capítol XLI.
XXIII-XXVI: Capítol XLII.
XXVII-XXX: Capítol XLIII, fins al verset 31.
XXXI: Versets 32 a 34; ab la interpolació de l'episodi de la
copa (linees 1240-1251). Desde la línea 1257 ja comen
ça el capítol XLIV del Genesi.
XXX I-XXXIV: Capítol XLIV.
XXX V-XXXVI: Capítol XLV.
XXXV11: La oració de Jacob; ampliació de l'arreglador.
XXXVIII: Fins a la línea 1607 respón al capítol XLVI, ver
sets 1 a 7. Les linees 1608 a 1614 són el verset

I del

capítol XLVII. Desde la línea 1615 fins a la fi és un afe
gitó original de l'arreglador.
En quant als elements intercalats, no tots han de consi
derar-se fruit de la inventiva d'en Corella: el plant de Josef
en el sepulcre de Rachel y l'episodi de la copa meravellosa
provenen de fonts narratives, aràbigues o jueves, que fácil
ment pogué conèixer el nostre autor. Ja no cal dir que són,
en canvi, ben bé obra d'en Corella les dues peces en vers:

l'epitafi

que suposa existir en la tomba de la mare de

y el que reclama per a si la muller de
fusada pel jove catiu.

Josef,

Putifar, al veure's re

L'estil d'aquesta narració, encara que bastant retòric y
no ho és de bon troç tant com el que hem vist ern
prar al nostre escriptor quan tracta temes clàssics: fins
sembla endevinar-s'hi un propòsit d'imitar la senzillesa de
la narració original; objectiu difícil d'assolir donat el con

ampulós,

cepte quels autors valencians d'aquella època degueren
tenir de la bellesa literaria.

§ 11.

Corella se
en els quals la

(1) Línees 106 a 136; cfr. ab Sèneca, versos 44 a 56.
(2) Linees 69 a 85; cfr. ab 445 a 461 de Sèneca.
(3) Vegi's BIBL., 217.

responen al verset 36 del capítol
versets 1 a 7.

Capítol XXXIX,

XI:

que en

En
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La

Historia de Leander y Ero»

[1\7]

Ja
temps que foren senyalades les Heroides d'Ovidi
(epistoles XVIII y XIX) com a font literaria de la Historia de
Leander
Ero,de Mossén Corella (1). Efectivament, deu és
ser així, emperò s'ha de convenir en que'l nostre escr,ptor
fa

(1)
8-1913

Rubió y Lluch: El renacimientoclásico;pàg. 90, nota.
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hagué d'adquirir més detalls

d'altres

procedencies

y, tal vol

«acompanyades,

tira

de la

bayna

la

copagorja

els seus sermons (1), no hagués pogut assolir cap digni
eclesiàstica? Als futurs investigadors correspón la tasca
d'esbrinar de quina mena pogué ésser l'obstacle que impedi
ría, tal volta, a l'escriptor valencià la coronació de la seva
carrera d'humanista y teòleg. Insistirem sobre aquest as
pecte de la personalitat interna del nostre autor, a mida que
anirem veient-ne les manifestacions, en altres obres que
rar

ta, inventar circumstancies, per arrodonir la historia; cosa
de la qual no's feien cap escrtipol de conciencia els escrip
tors mig-evals, sobre tot tractant-se d'histories profanes.
Es més que segur que en Corella 110 degué conèixer la
narració grega de Musetts, car Ii hauria estat ventatjós se
guir el desenrotllament del poema, sens apartar-se'n en lo
essencial. Emperò, vist el cas a travers d'Ovidi o de Virgili,
y aprofitant, tot lo més, les referencies disperses d'ací y
d'allà coles obres de Petrarca y de Boccacci, Ii era permesa
una major Ilibertat d'invenció, de la qual s'aprofità compli
dament, fins al punt de que la mort d'Ero no és ja, com en
Musetts, causada per haver-se aquella precipitada de dalt
a baix de la torre, sinó que, en presencia del cos anegat de
son amant, y després de proferir « paraules de greus plors
que la co

tat

haurem

d'examinar (2).

§ 13.

El

«

Trihunfo de les Dones»

[V11

una obra d'en Corella qui, malgrat la seva pe
part de ficció, fent intervenir a Madona Veritat, qui

Heusaqui
tita

escriu • a les altres dones mostrant elles ser mes perfetes
quels homens •, ha d'ésser considerada com una mostra de

»

rreja de Leander mort sostenia, e, mes lo pom sobre lo cor
» de Leander e sobre lo seu la punta, lançant lo cos ab esforç
» de amor cruel pesada sobrel de Leander, espira la mise

lo que fou la prosa escolàstica dels temps de l'autor.
Se tracta de fer l'apología de les dónes, talment com
altres s'eren entregats a la tasca de difamar-les. La litera

Hero, entrels braços frets de aquell mort per qui
moria ».
Es d'advertir que aquest final, que tal volta en Corella
imaginà inspirant-se cola mort de Tisbe (1), no hauria estat
viable, si no vrngués preparat d'abans, en que l'escriptor
valencià fa entrar a Leander en la mar, vestint .una camisa
« de les mans de Hero filada, cenyint-se ab una correja, la

tura dels

> rable

qual sostenia una gentil copagorja; que altra arma nadant
portar no podia • (2). Sense dificultat podem creure que,
del món grec, hauria refredat bastant
l'entusiasme de Lord Byron, qui degué ja sofrir la contra
rietat d'haver d'emprar uns pantalons per a repetir la gesta
de Leander (3).
una semblant visió

•

§ 12.

La

«

Tragedia

de Caldesa» [y]

A lo que sobre aquesta composició digué en Menéndez
en altre lloc (13ó3L., 324), ben
y Pelayo, y que hem copiat
nostre compte. Se tracta,
poca cosa tindrem d'afegir-hi pel
ab
segurament, d'un fet real de la vida d'en Corella, narrat
mires efectistes, ab el propòsit, potser, d'encobrir
semblant episodi. Per aquesta raó ens
inclinem a creure que'l fons moral del personatge de na Cal

certes
un

ric lo huma de

de ressortir millor de les dues composicions en vers
en que aquest s'ocupa de la esmentada
dama: si la condició de cortisana professional no sembla
desa ha
del

propri Corella,

que era una cIóna
averiguada, pot suposar-se
encara quels dicteris que contra ella llença el poeta
valencià, puguin esser-li en bona part inspirats pel despit.
cosa

Sabem massa poc de la vida d'en Corella per a intentar
deduir la influencia que aitals dissortades amors pogue
les poesíes
ren exercir sobre l'obra literaria d'aquell. Que
d'en Corella dedicades a na Caldesa sien obra de joventut,
una ex
no sembla pas cosa de discutir; que la Tragedia fos
motivà
plicació, arreglada apres-coup, de l'aventura qui
aquelles poesies, és cosa prott versemblant. ¿Podrien les

relacions d'en Corella ab na Caldesa, y els incidents a que
donaren lloc, donar-nos la explicació del fet prott singular
de que un home qui se'ns presenta un dia com exclusivament
entregat a l'estudi de la Sacra Teología y ocupat en prepa
(1) Vegi's en Lo ,fardi d'Amor (obra VIII, línees 791
795) del nostre volum.
d2) Línees 348 a 348 del nostre text.
(3) La Hisloria de Leandcr e Ero tou publicada pel se
del jardinci d'Orals (Bar
nyor Bulbena en el seu fragment
celona, 1897).
a

segles mitjos està plena d'exemples d'aquest gen
bastarà esmentar el Corbaccio, de l'italià Boccacci, yel
del nostre Jattme Roig, com a mostra dels detractors
del femenil sexe, les obres dels quals pogué tenir a la vista
re:

molt possible que fos en presencia del
en Corella se Ii acu
poema satiric del seu coterrani,que an
dis la idea del Trihunfo; car aixf com veiem a la fi del Spill
el nostre autor. Es

aixecar-se majestuosa y excelsa la Verge Maria, exceptua
da de l'anatema llençat contra les dónes, aixi també en la
producció corellana és - la mare de aquell Dett Jesus, en qui
> totes les perfeccions infinitament termenen •, la més alta
prova que Veritat presenta de la superioritat de les dónes
sobrels homes.
En quant al desenrotIlanient d'aquesta peça declamato
ria, no ofereix rés de particular: adueix, per a refutar-la, la
dita de Salotnó, de que per cada mil homes n'hi ha un de bo,
les doctrines
y entre les dónes, ni una. (ilosa a continuació
d'Aristótil; vénen després tines consideracions sobre la En
carnació del Fill de Déu en la Verge Maria; hi ha aixi
mateix una enumeració de les dónes qai entre 'Is jueus
meresqueren consideració per Ilurs virtuts: Susana, Judit y
Salomonia (la mare dels Macabeus); y les Santes Magdale
« de les in
na, Llucia, Catarina y Ursola; deixant de parlar
«fels, gregnes e romanes, les quals, ignorants de la ley
• divina, a la mundana la fi de ses obres endreçant, neguna
» verdadera virtut james obraren (3).
El Trihunfo de les Doncs és presentat, finalment, a la
Mare de Déli, mitjançant uns stramps de magnifica entona
han con
ció lírica, ben dignes dels que, ab tema semblant,
querit per a Mossèn Corella una merescuda fama de poeta
místic.

§ 14.

El

«

Debat ab el Princep de Viana»

[VII]

són de tothom les aficions literaries del
Princep Don Carles de Viana, y lesseves rela
cions ab els literats del sett temps. Una nova prova d'això

Conegudes

tnalhattrat

(1) En la resposta a Mossèn Joan Escrivà, acceptant-li
de
l'envit que aquest Ii fa d'explanar l'allegoría de la Visió
Ab tot quel estudi de la Sacra
Paris, diu en Corella:
ab
laugera
Theulogia la major part del mon viure ocupe,
ser
fatiga, pensant per vos la accerte, so content dels
» mons girar la ploma, e en brett expondre vostra excelsa
» poesia.' (XIII, 422-426.)
(2) La 7ragedia de Caldesa fou publicada per en Briz,
en el seu fragment del jardinel (Barcelona, 1868).
(3) Linees 360 y sega. del nostre text.
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la constitueix

aquesta correspondencia o debat, respecte
qual ja ens ha Ilegut conèixer la opinió d'en Morel-Fa
tio
323), qui qualificà ab raó d'artificiosa, amanera
da y pedantesca la prosa d'abdós escriptors. La veritat sia
dita: en cap altra producció d'en Corella podrien
senyalar

ntagestal licenela me atorga, calare losrems de aquesta solit
barca; camhiant amor per rahonable ira, lanyare la cruel
» dama en les fondes e braves
aygues; e james per mi no fi

del

se en tant alt grau aitals

defectes, qui

«

pide»,

ab

preferencia

» de vuestros vanos

sobre

« la que, con desconocimiento

trabajos, vuestro querer del todo des

» deña

Epístola IV: Respón en Corella, y comença per fer la.
claració de que, al dir elecció, volgué donar aquest signifi
cat a qualsevol acte que de nostra potencia
procedeixi. Jus
tifica tot seguit la seva elecció en que, essent condició
general de tots els éssers »que la fi e delit ab propris actes
alcansen, segueix se que, en amar, no en esser antat, mon
» derrer be reposa;... e sil do de tanta amor no es
» no per ço deixa esser do, com lo esser tal no Ii

de Tàntal.
Y aixf s'acaba la

contesa, sob?e un motiu en apariencia
que realment no hi ha més que aixó?
Provarem d'esbrinar-ho.
De moment, els passatges de la darrera
epístola d'en
Corella, que hem copiat subratllant-los, constitueixen un
clam de passió qui contrasta a primer
cop d'ull ab la artifi
ciosa fredor de tot el debat: al llegir aquests conceptes, vé
nen immediatament a la memoria uns
conceptes semblants
ab que, en la Tragedia de Caldcsa, se desfa en Corella con
benfútil.

Emperò, èés

tra si mateix per culpa de la qui tant crudelment traí el seu
amor.
ha també una declaració que tal volta no deixi
de tenir el seu interès: «He conegut la falta de ma injusta
«sentencia — ve a dir — per merits de aquella qui, per molta
• gentilea, afectadament Inc ama
•; y això no està dit en con

dicional, sinó com una afirmació concreta. En Corella,
doncs, se substitueix a l'home hipotèticament presentat pel

Príncep, com passatger

en una barca, en mig d'un riu, ab les
dames; y és ell precisament qui, obligat per la necessi
tat, sacrificarà la una (èCaldesa?), de qui no és estimat, en
benefici de l'altra, a la qual ell no estima èVolant d'Ilrle
da?) (I ). En quant als versos finals per al Príncep, són la
prova de l'agraïment per la consolació filosófica que aquell
ab les seves cartes tractà de procurar-li.
Si aquesta interpretació nostra fos veritable, ens tro
baríem en presencia de l'homenatge d'amistat, delicada
ment consolador per al nostre poeta, d'un dels seus amics
més distingits, per al qual la fortuna tenia reservades pro
ves ben altrament crudels. En aquest sentit, y com a se
qüencia de la Tragedia deCaldesa, la correspondencia litera
ria que acabem d'analitzar, té un interès que fins ara
ningú
dues

no havía

auténtic comentari a una crisi

qui accepta, mas de la liberalitat del qui
porta ».
Epístola V: Replica el Príncep, fent notar de primer an
en Corella la contradicció d'haver fundat abans en elecció
y després en amor la seva opinió. Tot seguit Ii refuta lo de
que'l do sia aital encara que no sia acceptat; això—diu—és
confondre el do ab l'oferiment, «ca el proferido non
parte
del que profiere, como el donativo del que lo da al que lo
recibe; o seria [como] el gato, que dizen los mentirosos,
que se yeló en medio del salto ».
Epístola VI: Respón en Corella reconeixent el seu erro
y donant la raó al seu illustre contrincant. Ditt que, entre
gat en cos yànima a la dóna amada, lesraons que contra la
veritat ha pogut escriure no les ha escrites la seva
mà, sinó
la d'aquella en qui s'era canviat. « Pero — acaba dient —
• per merits de
aquella qui, per molta gentilea, afectada

ment me ama, ha Deu volgut... queyo haja
conegut la falta
» de ma
injusta sentencia; la qual revoque sobre la ingrata
» desamable dama. E vull
que les aygues prenguen posada en
» loch de la sua
perversa anima; la qual, rasa del lihre de

vida,

» gues

Teseu»); dient Ii ademés que les seves mans són com les
Prometeu, el gran alleugeridor de les miseries dels ho
mes; y també suposant al Princep que fos el mateix Chiron
(qui ensenyà la medecina a Aquiles, fill de Peleu), o al
gún dels déus qui tornaren a la vida el cos de Pelops, fill

de

acceptat,

»

» lo seu cos no

requiescat in pace.» Hi ha encara uns
versos, en els quals Mossèn Corella proclama al Príncep su
perior en saber a Esculapi («lo qui guari lo cast fill de

vinga

per
liberament ho

lo

» sera mames sols un

eren, com reconeix

l'erudit critic francès, molt generals entrels literats d'aque
Ila època. En el cas present pot servir d'algún descàrrec al
nostre autor, el que la iniciativa del debat
partís del Prín
cep, qui, escrivint en dialecte castellà•aragonès, donà el to
més agut de preciosisme.
Rès, per altra part, més banal, en apariencia, que aquest
debat: sembla ben bé lo que, en el nostre temps, qualifica
riem d'entreteniments de gent desvagada. Vegi's sinó:
Epístola 1: Don Carles proposa an en Corella la qüestió
de « si hombre se fallava en un barcho, en medio de un no,
» passando dos damas, e que la necessidat le
forçasse echar
la una en el agua; de las quales damas fuesse la una mun
, cho amada
y el non della amado, e la otra que a el amasse
y el no a ella, è.a qual destas daria la vida? »
Epístola II: En Corella respón que salvaria, de les dues
dames, aquella a la qual ell estimés. Funda la seva resposta
en la facultat, propria a l'home, de triar el mal menor; y en
ésser, a judici seu, la dóna estimada la qui més satisfaría
al concepte del bé, vinculat en l'amor que se Ii dóna.
Epístola III: S'oposa el Princep a la raó d'en Corella,
després de declarar, emperò, que « el perdon de mi ni el re
» proche de vos, no se deven pedir; ni menos dudar a lo
que
» dezis,
». Creu el
que, de dos males, es de escoger el menor.
Príncep que, partint de la facultat d'elegir, ha de prevaldre
sobre l'instint la reflexió, a conseqiiencia de lo qual deuria
ésser salvada, per esperit de justicia, la dama « que, con la
« zos cle Venus
y de afables ygra tos abraços, el remedio vos

332

»

atenyga eclesiastlea sepoltura... E per que lar
paraules no allarguen la sua culpable vida, si vostra

sospitat.

Serà desde ara, per a

el nostre

nosaltres, el més

passional

de que fou víctima
assistim del tot desorientats,

escriptor, y a la qual
quatrecents anys de distancia, els actuals comen
tadors de l'obra de Mossèn Corella (2).
Fem encara propósit de rependre oportunament aquest
tema interessantíssim.
a més de

§ 15.

Lo

«Jardí

de Amor» [V1111

En Roiç de Corella degué empendre's la tasca d'escriu
aquesta trilogía, quan encara pesarien damunt d'ell les
impressions en que'ns inicia la Tragetha de Caltlesa; la qual
va resultant com una mena de clau per a la interpretació
re

de la

produ..:ció corellana,

allà ont

pot fer-la aparèixer obs

cura la manca de noticies biogràfiques del sett autor. Vegi's
el començament del pròleg, en aquesta triple tragedia que

(1) Vegi's les Letres a Folant Durleda, del propri Core
(obra XVII).
(2) Les quatre primeres epístoles foren publicades, en
1831, per la Revisla dc Inlencia; les altres dues pel senyor
Boronat, en la Revista de Catalunya.
lla
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en Corella se disposa a
» ma dolor semblant

explicar-nos:

« Ab desig de trobar a

companyia, he desemparat aquest mon,
devallant en los trists e tenebrosos palaus de Pluto, per
» aquell cami
que al desterrat de Troya (1) mostra la inclita
» Sibilla; e axi so arribat en
aquell adolorit verger, en lo
«qual los devots de Venus, en continu plor, lurs penes re
» conten; boa viu a Mirra e a
Tisbe, qui, ensemps ab Nar
»
ciso, apartats dels altres, de sos mals en fort manera pla
» nyien, treballant cascu en major
grau recitar lur pena.'
Encara que la estructura d'aquesta composició sia fran
cament virgiliana, els materials posats a contribució resul
ten ovidians exclusivament. Per a la lamentació de Mirra,
en Corella traduí (encara que, com de costum, no gaire lite
ralment) importants passatges del desè llibre de les Meta
mórfosis. El monòleg de la folla donzella, filla de Sinaras
(Cinyra), comprès en les línees 50 a 83 del nostre text, se
gueix ben d'aprop els versos 320 a 355 d'Ovidi. Emperò no
deixa d'ésser curiosa la complacencia ab que l'autor valen
cià amplía certs detalls, com, p2r exemple, els
contenguts
en els versos 462 a 468 del text llatí, correspónents a les
línees 263 a 278 del text d'en Corella, en els quals compa
reixen els més grans atreviments de concepte, expressats
ab tal suavitat de paraula, que no sabrien ferir les més deli
»

cades orelles.
Per procediments semblants el nostre escriptor s'apro
pria dels llibres 111 y IV de l'obra ovidiana la narració de
les dissortades amors de Narciso y la dels no menys doloro
sos de Tisbe. Com en el cas de Mirra, posa en boca de quis
cún dels personatges la historia detallada de Ilurs aventu
res, ampliant, sobre tot, els monòlegs patètics, qui resulten
veritables oracions declamatories, ben impregnades de sen
timent pagà, malgrat les tendencies moralitzadores que s'hi
han pogut veure (2).
les tres histories de Mirra, de Narciso y de Tisbe, uni
des ja per un exordi (el que hem
copiat damunt), ho són tam;
bé per un epíleg, ont abunden les consideracions fatalistes
sobre la passió incontrastable de l'amor; emperò aquest
fragment resulta idèntic a altre, també en prosa, ab que co
mença en Rocabertí la seva Comedia de la Gloria de Amor (3).
Nosaltres hem suposat que, tant en Corella com en Roca
bertí, degueren traduir aquells conceptes de la Amorosa 17sione, de Boccacci; mes no'ns ha vagat comprovar-ho (4).

§ 16.

La

c

Lamentació de Biblis, [IX]

Aquesta narració ovidiana està tallada pel mateix patró
de les tres qui constitueixen el fardi d' Amor: talment com
aquelles, presenta la forma autobiogràfica, procediment
que veiem emprat constantment per en Corella, a fi, sens
dubte, d'assolir una major força en la expressió dels senti
ments.
El text

d'Ovidi posat a contribució és encara el de les

(1) Eneas devallà a l'infern acompanyat de la Sibilla de
(Virgili: Encida, VI)
(2i En P. Boronat (articles ja citats de la Recista de
Catalunra, pàg. 198) arriba fins a dir, tractant precisament
de la faula de Mirra: «Corella cristianisa de tal manera les
faules d'Ovidi que de la major part d'elles trau per conse
» qüencia de
l'argument les més bones regles y exemples de
'moralitat, no ja cristiana, sibó catòlica. » La visió de l'ar
ticulista és, ab tot, un xic apriorística, y parteix de la fama
d'en Corella com a Mestre en Sacra
Teología y autor de
poesies dedicades a la Verge.
( +) Carribouliu: Litt. Caialane (Paris, 1)58); pag. 110.
(4) Les lamentacions de Mirta, Narciso y Tisbe, com
també la de Biblis, que vindrà tot
seguit, foren publicadcs
per en Briz en el seu fardinet d'Orals.
Cumt-is

334

Metamórfosis (Ilibre IX): comença en el vers 454 y termina
l'episodi. Per cert que la conclusió d'en Corella

a la fi de

abona la observació d'en P. Boronat, car està perfectament
d'acord ab la moral cristiana: 'E axi plague alsfats — diu
» la trista Biblis —
que lo meu cos, convertit en font, nome
» nada per mon nom, fos exemp!e a les altres dones de no

sino solament ço que justament puguen atenyer. »
respón al vers 453de l'original Ilati:
Bchlis in carmplo est, ut ament concessa puellae;
ab el qual Ovidi remarca anticipadament la moralitat de lo
que tot seguit relata; cosa que en Corella cregué més oportú
reservar per a l'acabament.
'amar
Això

§ 17.

La (Historia de

Jeson

e

Medea»

[X]

Es la més

treballada y extensa de les adaptacions clàs
siques de Mossèn Corella, y, per lo tant, d'entre les d'aquest
genre del nostre autor, la qui conté una major quantitat
d'obra

original.

Dues són les fonts

posades a contribució per al treball
que's tracta: primerament Ovidi (Heroida XII) y després
Sèneca (tragedia de .1Iedea); emperò no's pot dir que, en la
lletra, segueixi l'escriptor valencià a l'un ni a l'altre dels
autors llatins, encara que'l to general de la narració coin
de

cideixi ab tots dos.
En la Heroida esmentada (epístola de Medea a jason),
Ovidi ens presenta la protagonista fent càrrecs per escrit
al seu antic amant, quan aquest l'ha abandonada per Creu
sa, filla del Rei Creón, ab la qual va a casar-se. Medea,
doncs, retreu a Jason tot lo que per amor d'ell ha fet, des
del moment en que aquell arribà ab els argonautes a
de Colchos, sobre la qual regnava el pare de Medea: ella
fou qui li donà els medis d'obtenir la cobejada llana d'or;
ella la qui robà y abandonà son pare per fugir ab Jason;
ella la qui sacrificà son propri germà, llençant-ne els bo
cins al camí, per retardar l'avenç del pare, qui els anava a

l'encalç.
En Corella, semblantment, posa la ploma en la mà de
Medea, a l'objecte d'escriure a les dónes « la ingratitut e
.desconeixença de Jeson, per dar los exemple de honesta
'ment viure'; emperò, insistint sobre Ovidi, l'autor valen
cià amplia la relació dels fets ab tots els detalls, que'l seu
model deixa sots-entesos (I), y ab molt prolixes raona
ments, que atribueix a quiscua dels personatges. Ademés
d'això, hi ha en aquesta part una curiosa intercalació (lí
nees 250 a 280), censurant els artificis usats per les dónes
per acréixer els Iltirs atractius y bellesa: potser inspirà an
en Corella aquest passatge aquell no molt llarg fragment
d'una obra del propri Ovidi sobrels Cosmètics, ont són es
mentades multitut de

drogues,

si

l'una

extravagant

l'altra

més, que recomana a les dónes per a la Ilur toilette, com di
ríem ara. Emperò, sia com sia, la intenció ab que l'escriptor
valencià atribueix a la Medea aquelles consideracions, ve a
destruir en gran

part l'efecte obtingut ab la lletra de \■ eri
Trihunfo de les Dones.
La segona part de la Historia de feson e Mettea (o sia, a
partir de la linea 780 del nostre text imprès) és, com hem
dit, la materia tractada per Sèneca en una de les seves tra
gedies. Aquesta s'inicia a Corinte ab l'ordre de bandeig
pronunciat contra Medea, per Creón, qui ha triat a Jason
tat en el

(I) En la Heroida VI, de Hypsipyla a Jason, y en el III
bre
11 de les Metamórfosis, se troben quasi tots els ele
ments episòdics que en Corella hagué de tenir a la vista
per aquesta primera part de la historia de Medea. Algunes
frases característiques decelen tot seguit les manlleutes.
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gendre. La despitada Medea prepara la seva venjança,
execució de la qual té lloc en el transcurs dels cinc actes
de la tragedia llatina. En Corella no fa més que continuar
el monòleg epistolar de la seva heroina, en el to mateix ab
con
que ha anat relatant els fets anteriors, emmatIlevant
ceptes a Sèneca, unes vegades, y intercalant-hi obra pro
pria, molt freqüentment. La intensitat dramatica augmenta
sense interrupció, arribant als limits de lo terrible en les
per
la

darreres

planes

de la

composició corellana; una de les qui
prosista, ab tot y algunes pe

fan més honor al seu talent de

distraccions, qui no poden pas ésser totalment atribui
copista del manuscrit de Valencia, únic document qui
ens ha conservada aquesta obra (1).
tites

des al

El «Parlament

§ 18.

en casa

Mercader»

[XI]

a examinar a propòsit d'aquest
és, en son conjunt, obra del nostre escrip
tor, o si cal atribuir a quiscún dels interlocutors la part res
pectiva; en aquest cas, y com sia que la missió d'en Corella
restà reduida, segons ell, a transcriure els parlaments dels
La

33t)
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primera qüestió

Par

lament és la de si

altres, fóra obra eva, únicament, la cornice o marc general
de la composició; la estructura de la qual respón al tipo re
presentat pel Decameron. De la capdal creació de Boccacci
els nostres homes,
pogueren pendre la idea de llur colloqui
realitzant, ab més o menys veritat, lo que l'escriptor italià
els presentava en la seva ficció de les cent noveles, narra
des, per torn, en una reunió de joves de bella humor. ¿Cal
portar més enllà l'analogia, y suposar que, com a Flo
lloc a casa
rença, hi havia la peste a Valencia, quan tingué
No
d'en Mercader el parlament o collació de que's tracta?
és probable que això succeís, car és de creure que una cir
cumstancia semblant no hauría deixat d'ésser feta palesa
drà

Corella.
Deixant de banda tota altra hipòtesi, nosaltres ens in
clinem a creure que, no solament el quadre general, sinó tot
el Parlament, és obra de la ploma del nostre escriptor (2),
transcrivint, tal volta, els conceptes vertits pels seus com

Per lo que pugui interessar-nos la

opinió

dels amics d'en

Corella sobre les dónes del seu temps, copiat ern el comen
rei
tari que'ls inspirà la traidoría comesa per Silla contra'l
Niso, son pare, per amor de Minos. El narrador acaba dient
seu propò
que omet contar la fabulosa fi de Silla, perquè'l
reduía a « portar exemple dels leigs actes que en la
condicio se troben • ( I ):
« O, çelerada donzellal—respongueren tots a les darre
> res paraules de Vilarrasa; — gran alegria [es] a nostra
• present vida, que tuls actes nos troben, ab tot que algunes
» de nostres senyores lo desonestservey de Venus deuotament
»
»celebren; pero de legea de tals delictes son delliures (2).
sit se

feminil

Ilàstima que'l puntual relator del col loqui y autor
Trihunfo de les Dones no hagués pres part en aquell a
favor d'aquestes, excusant en lo possible les Ilurs extravia
dels conceptes
des amors; propòsit qui, en tot cas, no passà
Fou

del

la
próleg, qui diuen: • A la tempestuosa mar de Venus
escriptura endreçant, descriure naufraigs de

del

» proa de ma
»

aquells qui,

en ella follament

» rable fi prenen »

§ 19.

navegant, dolorosa e mise

(3).

Les «Letres de Achilles
e Policena. [Xi 1]

Podem considerar les dues lletres de que aquí és feta
relació, com dues hcroides, originals d'en Corella, escrites
font
a imitació de les d'Ovidi. Probablement no hi ha altra
a senyalar que Ovidi mateix, o, tal vegada, l'obra de Guido
de Columnes. El moment en que suposa l'autor escrites
lletres fingides, respón a la situació inicial del lli

aquestes

XXIV de les Guerres Troyanes, en el qual se parla « de
Achilles, qui encara esta enlaçat per amor de Polixena, e
» no vol entendre en debellar contra los troyans ».

bre
»

per en

feren més que insis
panys; els quals, per altra part, tampoc
tir sobre Ovidi, com ja consta en el títol de quiscuna de les

narracions.

Aquestes són cinc, a saber: [I] « la ovidiana poesia
Gefalo e Procha », explicada pel senyor de la casa ont

de
te

nis lloc la sentada; el tema n'és extret del setè llibre de
les Metamtirfosis; [II] « la ovidiana dolorosa faula del gran
» musich, fill de Caliope, Orfeu », per en Joan Escrivà (Me
tamórfosis, llibres X y XI); [III] la vulgar ovidiana faula
» de Silla, filla del Rey Niso », per en Guillem Ramón de Vi
his
larrasa (obr. cit., llibre VIII); [IV] « la fabulosa ovidiana
» toria de Paçife, muller del Rey Minos », per en Lluis de
Castellvi (inspirada lliurement en els versos 131 y 132 del
llibre VIII de l'obra d'Ovidi); [V] «la vulgar ovidiana poesia
» de Progmes e Filomena, germanes, e Tereu, cruel rey de
» Tarcia », pel Baró don Joan de Proxita (MetamOrfosts,
llibre VI). L'estil és en totes aquestes histories molt sem
blant, com obra literaria d'una mateixa mà; y, en quant als
procediments, són els mateixos que ja coneixem d'altres

produccions corellanes.
(1) Per dues vegades, línees 606 y 667, l'autor oblida
és sinó lo que suposa digué de
Que lo que Medea escriu no
les circums
paraula a Jason; per lo tant, són impropries de la
ploma do
tancies les frases estendre la ploma y allargar

§

Llevat d'en Joan Escrivà, cap dels altres personat
com
prenen part en la Cotiació o Parlament, apareix
ges
a literat ab obres que'ns sien conegudes.

qui

Lo

«Johi

de Paris.

[XIII]

obra de Mossèn Joan Es
crivà, amic y imitador del nostre Mossèn Corella. An aquest
Ii pertany la segona part de l'obra, o sia, l'Allegoria, que
escriu a instancies del primer.
L'Escrivà, seguint els procediments d'en Corella, fa la
La Visio del johi de Paris és

exposició detallada del judwi (4), entrant en prolixes des
cripcions dels vestits de les tres deesses, en els quals os
a la condició de
tentaven sengles inscripcions allusives
quiscuna.
La part d'en Corella és, substancialment, un tractadet
filosòfic, en el qual són interpretats els elements de la faula
Paris per
pagana seguint el concepte de la moral cristiana:
sonifica l'oci, enemic de virtut, a la vista del qual se presen
•
fet del mon
ten les tres deesses, les quals nosaltres hauem
> senyores:Juno, deessa de riqueses; Pallas, deessa de ho
» nors;

Venus, deessa de la carn. Sots aquestes tres concti

o
picencieslo pern de aquest mon girant, fa I seu vogi...» (5).
En capítols successius vénen desenrotllats aquests princi
Paris a
pis, y darrerament és aduida la decissió funesta de
>

(1) Línees 880 y segiients del nostre text imprès.
frase
(2) Es curiós senyalar la correspondencia de la 2150(versos
subratIlada ab altra del Procés de les
21( 0):
—
(3)

nades per l'original.
(2)

20.

la

10-1913

'Les castes que dien
»En loch molt secret
Línees 15 a 19

yo no vull perfum,
les ydoles colen...'

en
(4) Possiblement utilitzant els elements contenguts
Heroida XVI d'Ovidi
(5) Línees 476 y següents.
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favor de

Venus, com exemple dels danys qui s'originen als
entregats al servei de la voluptat.
Es aquesta, sens dubte, de totes les obres d'en Corella
sobre assumptes mitològics, la qui més clarament deixa veu
re una finalitat doctrinal; en aital sentit és obra de mora
lista cristià, y potser per això mateix caldrà suposar-la es
crita per l'autor en època ja avençada de la seva vida • (1).
homes

333

» hizo fue
— els Reis Cató
que en el afio de 1482 assentaron
» lics — el real sobre la ciudad de Loxa
y por combate la
» entraron
y tomaron. Y aqui en esta jornada de Loxa, de
«los caualleros que mas se sefialaron fue Mossen Francisco
» de Aguilar, de esta ciudad de Valencia. El
qual, por hauer
» tambien peleado y trabajado en la
guerra, adolescio y se
» fue a la ciudad de
Cordoua, donde murio y fue sepultado
"entre los suyos, porque su origen
'casa de Aguilar, de Cordoua. »

•

§ 21. La

Historia de S.

Magdalena» [X1V]

L'autor mateix ens declara les fonts de que s'ha servit
escriure la vida de Santa Maria Magdalena: • yo,
»Johan Roiç de Corella, ab lo baix estil de ma escriptura,
» he trelladat dels Sants Doctors la vida de
aquesta glorio
per a

sa Santa..

Se faría difícil, ab aquella sola indicació, determinar
d'entre l'abundantíssima literatura patrística les obres di
rectament utilitzades per en Corella. Encara pogué servir
se de compilacions de segona mà, y, donada la circulació y
notorietat de l'obra del Voràgine ja en aquella època, fins
cabria suposar que prengué d'ella la major part dels ele
ments que Ii eren precisos per al cas.
En efecte, deixant apart el capítol I, qui conté la dedi
catoria de la Vida a ia senyora Flors de Vallterra (de qui no
tenim cap noticia), desde'l capítol lila narració segueix ptin
tualment el Flos Sanctorum, ab interpolacions preses, tal
volta, de Sant Bonaventura. Vegi's la disposició general:
I:
Dedicatoria (original).
fins a la línea 173, responen al Voragine, en la vida
de la Santa. La paràbola dels dos pobres (174-208) hi és
intercalada, segons l'Evangeli (Lue., VII, 39-50).
Vil-IX: Giren entorn de Magdalena y Marta, y de les vides
contemplativa y activa que respectivament simbolitzen;
vegi's en Sant Bonaventura ( Vita Chrlsti), cap. 16 y soga.
X.XII: Mort y resurrecció de Llàtzer; vegi's en Sant Bona
ventura, cap. 67.
XIII: L'episodi de l'ungüent de Santa Magdalena ; vegi's
Flos Sanctorum, en la vida de Sant Matías.
XIV-XXII: Diversos episodis de la passió de Jesucrist, en
que intervé Santa Magdalena; trets probablement dels
Evangelis.
XXIII-XXVIII: Sortida de la Santa per a Marsella, y llegen
da de la Reina, morta de part durant el romiatge a Terra
Santa, deixada en una illa y trobada viva a la tornada
del vaixell; respón al Flos Sanctorum, en la Vida de
Santa Magdalena.
XXVIII-XXX: Penitencia en el desert y mort de la Santa;
vegi's Flos Sanctorum, en la seva vida.
XXXI: Ascensió de la Santa a la gloria del cel; final apo
teòsic, qui podría molt ben ésser original d'en Corella.
L'estil de la Vida tendeix a aparèixer senzill y planer,
sens dubte per influencia dels models en que s'inspirà el na
rrador. Com en la Historia cte josej, l'adaptació y fusió
dels elemer ts qui la integren, són fetes ab entera Ilibertt,t
en quant a la forma, treballant els diàlegs ab la complacen
cia y

amplitut

§ 22.

La

acostumades

pel

nostre autor.

•Sepulturade Mossen Aguilar» [XV]

Viciana, en la seva Chronica de Valencia (Valencia, 1564;
fol. lxxx. y.0), reporta lo segiient: • Y lo primero que se
(1) Es de notar una singularitat que ofereix la compn
dels dos manuscrits: en la ratIla 649, després

En Pascual

Aguilars de

Boronat

procedia de la familia y

(I) dóna la següent noticia dels
Francesch García de Aguilar,

Valencia: 'Don

»

Çahera de Ciscar, fill primogènit del Viscançeller Miçer
de Aguilar, fou casat ab Na Catharina
Amalrich, filla de Mossèn Francesch Amalrich; tingué
» fills a Jaume, Francesch,
Miquel-Geroni y Angela de Agui

»Jaume Garcia

» lar y Amalrich. » Hem subratllat el nom del que creiem fou
el nostre personatge, per a evitar la confusió ab son pare,

qui es deia Francesc com ell.
Afegeix en Boronat, prenent-ho del P. Teixidor, que
Mossèn Aguilar, «en lo setge que los Reys Católichs posa
• ren a Loja, y ab motiu de la retirada del exèrcit cristià
»tingué que pasar lo riu Genil, y tot banyat, sens curar
» d'axugarse la roba, acometé als envalentonats moros,
ya
» poch emmalaltí, efecte de no nuidarse les vestidures ba
» nyades, y tingué que retirarse del exèrcit en campanya,
»buscant remey en Córdoba, hon los cavallers Aguilars lo
»reberen com a parent, y allí defallí al poch temps».
Aital

desgracia hagué

d'afectar en gran manera

als

parents y amics que Mossèn Franci Aguilar havía deixats a
Valencia; y, per a dur-los a tots plegats algún aconhorta
ment, sembla ésser escrita la ficció del nostre Mossèn Co
rella, de que anem a ocupar-nos.
Suposa l'autor que'l dia de Tots Sants, a l'hora de An
gclus, ab esperitual cansament de continuat estudi., Y
•per reparar les debils forces de sos aflaquits sentiments»,
eixí a dçportar-se caminant extraniurs de Valencia; quan, a
poca distancia d'aquesta, Ii sembla oir una melodía angeli
cal, la qual atragué els seus passos vers la capella de Sant
Jeroni. Allà pogué veure, en alta visió inefable, una mag
nífica sepultura custodiada per set bellíssimes senyores,
això és, les tres virtuts teologals y les quatre cardinals, qui
entonaven a chor la sorprenent musica qui havia atret abans
poeta. Reconegué aquest, per la imatge esculpida
damunt d'ella, que la sepultura pertanyia a Mossèn Franci
de Aguilar, • lo qual pocs dies havia que, en la ciutat de
» Cordoua, de la gran Espanya, ab fi crestianissima, de
•
aquesta miserable vall de lagrimes era passat en la eterna
al nostre

» gloria »,

les dames feu la explicació a Mossèn Corella de
esmentades, y Ii donà raó de que fessin
al difunt obsequies de martre, per haver sucumbit en de
fensa de la Esglesia de Crist. Ja satisfet, en Corella pren
comiat de les dames, no sense demanar-los permís, que
aquelles Ii otorgaren, per a poder escriure lo que acabava
d'oir a propòsit de l'estrenti Cavaller, • per que cesse lo pla
• nyer e plorar de aquells qui molt lo amen ».
Tot això ens inclina a creure que, com ja hem apuntat,
el treball de Mossèn Corella anés dirigit a la familia del
difunt. Tal volta, segons lo que perinetten les costums de
l'època, el nostre autor llegiria aquest escrit, a guisa d'ora
Una de

les circumstancies

a Hero y Leander, el text de la Mayansiona diu: « la mort
• dolorosa dels quals.., ja crech vos es manifesta..»; en can
vi. el jardinet d'Orals ditt: • la mort dolorosa dels quals...
• des/ibera scriurc... • ¿Quina lliçó deu ésser considerada

auténtica de l'autor?
(1) Revista de Catalunya, pàg. 253.
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ció post divina, en les obsequies funerals que l'endemà de la
suposada visió, o sia en la Diada dels Morts, faríen celebrar
a Valencia els parents del cavaller mort a Córdoba. En
aquest supòsit, la data per a la qual fou escrita aital produc
ció sería el 2 de novembre de 1482.

(1). Ara ens cal tractar de la més important de
de Mossèn Corella, o sia de La ltda de
la Sacratissima Verge Maria, en cobles.
Aquesta composició, que'l senyor Boronat cregué donar
com en vers

les obres

poètiques

a conèixer abans que

ningú, en 1897 (2), fott ja publicada,
poguérem veure, en la edició de 1496 de Lo Primer del
Carto.rà, y reproduida en la reimpressió de la mateixa obra,
en 1518. Encara, la publicació d'en Boronat, feta exclusi
vament a base del còdex de la Mayansiana, no val, al nos
tre entendre, lo que la versió impresa: en efecte, aquesta
pogué esser-ho sots la vigilancia personal de l'autor, qui
com

§

23.

No's

La <Vida de Santa Anna>

[XVI]

diferencia, en quant a procediment literari, aquesta
Magdalena. Tots els ele

narració de la de la Vida de Santa

ments per a la de Santa Anna pogué trobar-los reunits Mos
sèn Corella en el Voragtne, allà ont aquest autor tractd de

Verge Maria; per manera que, l'escriptor
valencià, no hagué de fer sinó desenrotllar, en la seva prosa
abundant, y seguint els habituals procediments, el text llatí
la Nativitat de la

o català del Flos Sanctorum.

Aquesta obreta, impresa en el xv.«n segle, constituint
petit joiell tipogràfic (1), va dedicada a la senyora Na
Monpalaua de Castellví, muller d'en Lluís de Castellví, qui
era un dels amics de Mossèn Corella (2). La gran y especial
devoció que a Santa Anna tenis aquella noble senyora (3),
un

oració final, que l'autor posa en boca feme
nina, impetrant fruit de matrimonial generació, ens perme
ten creure que Na Monpalaua no tindría fills, y que la Vida
y el text de la

de Santa Anna havía d'ésser

freqüentment llegida

y meditada

per la virtuosa muller L'en

Castellvi, a intenció de la qual la
escrigué Mossèn Corella. Desconeixent el text íntegre del
testament d'en Lluís de Castellví, citat pel senyor Martí
Grajales (4), no podem afermar categòricament lo qui sem
bla deduir-se de les clàusules que'ns dóna a conèixer, això
és, que a la mort del testador, en 27 d'abril de 1481, aquell
no tenía successió directa (5).

§ 24.

Les

Let

res a

Yolant Durleda,

[XVII]

Ben poca cosa ens diuen aquestes dues epistoles que'ns
ha conservades eî jardinet d'Orats. ¿Qui fou aquesta Volant
Durleda a la qual Mossèn Corella dirigía sos amorosos re
queriments? ¿Tindria alguna cosa que veure ab la primera
de les dames (distinta de la que hem suposat ésser Na Cal
desa) a que fa al lusió l'autor en el Dcbal ab el Princep de
Viana, y de la qual diu que és tant afectadament estimat?
No podríem aventurar la més lleugera suposició qui
pretengués respondre a semblants qüestions. Per lo demés,
les dues epistoles de que tractem són del tot insignificants,
literariament parlant, y semblen un reste no més d'una co
rrespondencia avui perduda.

introduí en el text

primitiu, tal com apareix en el manuscrit
Mayansià, variants prou remarcables, segons se podré com
provar en la nostra edició, qui presenta a peu de plana els
versos que'l poeta havía escrit primerament y que després
cregué oportú modificar.
Hem donat per primitiva la lliçó manuscrita y per defi
nitiva la estampada en Lo Primer del Cartoxà, en primer
lloc perquè aquesta estampació és evidentment posterior a
la formació

d'aquell volum manuscrit de les Obres de Mossèn
Corella; y en segón lloc, perquè'l caràcter de les variants
qui apareixen en el text imprès, revela prou clarament quin
fou el propòsit de l'autor al modificar alguns dels versos de
La l'ida de la Verge: aquest propòsit no fou altre que l'evitar
algunes ambigidetats de concepte, qui haurien pogut fins
ésser titIlades d'irreverencia, si algún comentarista repelós
hagués fet propòsit d'impugnar els rima, per altra part
rublerts de noble y alta inspiració, de Mossèn Corella.
No insistirem gaire respecte lo que acabem de deixar
apuntat: basti, per al cas, citar el mot vogi, que l'autor escri
gué dues vegades (versos 1 y 116), y que després substituí
per roda, car degué tenir en compte que'l vocable vogi,
abans que l'aplicació poètica a la màquina de l'univcrs, que
eh Ii donava, ne té una altra de material, absolutament vul
gar, y qui respón al nostre català cinta, y al castellà noria.
Una consideració més delicada encara, hagué d'induir a
Mossèn Corella a substituir els versos 74 y 75, qui deien:
• Y com ploràs — quant aquella carn pura
'Ves circumcir — ab un coltell de pedra! •
per aquests altres de la lliçó definitiva:
• Y com ploràs — quant aquella carn vostra
» en vostre Fill — un coltell la partia! »
Les esmenes afecten, en suma, a quaranta-tres versos
de La Vida de la Verge, entrels cent-vuitanta-quatre de
que consta tota la composició.
Aquesta fou encara tornada a

§ 26.
§ 25.

La (Vida de la

Verge> [XV1111

Les

Lahors de la

Verge> [XIX]

Al donar la nota bibliogràfica del volum ont fou pubil

Ja s'ha vist, a l'estudiar la fortuna literaria de Mossèn
Roiç de Corella, el concepte que, com a poeta, ha merescut
dels qui quasi en els nostres dies s'han ocupat d'ell: la seva
anomenada de poeta místic ha pogut prevaldre fins al punt
de

publicar, en 1899, pel se

nyor Bulbena (3), seguint la versió imperfeta que en Pas
cual Boronat havia retornat a la circulació.

fer-nos oblidar la notorietat que, entre'ls seus contem
per les obres amatories, tant en prosa

poranis, obtingué

(I) Vegi's el núm. 2 de la nostra llista bibliogràfica
(BIBL., 304).
(2) Vegi's el Rahonament en casa de R. Mercader.
(3) Vegi's la dedica toria de la Vida, línea 15.
(4) Prtmer libro impreso en Espafta, pàg. 34 del pròleg.
(5) La Vida de Santa Anna figura publicada per en
Briz, en el seu Jardinet.

cada

aquesta composició (vegi's

el núm. 1 de la

Bibliogra

fía), ja quedaren explicades les circumstancies en que de
gué ésser escrita. Mossèn Corella tirà a la joia (com se deia
aleshores) en el concurs poètic que tingué lloc a Valencia
(1) Encara que, en el seu temps, se parlés de les « poe
sies' de Mossèn Corella (vegi's la referencia: Btor..., 319),
no hem d'entendre que ab això fos feta allusió a les obres
en vers exclusivament, com sia que a moltes de les faules
ovidianes narrades en prosa se les anomena també «poe
sies', en el Parlament en casa Mercader (obra XI) y en les
314).
rúbriques del Manuscrit de la Mayansiana
(2) Revista de Calalunya, pàgs. 255 y segs.
(3) Cançoner Alístich (Barcelona, 1899); imprès en Ile
tra
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gótica.

1474, mitjançant aquestes Lahors de la Verge; les quals
l'efecte d'ésser un extret de La Vida de la Verge
que acabem d'estudiar y a la qual resulten inferiors per raó
del mateix agombolament d'imatges. Aquestes, en les La
hors vénen tant lligades entre si, que no deixen lloc al clar
y-obscur indispensable per a fer-les valdre degudament.
En el text per nosaltres publicat, hem tingut interès
en

ens han fet

relació immediata d'aquesta com
Verge: com a resultat del nostre

en deixar remarcada la
posició ab La Vida de la

treball, hem trobat que sols una dotzena de versos, escas
sament, de les Lahors, poden ésser considerats com a nous;
tots els altres, més o menys transformats o invertits, figu
ren ja en la Vida, y són a la manera de les pedres que hom
desengasta d'un joiell, per a montar-les en un altre, va
riant-ne la disposició primitiva. Y si volem considerar la
part d'artifici literari que conté la producció, en general, de
Mossèn Corella, trobarem que aquesta manera de procedir
respún molt bé al concepte que de la tècnica literaria po
gué tenir el nostre escriptor, y, ab ell, la majoría dels seus
contemporanis: la retòrica constituía l'engast, y en quant a
la inspiració o sentiment, la espurna viva que les passions
fan brollar de l'ánirna, tot això era curosament transportat
damunt d'aquell y ordenat ab vistes a produir un conjunt
harmònic. Eren encara Iluny els romàntics qui havíen de
venir un dia a rompre motlles y a intentar destruir, en nom
d'un ideal oposat, tot lo bo y dolent que'l vell sistema havía
pogut produir.

§ 27•

La tOració

a

la

Verge

[XX]

Es l'obra més divulgada de Mossèn Corella yla qui en
la nostra època ha contribuit més poderosament al seu re
nom. Per lo mateix que ja s'ha dit d'aquesta oda religiosa
tot lo bo que se'n podía y devia dir (1), ens limitarem a se
nyalar, com a principal font d'inspiració de la mateixa, uns
passatges de Lo Quart del Carto.rà, d'en Ludolf de Saxonia,
llibre qui fou traduit, com ja sabem, del Ilati a la nostra
llengua, pel propri Mossèn Corella:
En la invocació pot ja remarcar s'hi aquest concepte,
d'un dels més grans Doctors de la Esglesia:
Lo vostre cor
—
¿Com era possible a
partit ab fort escarpre,
tal lamentar e planyer De gran dolor
— vos mostra tan
de la trista mare, nagran planyer,
tura angelica noapren- Quels serafins
—
ab
tots
los angels,
de
mirant
gues
dolre,
ensemps
lo cors de aquell qui Mirant a Vos
—
de no res creats los
planyent, aprenen dolre. »
avia...?» Lo Quart del
Carlo.rà (ed. 16 febrer
Oració; versos 17-20.

qui devalla
<Diu

Sant Agosti:

1495); fol. 87 v.
Les paraules de la Verge a son Fill divinal són tras
sumpte del segilent passatge:
»O fill meu
«0, Fill tot nieu!
— ohm a mi
sim! viu e crucificat
queus parle;

•••
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has hoit lo ladre que
humilment te pregaua;
bou ara mort la tus
mare vitta, que sobre
totes lescoses que desijar se poden desija
ab tu esser morta; no
es molt lo que arat suplique, que stiga ab tu
dins lo sepulcre tancada, fins que lo teu cors
e la mia anima reso-

lo
Qtten
—

dur Pal
haveu ohit lo ladre.
Puix no voleu
—
que de present yo muyra,
ab Vos
Estiga
— tancada en lo
sepulcre;
Yo us acolli
— en lo meu verge ventre,
Ara vos, Fill,
— rebeume dins la tomba;
Que nos pot fer
— entrels vius yo converse,

Puix que, Vos mort,
— es
ja ma vida morta.
pay per al fill e a la
mare que tant se amen,
En major loch
—
nis moura mes quel fill
no penseu yom estenga
la mare vitta; en menor Del que vos, Fill,
—
loch, Deu e senyor, te
pendreu dins en la pedra.
acolliyoenlo meu ver
Giten a mi
—
ge ventre, acull me tu,
primera en la fossa,
dolç Fill, encara que Que—no us es nou
sia streta aquesta (re
dormir en los meus brassos!
da posada tua; yo hi Cobrir vos ha
—
hi
lo mantell que a mi cobre,
entrare primera,
adobar te lo strado E si no us par
—
vos baste tal mortalla,
hon reposes, perque en
loch mes bla que en la La mia carn
—
creu st igues: staras
que viu haveu vestida
dormint entre elsmeus No us sia greu
— que, mort, encara us cobra. »
ab
lo
cubert
braços,
mantell de la mia po
bra roba. E si axi no
Oració; versos 25-40.
baste scalfar te, les
miespurissimes sanchs
e carn que, Deu viu,
cobrir te pogueren,
ara, mort home, te ser
uira per mortalla. No
es cosa notta per a tu,
Fill meu, que en los
meus braços te ador
mes, e que per coxi
tingues la mia cara; e
no receles nafrarla,
que yo, Fill meu, te le
uat del capia cruel co
rona de spines.» Ibid.;
fol. 89.
cite; prou es gran les

Lo Passi en
La Oració fou publicada a continuació de
la
Cobles, de Fenollar y Martínez, en 1493; el mateix Corella
insertà al final de Lo Quarl del Carloxit, en 1495 (dues edi
cions), y fou reproduida en la tercera impressió del llibre,
1564
en 1513. Figurà així mateix en les reedicions de 1518 y

1533.
Passi, y en unes Hores de la Setmana Sancla, de
se
A favor del nostre renaixement s'han produides les
a text:
gilents estampacions,més o menys correctes en quant
La Rustració Calalana, núm. 82, pàg. 69.
de Lo

1883;
1893; Einführung in dic Gcschichtc der
schen Litteratur... von Olio Denk, pàg. 401.
fol. 14.
c) 1899; Cançoner Misfich...[dc A. Bulhena],
d) 1904; La Veu de Catalunya, núm. 1.855.
per Antoni
e) 1907; Crestomatia de la Llenga
a)
b)

Tosc!!, vol. II, pàg. 206.
166.
f) 1908; Semanario Católico de Reus, núm. 11, pág.
catalanes d'en Manuel Mila y Fontanals,
Obres
1908;
g)

Bulbena &

pàg.

111.

h) 1909; Biblioteca Clàssica Catalana (publicació setma
nal), núm. 14, pàg. 111.
i) 1909; Lo Missatger del Sagrat Cor de fesús,pitg. 343.
11 1911; La Veu de Catalunya, núm. 4.289.
k) 1911; BIBLIOFILfA, col. 141.
Catalana...
I) 1911; Les Cen1 millors poesies de lo Llengua
[per E. Moliné y Brasés], pàg. 64.
Pe

1912; Lo Passi en Cobles (reedició de •Lo Rat
Valencia), pàg. 150.
•
Almanaque Balear, de Palma; que no hem tingut oca
sió de veure, ignorant tota altra indicació.
al caste
Ha estat la Oració per tres vegades tradttida
llà: en 1878, damunt el Diario de Barcelona, núm. 108, pàgi
el seu
na 4.642, per un traductor qui modestament callà
fos en Milà y
nom, y que a nosaltres no'ns estranyaria que
Fontanals; en 1881, per en R. Ferrer y Bigné, damunt el
m)

nat» de

(1) A les opinions d'en Milà y d'en Rubió, que ja hem
exposades en altre lloc, cal afegir-hi les no menys laudato
ries d'en Menéndez y Pelayo y del P. Blanco García.

de Valencia, pág 247; y
Almanaque dc « Las Provincias
de los
en 1912, per Mossèn Jaume Barrera, en el Almanaque
la revista
fou
del
44
copiada
per
Papa,
pàg.
(d'ont
Amigos
BIBLI0FILL1, col. 141, y per La Voz de Vaicncia, núm. 3.910).
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Per manera que, entre text

original

y trzducció caste

llana, ha estat al menys vinticinc vegades reproduida
aquesta afortunada composició, contribuint, com cap altre
dels escrits d'en Corella, a consolidar la estima literaria de
que frueix el nostre autor.

§ 28.

Poestes

a

Caldesa

lem senyalada la existencia d'una prou transparent al
lusió a les cobles satíriques de Mossèn Corella contra Cal
desa en un passatge de Lo Conort, d'en Ferrer
319);
hem vista la explicació literaria de lo ocorregut entre en
Corella y aquella dama, en la composició intitulada La Tra
gedia de Ca/desa (13113L., 329); ens ha estat revelat el que po
dríem

qualificar

de

procés

sentimental de la

tragedia

sus

dita, per la correspondencia o Debat ab el Príncep de Viana
(BIBL., 332); y hem cregut encara trobar una darrera refe
rencia al mateix aconteixement , en l'exordi del Jardí
d'Amor (BIBL., 333). Ens manca ara examinar algunes de
les obres en vers de Mossèn Corella, per les quals podrem
conèixer sots el veritable aspecte les relacions del poeta
ab la tant bescantada dama Caldesa.
Aitals composicions són dues, principalment: la XXI (A
Ca/desa) y la XXXIV (Debat ab Ca/desa) del nostre volum.
Emperò cal també tenir en compte la XXIX, que hem intitu
lada Desengany, la qual, sens cap mena de dubte, és encara
ressò del mateix afer passional.
Les cobles .4 Caldesa [XXI] són, senzillament, una dia
triba violenta en contra d'ella: el poeta, prenent peu del
cognom de Caldesa, fa una glosa del significat material
del mateix (caldesa, çó és, calor, .rardor), ab certes inclina
cions fisiològiques que atribueix a la susdita dama. Nèt y
clar: l'acusa de desvergonyidament libidinosa, titllant-la,
sense paliatius, de dóna baratera y entregada al comerç de
la sensualitat.
El Debat ah Caldesa

[XX XIV] consta de tres peces: la

primera ve constituida per unes cobles semblants a les de
la composició de que acabem de parlar; únicament que l'au
tor fou encara més incontinent aquesta vegada en les inju
ries que proferí contra la odiada senyora. Tant, que hi ha
conceptes dignes del Cançoner Satirich Valencià (1).
La segona

part del Debat és una peça atribuida a la ma
Caldesa, responent a la de Mossèn Corella. ¿Hem de
creure en una nova ficció literaria, o és que realment pot
suposar-se a Na Caldesa capzça d'escriure aitals versos?
teixa

Sia com
del seu

sia, en ells, més que defensar-se de les imputacions
apar com si l'acusés d'indiscret y teme

antagonista,

rari, acabant per dir-li:
Valguera mes, cert, — que tal dir se callEts,
vostra sentencia.
Fins fos oblidada —
damnat: —
—

» Axi com

aquell

com a enamorats que no haguessin degut tem
bre d'infidelitat en l'objecte de Ilurs respectives amors; car,
a

altrament (ve a dir), el camí per ont l'amor d'un home ha
pogut entrar en el cor d'una dóna, resta obert per a que hi
pugui entrar també l'amor d'algún altre. (¡Què Ilr:ny som
encara del Triunfo de les Dines!) La composició acaba abla
segilent estrofa, qui ens relleva de tot dubte respecte la in
tenció qui la dictà:
E nous penseu — que parle gens en somnis;
'Que no es tan clar — lo sol alt en lo cercle
» Com yo viu clar —
aquest tan gran oprobri;
» E, del recort, — tan gran dolor massombra,
»

Quel

meu cor trist — en

quatre parts vol rompre. »

Emperó équí pogué ésser aquesta famosa Caldesa, que
imprompta hagué de deixar en el cor de Mos
sèn Joan Roiç de Corella? Aquesta demanda ens hem dirigit
moltes vegades a nosaltres mateixos; car no hem d'amagar
l'interès que'ns tindria conèixer els termes exactes de l'e
tant dolorosa

nigma

en

qüestió.

Per la nostra

part, tenim la persuassió completa de que
qui tant dolorosa experiencia rebéel nostre autor,
era una dóna casada, de Valencia, muller d'un tal Xanxo
Caldes, al qual és feta allusió en el Co'oqui de Dames (1;.
Elicara direm més: estem plenament convençuts de que
l'anónim autor d'aquell desvergonyit poema (vegi's BIBLio
FILÍA, 16), entengué retratar, en la easada de les tres da
mes del Coloqui, aquella mateixa Caldesa (2), de qui Mossèn
Corell a ens deixà fet un idèntic retrat moral.
En aquest punt de la nostra digressió, ja ens apar oir la
reconvenció amical d'algún llegidor nostre, descontent de
que no'ns sia possible acabar de descórrer el vel de la repe
la dóna de

losa aventura:
— Essent així que ja sabem ara — ens diría el suposat
interlocutor — que la dóna contra la qual tant fortes coses
escrigué Mossèn Corella, era la muller d'en Xanxo Caldes,
qui tant important paper té en el Coloqui, équè'ns costa de
duir naturalment que'l desconegut autor d'aquella sàtira fou
el mateix Mossèn Corella, qui tants grans ressentiments te
nía de Na Caldesa?
— Això no són coses
—
¡Poc a poc, bon amic! — Ii diríem.
per a ésser Ilençades, així com així, de sola intuició, al
mercat literari. El Coloqui de Dames, del qual nosaltres (tot
publicant-lo com a document literari prou interessant) de
guérem censurar la llicencia, no pot de cap manera ésser
assignat, sense proves, a un autor conegut, al qual faría
certament ben poc favor. Es clar que no podem deixar de
convenir en un fet: que la coincidencia en parlar d'una ma
teixa cosa en termes semblants, estableix un cert lligam
ideològic entre'l bo de Mossèn Corella, al qui la passió feu
perdre alguna vegada el coneLrement, y l'anònim autor del

Coloqui; no deixen tampoc de sorpendre'ns molt les
que ja hem senyalat entre versos de Mossèn Corella y
coincidencia el que Mossèn
del Coloqui; és també
Corella ens descrigui a Na Caldesa com indigna de la indul
gencia que en la Seu de Valencia era acordada als pecadors
(XXX1V, 25) y que en el Coloqui, apart de la localització del
diàleg en la mateixa Seu, hi abundin les idees paralleles;
per últim, és certament molt significatiu el fet de que, en la
descarada conversa ab les dames, l'autor alludeixi al Cor
baccio d'en Boccacci (vers 561 ) y a la guerra de Troia

analogies
singular

teniu vos esment,
que tots dies peca.»
Per últim, una tercera serie de cobles de Mossèn Core
11a, glosa, en idèntic sentit que les anteriors, diferents as
pectes de la personalitat moral de Na Caldesa.
Hem dit que hi ha encara la poesía Desengany (XXIX),
perteneixent al mateix tema; y així és, emperò en forma al
legórica y fins, si val a dir-ho, filosòfica. Retreu a Narcís y

»Ja sou
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Pigmalión,

(1) Compari's el vers 20 de la composició qui ens ocu
pa ab el del Cançoner, VI-192; el 23 ab 1-1396, VI-939 y
X-48; y més endavant, el vers 71 ab

(vers 464), idees habituals al nostre humanista y teòleg, tant
afectat com el qui més pels fruits literaris de la renaixença

(1) Cançoner Satirich Valencià; obra VI, vers 1061.
(2) No hem d'esforçar-nos en recordar l'ús general, a
Catalunya, de donar a la dóna casada el cognom del marit,
ab desinencia femenina: de Caldes se formà Caldcsa.
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italiana. Emperò, tot això se podría palesar igualment ab
relació de molts altres escriptors valencians, contempora
nis de Mossèn Córella. Es, doncs, una temeritat...
—
¡Potser sia un judici temerari formular ara una hipò
tesi d'aquesta mena! Mes, havent-nos parlat no fa
gaire,
com ho haveu fet, de possibles obstacles
qui impedirien,
tal volta, a Mossèn Corella coronar sa carrera d'humanista
y teòleg eminent (són les vostres paraules), ¿què de particu
lar tindria que aquest obstacle fos l'escàndol produit per la
seva ruptura ab la Caldesa, y, sobre tot,pels escrits satírics
que, ab propòsitde difamar-la, no's pogué estar de fer circu
lar? Entre aquests pot tenir-hi ben bé lloc el famós Coloqui
de Dames, que, a la fi, ens és pervingut pel mateix camí
d'altres obres indubtables de Mossèn Corella, o sia pel
còdex dit jardinel d'Orals.„
—
¡Per pietat, bon amic, no'n parlem més, si no us sab
greu! Feu-nos l'obsequi de no oblidar que la edició crítica
d'un autor no deuría contenir rès en absolut qui no fos es
trictament documental. Per a nosaltres, editors d'una pri
mera estampació de les obres de Mossèn Corella,
aquella
obligació havia d'ésser més respectada encara, evitant la
formació del més lleu prejudici qui pogués enterbolir la vi
sió dels estudiosos de demà y dels editors a venir. Y no
cbstant, per la manca de datos biogràfics de l'autor, arreu
la hipòtesi ha florit al córrer de la nostra ploma: és hora
ja de deturar-nos en aquest camí. Quedem, doncs, en que
no's pot acceptar de cap manera l'atribució del Coloqui de
Dames a favor de Mossèn Corella; fer lo contrari, sería una
mala obra contra l'escriptor, la memoria del qual volem

singularment

enaltir. —

§ 29.

cobla esparça en que l'autor se mostra resignat a morir per
l'amor de la seva dama.
De to semblant és la Sotsmissió amorosa
derant la seva

Altres poesies amatories

rrespón.
Y, finalment,

la Requesta d'Amor [XXXV], de la que hi ha
lloc a suposar, per certes anomalies rítmiques, que l'únic
text qui ens l'ha conservada, no dóna sinó una
inco

lliçó

rrecta, o simplement incompleta, de la composició.
Deixem, com hem dit, per als editors successius, la tasca
d'esbrinar quines d'aquestes obres poètiques foren escrites
a intenció de Caldesa, de Volant d'Urleda, o de
qui fos, o si
no eren més que exercicis literaris. Això darrer és lo menys
probable, constant-nos com ens consta, de certa ciencia,
que'l nostre Mossèn Corella no havia estat sempre exclu
sivament entregat a l'estudi de la Sacra Teología, y mal
grat que excel'Iís sobremanera en el coneixement d'aquesta
ciencia.

§ 30.
Lo restant del

d'algunes poesies amoroses ben delicades, encara que, com
no's podía per menys, un xic afectades de retórica.
En la descripció de La Sepultura [XXII] de sa enamorada
(guardem-nos de voler averiguar qui fou aquesta, ni si tant
solament fou) hi ha algún toc elegiac força ben sentit, pla
nyent la mort de la dóna estimada, ab l'esperit de la qual
sent concordar l'autor el seu propri. Té això un regust pe
trarquesc que algú ja's cuidarà potser de definir.
En la composició que hem denominat Cor erudel
se plany de la indiferencia amorosa de la seva dama.
La Balada de la Garça y lo Smerla [XXV] és, fet y fet,
una requesta d'amor, bellament vestida ab l'al"legoría dels
dos aucells qui canten la balada. Aquesta, d'una frescor y
naturalitat insòlites en el nostre autor, fa venir a la memo
ria aquell celebrat madrigal de Gutierre de Cetina:
« Ojos claros, serenos,
» si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué si me mirais mirais airados? »
Es una coincidencia y prou, aquesta qui feu desenrotllar a
un escriptor valencià y a un escriptor castellà, sense in
fluencia possible de l'un sobre l'altre, dos temes tant sem
blants.

Altre Plant d'Amor [XXVII] és el qui permet a Mossèn
vegada més la seva afició als epita

Corella manifestar una

patètics:

La

bagatge poètic

de

Mossèn Corella queda
partides, és a dir, escrites en co

rrespondencia ab dos amics seus; a una diatriba contra un
personatge del qual no'n sabem altra cosa més; y a una cobla
de dos senys, insignificant joguina literaria per al nostre
gust, emperò qui degué fer les delicies dels Iletraferits

d'aquellesèpoques.

segona

composició d'aquest

genre és la per nos

intitulada Flors del Saber [XXXI]. La iniciativa partí
del nostre autor, y al Príncep de Viana Ii tocà respondre.
Hem de confessar que no hem acabat d'entendre aquesta
altres

composició,

la finalitat de la qual sembla dirigir-se a Iloar
Príncep les perfeccions intellectuals y morals que
tant havia pogut apreciar el nostre Mossèn Corella. Emperò
en el Cançoner de Paris hi ha continuada una tercera part,
dirigida d'en Corella al Príncep, qui resulta ésser, ab lleu
geres variants, els mateixos dotze versos d'elogi que ja
coneixem del Debat epistolar (VII, 251-262):
• Dun bell joyell — senyor, tinch inuentiva:
» Per al engast — prench labitable
terra;
» Lo ver
sforç — que por de si desterra,
» Ab la virtut —
ques part intellectiva,
'Al un costat — seran cefir e perla;
en el

» Per diama — stara la
temprança,
'Par bell robi — la qui te la

balança,

"Florint en vos — pus vert que canyaferla.
'Flor de saber, — en mitg daquesta

dança

Stareu vos—per
» Puix en virtuts —

Emperador

resplandent carvoncle,

semblau al antich oncle,
— del realme de
França. »

y en els quals nosaltres pensem veure-hi una al lusió a l'es
cut del regne de Navarra, que'l
Príncep de Viana pretenia,
en just patrimoni de sa mare Dóna Blanca, contra son
pare
Joan II, Rei d'Aragó. En efecte, cal no oblidar que les ca
denes qui figuren en el susdit escut no són, en
d'al

opinió

« Corella es

¿No
tiqui?

poètiques

Allres obres

reduit a tres composicions

La

mort, — qui en dies poch alegres
—
'sempre vixque,
per amar ab espera..
seria més just llegir sens spera, en el darrer

[XXXIII], pon
desdeny ab que sa dama Ii co

Una de les composicions partides té per objecte res
pondre a la demanda de Mossèn Bernat Fenollar, sobre si
Potmatar pielat [XXIV]. Mossèn Corella conclou afirmati
vament y adueix alguns exemples de la historia antiga.

Ademés de les composicions per a Caldesa, inspirades
més aviat per l'odi que per lamor, és Mossèn Corella autor

fis

amor y el

heraldistes, sinó una errada interpretació gràfica
joiell o carbuncle, al qual probablement vol referir-se
en Corella ab els seus versos.
La tercera d'aquestes disputes, tractant de la Imperfec
ció humana [XXXII], fou iniciada
per Mossèn Fenollar, qui
guns
d'un

hemis

morlper amor [XXX], és el títol que hem donat a una
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cronològiques partiria en Milà per a establir aquella hipò
tesi; seria tal volta atenent a alguna de les referencies, co
negudes en el seu temps, d'un Joan Roiç de Corella, fos o no

la explicació del dualisme constant
ben obrar y l'acció seva qtti
tendeix al mal. Mossèn Corella 11 dóna raons convincents, y
acaba dedicant al seu amic aquell prou conegut elogi («Fe
» noll molt dolç", etc.), qui pogué, segons la nostra manera
de veure, suscitar-ne un altre de no menys delicat, de Mos
sèn Fenollar per al seu amic, sots la forma ambigua de cobla
demana al nostre autor

entre la voluntat de l'home a

quant

a la

composició endreçada a

poeta, examinador de notaris en 1453, jurat de
1454,o, també, conceller de dita ciutat
en 1456 y 1462, com ja consta en altre lloc (13113L., 302) de
la present noticia.
Emperò, si tenim en compte que'l Príncep Don Carles de
Viana morí en 1461, necessitem atribuir ja en squella època
a Mossèn Corella una edat tal, qui faci explicables les rela
cions literaries entre abdós personatges: són, doncs, bas
tants més de cinquanta anys els que havia de tenir al morir,

fos el nostre

Valencia en 1453 y

de dos senys.
En

34S
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Bernat del Bosch

[XXV I], és un seguit d'improperis contra aquest, ab la sin
gularitat de que diverses frases incompletes vénen arrodo
nides ab frases llatines, qui són a la vegada reminiscencies
bíbliques. Ens limitarem a recordar que un personatge ab
qui hagué tractes Mossèn Corella, fou Frare Jaume del
Bosch, cavaller, de l'ordre de Muntesa, a instancies del
qual fou estampada la traducció de l'obra del Carto.ra. Igno
rem si pogué tenir alguna relació de parentiu, aquell Ber
nat, ab aquest Jaume del Bosch.
Sobre la Cobla de dos senys [XXVIII], tot lo que se'n pu
larch diu
gui dir ja ho està en el seu subtítol: legint la per
conten/amen!, e legint-laper mitat diu descontentament.

1500, el nostre poeta.
Ara bé, tenint a la vista totes les referencies de temps
ha
que hem anat anotant en el transcurs d'aquest estudi, ens
semblat raonable suposar en Joan Roiç de Corella nat de
en 14990

l'any 1430. Partint d'aquesta data inicial, les referen
cies que d'ell trobem entre 1446 y 1449 són ja possibles, si
s'accepta quels pares del nostre personatge pogueren con
en nom de llar fill, encara adolescent, a l'obra del

vers

tribuir,

Trinitat.
morir, en 1461, el Princep no més tenía quaranta
la
anys (era nat a Peilafiel, en 1421), y en Corella, segons
nostra suposició, entorn de trenta; això permetria establir
volts
que'l Debat epistolar datés de pocs anys abans, pels
de 14, època en que'l malhaurat fill del rei Joan II pogué
fruir d'una petita temporada de repòs a Sicilia. Es també
convent de la
Al

§ 31.

Apèndix

deixar una sola línea impublicada dels escrits
originals de Mossèn Corella arribats a la nostra coneixen
en primer lloc, el fragment
ça, hem reunit en un apèndix,
Per a no

termenal de la Letra que Honeslat escriu a les dones (vegi's
BIBL., 318), Y, en segón lloc, el pròleg que, com a trella

.
del primer llibre d'aquella important producció.
Respecte la Lletra de Honestat, ben poca cosa ens per
met dir-ne aquell breu fragment: sembla que degué consti
tuir l'elogi pòstum de les virtuts d'una dama, muller d'un
una
estrenu ca‘ aller anomenat Johan Fabra. Degué ésser
composició de circumstancies. per l'estil de la que ja Ii co
neixem per a la Sepoltura de Mossen Françi Aguilar BIBLIO
FILÍA, 337). Per això mateix podem suposar que la mutilació
imposada al còdex de la Mayansiana no devía anar dirigida

qui

la

Honestat, sinó solament contra les peces

precedien.

l'obra de Ludolf de Saxonia
és una pàgina literaria digna de Mossèn Corella. Es ademés
interessant perquè'ns dóna noticia d'algunes particularitats
relatives a la empresa de traduir la copiosa obra del Carto.cà
o llibres. Conté, de
y sobre sa distribució en quatre parts
passada, la protestació d'en Corella, de sotsmetre tots els
seus escrits, obres y paraules a correcció, decret y esmena
El Prolech del Trellador a

de la

Esglesia

romana.

§

32.

Conclusió

Quasi no'ns veiem ab forces per a intentar una ordena
ció cronológica de l'obra literaria de Mossen Joan Roiç de
Corella, qui ens hauria de permetre seguir la evolució del
seu pensament y assistir a la formació espiritual de l'escrip
cscasses noti
tor. El mal ve, principalment, de posseir tant
cies biogràfiques del mateix.
En Milà y Fontanals, qui sempre procedí ab gran seny
en les seves afirmacions, aventurà la dita de que, al morir,
de cin
devers l'any 1500, Mossèn Corella devía tenir més
quanta anys d'edat (1). No sabem de quines computacions

(1)

Mossèn Corella.
De molt poc abans que'l Debat, hem de suposar que
Tragedia de Caldesa, de la qual s'ha vist ésser el

Carloxa, posà Mossèn Corella enfront

dor o traductor del

contra la Lletra de

l'època de major relleu de la seva figura política, per a do
nar raó del grandíssim y afectat respecte que Ii manifesta

Obras; III, pàg. 219.

data la

immediata. Seria, doncs, en
1457, quan Mossèn Corella, trobant-se ab tot l'ar
dor de sa joventut, hagué d'experimentar la crisi de passió
que'ns ha deixat palesada en alguna de les seves obres. An
aquest període de la seva vida, deuen, doncs, correspondre
les poesies amoroses de Mossèn Corella, y necessariament
Debut una conseqüencia molt
torn de

les dedicades a Caldesa.

Ja

mort el

Príncep, y tendint a sossegar-se els senti

pertorbats del nostre escriptor, degué escolar-se un
acabar de for
període bastant llarg, durant el qual pogué
ments

literariament en Corella. Entre 1461 y 14,0 hi ha
imitacions
per a tota la producció profana d'ell;
ovidianes, tractats de tendencies filosófico-moral (corn el
Triunfo de les Dones y l'allegoría del Johi de Parls), etc., y
La Vida de Sania Anna, que ha de suposar-se escrita bastant

mar-se
prou

espai

1, en que mori en Lluís de Castellví, marit de
obreta fou dedicada, y en epoca
en que encara Mossèn Corella s'anomenava a si mateix es
tudiant en sacra teologia.
A l'any 1482, sense titubejar, hem pogut deixar situada
La sepultura de Mossen Aguilar.
Y, per lo qui fa a la seva producció mística, poesies re
el Tracial
ligioses, traduccions del Psalliri y del Cartoi.riz,
de
Concepció (perdut), etc., hi ha camp ben ample també

abans de 14

la dama a la

qual aquella

la fi de la vida de l'escriptor
per a situar la entre 1470 y
valencià al terminar de la quinzena centuria, quan aquell

havía de comptar ben aprop de la setantena d'anys.
No s'oblidi, ab tot, que la nostra cronología, tal com
dir-se
queda explanada, és completament hipotetica, y pot
central de 1461,
que descansa exclusivament damunt la data
en que morí Don Carles de Viana.
Y ab això ens plau donar per enllestida la nostra tasca,
de la qual ens podriem donar per ben satisfets, no més ab
se'ns reconegués l'absoluta escrupulositat que ha pre
que
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OBRES DE MOSSÉN JOAN Roiç
DE CORELLA, sense alterar en lo més minue els originals de
gue'ns ha estat possible amparar-nos.
sidit a la

reproducció

de les

Barcelona, agost de 1913.

350

Valencia vulguin veure en el nou lhbre una
penyora
de l'intercanvi espiritual que sempre ha existit en
tre la terra llur y la nostra; intercanvi que assolí
son màxim esclat en
temps de Mossèn Corella. quan
les impremtes de Valencia y Barcelona se dispu
taven l'honor d'estampar les obres dels
escriptors
capdals d'abdues bandes.

En honor d'en Milà y Fontanals

Quan

Fontanals, un hom
de quelcom tant alt,
que's confón ab la mateixa clau de volta de l'edifici
de la cultura catalana. Aquest concepte, imprecís
y
ple de misteri, és fill de la incomprensió en que,
respecte d'en Milà, romàn y romandrà sempre una
gran part de Catalunya; perquè, si algún home hi
ha hagut mai a qui la categoría dels seus merei
xements sitúi absolutament fóra de l'òrbita de la
popularitat, aquest home ha estat en Milà. y Fon
tanals.
La reconeixença d'en Milà y la proclamació
per tot Catalunya de la seva significació intel.lec
tual, ve de dues causes: primerament, d'haver dei
xat un deixeble qui s'és dit Menéndez
y Pelayo;
eu de la
segonament, de que'l desplegament,
nostra terra, de l'afició als estudis de literatura his
tórica, ha posat a molta gent en condicions de se
guir el camí fressat pel mestre y ha permès a molts
d'apreciar la colossal tasca per ell acomplida, ac
tuant de veritable precursor dels Estudis Catalans.
Respecte d'en Menéndez y Pelayo, ¿quin dubte té
que'l reconeixement que aquest home eminentís
sim feu tota sa vida de lo que devía al mestratge
d'en Milà, contribuí en gran manera a atraure l'es
guard distret dels coterranis vers la figura y l'obra
milanesques? La biografía d'aquest home eminent,
establerta pel més prestigiós dels seus deixebles
(1),
fa honor per igual a l'un y a l'altre. Y a nosaltres
catalans, tot augmentant-nos la veneració pel docte
iniciador que fou en Milà, ens ha donat un nou
motiu d'agraïment envers el qui fou son millor de
finidor y tingué sempre, gracies an en Milà, un
amor tant gran corn desinteressat
per Catalunya.
se

parla d'en Milà

té la sensació de

OBRES
DE

J. ROIC, DE CORELLA
PUBLICADES
AS UNA INTRODUCCIÓ
PhR

R. MIQUEL Y PLANAS
SEGONS ELS MÀNUSIKITS Y PRINIERFS
EDICIONS

BARCFLONA
MCNIXIII

140 X

200

Les "Obres de

XCII + 460 pp.

J. Roiç

de Corella"

Aquesta publicació, que fa temps tentern anun
ciada (.1:1[13L., 55) y que en el programa de la nos
tra BIBLIOTECA CATALANA havíem inscrita com a
volum IX de la mateixa
2 1 ), acaba ara de
veure la llum,
avençant-se a altres obres en curs
d'estampació, que crèiem haver pogut deixar en
llestides abans que les OBRES d'en Roiç de Corella.
El nou volum conté més de 550 págines, com
prenent-hi les oo que n'ocupa la Introducció a les
OBRES, que suara hem reproduida
299). El
llibre ostenta, en una de ses primeres planes, la
ofrena a la benemerita Diputació Provincial de
Valencia, com a mostra del grandíssim afecte que
tenim posat en el poble valencià, representat
per
aquella honorable Corporació en sa més exquisida
y alta significació intellectual.
Desitgem de tot cor que'ls nostres germans de

que's

y

tracta

El dia 30 d'agost de 1952 tingué lloc a Vila
franca del Penedès, la vila nadiva d'en MANUEL
M1LÁ Y FONTANALS, la inauguració d'un monu
ment destinat a perpetuar la seva
memoria. Ab
motiu d'això, podem registrar la publicació, entorn
d'en Milà, d'alguns bells llibres, qui són sempre, a
judici nostre, els millors de tots els monuments y
els de més segura durada (Dit sia això sense des
conèixer la utilitat dels monuments qui són eregits
al mig de la plaça pública, destinats a imposar el
(1) Menéndez y Pelayo: El Dr. D. Manuel Milá y Fonta
nals; semblanza lileraria; Barcelona, 1908. De (4)+80 pag•
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prestigi
poble.)

dels

grans homes

en

la conciencia del

indispensable per a l'estudi
producció del Mestre. El nombre de les uni
tats bibliogràfiques descrites, és de 267 per a les
obres en prosa, y de 65 per a les en vers. Aquest
treball del senyor Roig y Roqué vé completat per
un índex analític y una copiosa llista de noms (coses
fan
que en edicions catalanes són una novetat), qui
avinent el maneig del llibre. En un detall com aquest
se té el millor testimoni de que'l treball començat
ab entusinsme ha estat terminat ab igual decissió
cia, y que serà la guia
de la

Les OBRES CATALANES d'en Manuel Mlla y Fon
tanals foren reunides, en 1908, formant un volum
de VIII + 379 pàgines. La edició, de la qual se'n
feu exemplars en paper japonès, conté una breu
nota al lector, del senyor Jaume Barrera; y, com a
frontispici, la reproducció d'una litografía-retrat
d'en Milà, feta en 1840
En els actes inaugurals del monument de Vila
franca foren llegits diversos elogis d'en Milà.
Aquestes peces, de remarcable valor literari, han
estat reunides en un volum, intitulat: MILÁ Y FoN
TANALS; Elogis, per Mossèn Miquel Costa y Llobera,
D. 7oseph Franquesa y Gotnis, Ilm. Dr. D. .7oseish
Torrasy Bages, Dr. D. Antoni Rubió y Lluch. —
Projecte pera la edició definitiva de les seves obres,
per D. Yoseph Roig y Roque (1). En 8.", de 99 pàgi
nes, precedides d'una fototipia reproduint una part
del monument de Vilafranca ab el bust d'en Milà.

lo mateix, essent
y empenta: no sempre es pot dir
cert que una obra d'erudició y estudi, desproveida
d'un bon servei de taules, devé inútil en la pràc
tica.

En Milà y els nostres antics textes

personalitat d'en Milà y Fontanals, dins sa
perfecta unitat mental y contra lo que cabría espe
rar de lo ponderat de les seves facultats extraordi
La

naries,

ens

ofereix,

tant

com

anem

estudiant-la,

aspectes insospitats, a travers dels quals se'ns
revela 1 home, cada vegada més, com un esperit an
ticipat a l'época en que florí. Ab ell s'inicia, per
dir-ho aixt, la redempció espiritual de la nostra
ab ell s'alça de la esfereidora mediocritat
nous

patria,

y

que era devallada, la Raça en pes, abandonada
durant segles a un vegetar degradant, del qual no
haurfen mai conseguit aixecar la els esplais d'ordre
sentimental dels precursors: els Aribau, els Rubió
els escau
y Ors, y altres cent més. A tots aquests
el dictat de Poetes, mentres que an en Milà Ii co
a

rrespón el de Savi, ab lo qual Catalunya pogué
és
pretendre dejorn a una consideració que sols
a
concedida als pobles quan poden exhibir com
mostres de cultura propria l'esforç acomplit pels

llurs fills a favor de la Ciencia y del Saber.
Un aspecte de l'activitat mental d'en Milà, qui
permetrà veure cóm en la seva poderosa intePli
que, sols
gencia prenten cos aquelles concepcions
encarnar en la
havien
de
molts anys després,
poder
realitat, ens l'ofereix una lletra del 26 de març
de 1851, dirigida an en Rubió y Ors, catedràtic
a Valladolid; lletra de la qual
per aquells
haver coneixença per favor
ha estat

temps

ens

M. MILÁ

Y

FONTANALS

( I 818-1884)

(D'esculptura)

Finalment, ara de poc, la incansable activitat
de nostre excel-lent amic senyor Roig y Roqué,
moguda d'una intensa veneració per en Milà, s'és
de manifest ab la publicació d'una Biblio
d'en Manuel Milà y Fontanals (2), treball
completíssim, dut a terme ab tot mètode y diligen

posada
grafía

possible

Dr. Rubió y Lluch, qui la conserva
que c'evem al
entrels papers de son il-lustre progenitor, y ens ha
350- a b).
autoritzat a reproduir-la en facsímil
Se tracta, en aquest escrit, d'un projecte inte
gral de publicació dels antics monuments literaris
de la nostra llengua; empresa que'l propri Milà,
colossal, y
qui l'havía concebuda, qualificava de de
tots els
a la qual reclamava la cooperació
per
amants de les nostres Iletres. Heusaquí el text ínte
document:
gre d'aquest interessant

(1) Barcelona, M.CM.XII. 1-11 ha exemplars en paper
» Barcelona, 26 Marzo 1851.
de fil.
(2) En 8.», de (8)+207 pàgines (Barcelona, M.CM.XIII).
» Amigo Rubió: ¡gran novedad! ¡Manuel escribe! Sí escri.
de
fil
en
y
japonès.
ha
exemplars
paper
Hi
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»

bo, y lo hubiera hecho antes á no haberse atravesado
disputas, de las cuales haga Dios que el porvenir no me

»

formar un plan en que cada cual trabaje por separado y
» cuyos miembros se vayan publicando á medida que se ha
» llen en estado de sa:ir á luz; puedes pensar que no seré de
» los primeros. No estraiiarás que hayainos osado selialarte
» de

ración, pues lo mismo hemos hecho con Quadrado, y ade
• más yo únicamente podía tratar lo que me he quedado, es
» decir, lo que tiene relación con la historia literaria gene
»

• ral de la Edad

Media, objeto de mi estudio. Este es, pues,

» el plan:
» Qttadrado: Raimundo

Lull y Ausias March.
Poesía y prosa lemosina desde la fundación de
» los Consistorios y Jttegos Florales hasta D. Enrique de
«Villena inclusive. Epoca menos poética acaso que la mía,
• pero mucho más catalana, más fecunda y en que se pueden
• hacer más descubrimientos y enseilar más á los estran
» Rubió:

jeros.

» Aguiló: Poesía catalana y valenciana á últimos del XV
» y en el XVI.
» Aquí entro yo. Milá: Epoca provenzal Es decir, oríge
» nes hasta muy á principios del siglo XIV. Epoca muy poco

moral, y en que son muy escasos los documentos propia
catalanes.
» Bofarull: Novelitas catalanas, de las cuales ha reco

• mente
»

gido algunas.
» A esto se ha de

añadir

alguna crónica por Bofarull y

» acaso por Aguiló, todo lo demás que á ti te pase en mien
» tes (y creo que una podría ser el Tirant /o Manch), la pu

catalán que se intitulará de Pife
éste es el que más ha trabajado, con
otras cosas que pudieran pensarse in

» blicación del romancero
» rrer y
un

Aguiló, pues
prólogo mío, y

•fulurum.
» ¿Te peta? pues escribe no solamente que sí, sino todo
» lo que te ocurra sobre el período dicho y todo lo demás, y
» complacerás ú los futuros colaboradores y en especial
amigo y colega. — MANUEL MILA
interesante. Creo que nos veremos en la Esposi
» ción de Londres.'
'a tu

»P. D.

Avui per avui, després de mig segle de formu
lada, no semblarà a molts tant extraordinaria
aquesta concepció d'en Milà: una part del seu pro

que petita, s'és realitzada; y la més
encara manca, té en favor de la
que
important,
seva realització un ambient cent vegades més favo
rable que aleshores. Cal no més considerar, per a
compendre lo prematur de la pensada del nostre
home, que, a l'escriure la st.va carta, ell no era pas
el Milà admirat y respectat dels darrers anys de la
seva existencia, ni el Milà gloriós que ara s'home
natja: tenta aleshores trenta-tres anys, y apenes el
seu nom hauría sortit del solar patri. Tampoc la
seva lletra anava dirigida a l'home influient y pres
tigiós que fou merescudament en Rubió y Ors més
endavant: és cert que ja havía publicada la primera
edició del seu Gayter (1841), feia deu anys, emperò
l'anomenada literaria és en el nostre país, y més
aleshores escrivint en català, una cosa que s'elabo
grama,

encara

ab molta lentitut, y no més s'assoleix a força de
mèrits y perseverancia.
ab qut comptava en Milà, ademés d'en Ru
bió, per a dur a terme el seu projecte? Tots són
avui figures capdals del nostre renaixement: empe
rò en aquells moments no eren tots plegats altra
cosa que un estol de joves, plens d'ardiment y
enammats de la pairia chica, concepte que alesho•
res, jatsta no fos formulat ab aquestes paraules (en
Campmany ne dtia la provincia), podta ésser tin•
gut per exacte, no havent-se promulgat encara els
credos particularista, regionalista y nacionalista en
que s'ha concretat després l'ideal catalanesc; el
qual, digui's lo que's vulgui, és alguna cosa més
administra
que una aspiració a la descentralització
tiva. Ni tant sols, en aquells temps, s'eren restaurats
els Jocs Florals: s'hi pensava potser, emperò encara
havíen de passar set o vuit anys abans de fundar-se
la institució a la qual avui s'atribueix una tant de
cissiva influencia en el nostre despertar nacional.
Tots eren joves—ja ho hem dit—els corlabo
radors ab qui comptava en Milà: en Rubió y Ors y
en Quadrado tenten la seva mateixa edat; en Bo
farull, trenta anys; l'Aguiló, vint-i-sis. Y, en quant a
prestigis, apenes si deurten poder ne invocar d'al
tre que l'ideal de que's sentten posseits, y l'honor
dels pocs o molts treballs literaris ab que havten
conseguit distingir-se en el camp reduidissim de la
producció intel-lectual de la nostra Ciutat, enfebra
da ja aleshores de les ansies de progrés econòmic,
y més disposada que mai a glorificar els èxits in
dustrials, base de la seva prosperitat.
Es evident que'l projecte d'en Milà y Fonta•
nals no podía arrelar de cap manera: el nostre in
dividualisme ingénit havía de deixar-se sentir en
aquells temps de precursors, ab una intensitat qua
si incivil. La prova és que en Bofarull no tardà gai
res anys (1857) a publicar alguns dels textes que
en Milà Ii sabta recullits, en el vol. XIII dels Docu•
mentos inéditos del Arthivo General de la Corona de
Aragón, que publicava don Pròsper de Bofarull ab
l'ajuda dels seus fills; y el restant passà poc després
al vol. II de les illemorias de l'Academia de Bones
ra

» sea tan fecundo como lo
pasado.
» Es,
pues, el caso que se trata de una colosal empresa
» en la cual se hande arrimar todos los lemosines hombros y
»
cuyo pensamiento nació de haber yo leído alguna poesía
• provenzal que entusiasmó á quien la oyera. Trátase, pues,

•
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Lletres

(1868).

L'Aguiló, per sa part, gelós, corn tothom sab,
de les seves adquisicions, tardà algún xic encara,
no començant fins l'any 1872 a publicar la seva
Biblio/eca, y, fins l'any següent, el Con(oner gòtic;
y encara per a aquella, concordant se de preferen
cia ab els seus compatricis mallorquins: l'Amer, en
Rosselló, en Muntaner. (Vegi's BIBL., 60-64)

Sia com sia, en la iniciativa d'en Milà y Fonta
nals s'hi ha de veure la primera fórmula de publi
cació del Corpus literari de Catalunya, empresa
d'una perentorietat encara avui manifesta. Y les
orientacions seves poden encara ésser tingudes
com les més útils a restudi de la nostra historia li
teraria: l'època provençal; Ramon Llull; les Cròni
ques; Ausias

10-1913

March;

el Romancer.

Y, concretant
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el Tirant lo Blanch, del qual,
se'n sabía gaire cosa més de lo que
n'havía dit Cervantes.
ihnaginem-nos lo que tindría avençat avui la
literatura catalana si la concepció milanesca hagués
pogut veure's iniciada, ja aleshores, quasi simulta
niament ab la publicació de la col-lecció de Riva
deneyra, de que ara tant justament poden envanir
se els castellansl Al menys ens haurfem estalviat
un quart de segle de tentatives infructuoses, perse
guint una restauració de la nostra llengua literaria;
y hauríem fets inútils mitja dotzena de projectes
de sistemes ortogràfics; y hauría guanyat en inten•
sitat la producció literaria de Catalunya tot lo que
ara s'és perdut en extensió. En Milà devía creure,
segurament, que sols era possible escriure bé en
català, coneixent els clàssics del nostre idioma: el
temps Ii va donant la raó, contra'Is qui, descaste
Ilanitzants a ultrança, estàn fent de la nostra litera
tura una reminiscencia gàlica. Un parell d'anys de
bohemia parisenca semblen avui cosa indispensa
ble per a ben escriure el català; icom si aquí no
tinguéssim una honrosíssima tradició literaria de la
qual podem fer-nos continuadors1
Es en Milà qui millor ha sabut posar nos-la de
sola

una
en

185!,

vegada,

no

manifest.

"La Ben Plantada" de Xenius
Durant l'estiu de rorr, el conegut-escriptor qui
firma ab el seudónim Xenius, donà a Ilum, en La
Veu de Catalunya (1), una serie dels que ell ve
anomenant glosaris, els quals feien referencia a una
personalitat, real o imaginaria (no'ns importa), qui
era anomenada LA BEN PLANTADA. A començos de
l'any següent, foren reunits en un volum, sots aquell
títol, els referits articles, precedint-los un docu
ment, en el qual consta que la obra fou editada per
uns amics de l'autor, que Ii volgueren fer d'aquesta
manera la ofrena del seu propri llibre, el qual era
qualificat per ells de c petit y substancial Breviari
de la Raça». Oportunament, y per lo que a nos
altres toca, ja férem constar que'l susdit document
ofrena, àdhuc auareixent sotscriure'l , no'ns fou
conegut abans d'ésser publicat enfront del llibre.
D'altra manera és segur que haurfem renunciat a
l'honor, immerescut, de figurar-hi.
Els amics d'en X. (o, més ben dit, els incondi
cionals d'entre'ls seus amics, car nosaltres no hem
sabut mai ésser amics de ningú, sinó de ses virtuts
y mereixements), emprengueren tot segurt, entorn
de la B P., una sorollosa campanya de propaganda
editorial, que tingué la fatal resultancia de des
orientar al públic català en quant al real valor lite
rari del nou Ilibre. Això, fins aquí, no hauría estat
un gran mal, si no hagués donat lloc a un incident
(1)

Núms. 4.403 (23 agost) a 4.448(5 octubre).
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qui

feu anar en renou, per uns quants dies, aquest
microcosmos intel lectual qui és la nostra ciutat.
El doctor Eberhard Vogel, il-lustre catalanista
alemany, qui devía presidir aquell any, en qualitat
de primer mantenedor, els Jocs Florals de Barcelo
na, escrigué, d'Alemanya estant, el seu discurs de
President. L'entrellat del discurs hagué de cons
tituir-lo una representació al.legórica de la Cata'u
nya renaixent, sots la tigura de la B. P., que'l bon
doctor prengué .per creació del tot afortunada y
original, en la que tots els catalans veiem retratada
la nostra Patria Emperò el propri doctor Vogel, a
l'arribar a Barcelona ab el seu parlament sota'l
braç, hagué de creure convenient modificar el dis
curs, suprimint ne tota al lusió al títol del llibre
d'en X. Aital resolució, segons s'és demostrat des
prés a bastament, fou un acte absolutament espon
tani del doctor Vogel.
L'endemà de la festa dels Jocs, distints periò
dics locals reproduiren el discurs del President;
emperò, per circumstancies que no és del cas ana
litzar, la versió publicada per El Correo Catalán
resultà ésser la primitiva o anterior a les esmenes,
apareixent-hi, per lo tant, les al lusions a la B. P.
que l'autor del discurs havía decidit suprimir.
Els amics incondicionals d'en X. y ell mateix,
quan s'enteraren de la cosa, cregueren veure en les
supressions operades en el discurs del doctor Vo
gel, el resultat de les malvolences y les insidies d'al
gún envejós de l'autor de la B. P.; y protestaren
del fet, arribant a senyalar concretament, com a
culpable, al senyor Francesc Matheu, president del
Consell Directiu dels Jocs Florals.
L'escàndol prengué proporcions impossibles de
descriure, y resultaría força instructiu reportar ne
aquí els principals incidents; emperò, com sia que
no'ns mou altre propòsit a l'escriure aquestes rat
lles, que deixar registrat en les columnes de BIBLIO
FILÍA

un fet que interessà, encara que per poca
estona, el nostre moviment literari, passarem de
llarg sobre aquest punt; ens concretarem, doncs, a
senyalar, per a més detalls, la publicació d'un fas
cicle, puntual y documentat, que'l senyor Matheu
feu distribuir als adjunts dels Jocs. El títol d'aquesta
publicació és: UNA INDIGNITAT; historia de l'esarn
dol promogut sobre unes esmenes del doctor Vogel en
son discurs dels Yocs Florals, Barcelona, ¡912. Són 32
pàgines en 4.t; les quals, pel llur format, s'avenen
bastant bé a ésser relligades al darrera de La Ben
Plantada de Xenius, en aquella edició d'homenatge
dels amics incondicionals de l'autor (Ignorem si del
fascicle se'n feren exemplars en paper japonès.)

Ara, després del temps transcorregut, y calma
des les passions, tal volta ja no sia perillós parlar
de la B. P. de X. ab completa llibertat. Nosaltres,
qui hem fet sempre justicia a les remarcables con
dicions d'escriptor que posseeix el senyor X., no
hem sabut veure en el « breviari de la raça
altra

10-1913
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cosa

adaptació catalana (no tant d'es
procediments) de l'obra d'en Mau
jardin de BérenIce. Lo que podría,

més que una
tructura com de

rice Barrès, Le

358

doncs, interessar-nos principalment

en la B. P., fóra
l'estil y les proporcions; mes l'obra resulta molt
desigual, ressentint-se potser de la mateixa forma

anecdótica y fragmentaria, de
quan fou publicada en el glo
sari de La Veu.
Per al nostre gust senyala
ríem, com a pàgina brillant y
prou ben conduida, el capítol
intitulat L'Ascensió de la B. P.
En canvi, el llibre ofereix, en
altres indrets, caigudes força
lamentables, que no's troben
pas justificades per l'obra cfen
Barrès.
l'autor sembla
Apart

net

lente Itt)2o fe

creacton (1 mundo

contanclooddcia pzimera Cciad i?atta ra

ocimur «cellente 1c oonEnrique
quartooeCattillaybegeonZodoenco
plao pozmur gennicildo.

practicar una mena d'egolatría
literaria, qui traspúa a cada pas
en el seu llibre, y que, per mo

ments, pren tot l'aire de la més
vulgar de les pedanteríes. Es
això

una

gran Ilástima,

tant-se d'un

trac

escriptor tant ben
primers en dol

y els
dre'ns ne som, en aquest punt,
els veritables amics d'en X.

dotat;

Estampacions

d'en Ro

sembach, desconegudes
Començarem per pendre
nota, en aquest lloc, de la tro
balla d'un MISSAI E SECUNDUM
DERTUSENS1S,
Barcelona, per Joan

R1TUM ECCLES1E

imprès

a

Rosembach , en
desconegut dels

1524;

llibre

bibliògrafs, y
que ve a augmentar la ja co
piosa llista d'obres estampades
a Catalunya per aquell impres
sor alemany.
Aquest interessantíssim des
cobriment és degut al P. Josep
Maria March, qui n'ha donat
compte en un article publicat

per la revista Estudis Unizersi
veu la
iaris Catalans
Ilum en aquesta ciutat.

(1), qui

L'exemplar o, més ben dit,
exemplars del Missal torto
sí existien a l'Arxiu Capitular
de Tortosa, emperò estaven ca
talogats entrels còdexs manus
els

crits

en els inventaris que d'a
quests s'havía fet; ningú no
s'havía donat compte, sembla,

Portada de LA CREACION

DEL

MUNDO; impressió

d'en Rosembach
10-1913

(1516)

(1)

(1812); pàg.

257.

tractés entre ells de cap obra impresa, fins
que'l P. March anà a estudiar aquells llibres. Fruit
dels seus estudis ha estat la coneixença d'aquella
desconeguda edició d'en Rosembach, y també
d'una serie de documents qui fan referencia a la
mateixa estampació.
Aquesta fou acordada, pel Capítol reunit
de la Seu tortosina, el dia 2 de janer de
confiant-se la comissió a l'ardiaca
Esteve Garret, secundat per altra persona.
El primer degué encarregar-se de preparar
de
l'original per a la projectada impressió
durant alguns anys no's par

de
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que's

Passarem ara, ja que tractem d'en Rosembach,
donar compte de dues altres estampacions seves,
Una d'elles és
que tenim també per desconegudes.
un PROCESS1ONARIUNI, imprès, segons totes les pro
babilitats, a Barcelona, l'any 1527; l'exemplar que
a

tríbuto libtadoe
que COMOrtiefremoen bel
fu nafcitnienro

nueftro fer1O2
ma-pr, po2
nllifomøO befte en fu oduemmiento
befpuCtCl athl1a rodoe hbertadoo

Missals; emperò
là
preocupats segurament els

canon

qüestions: reunie, de Corts a
Monçó, pestilencia a Tortosa, etc. En 1523

ges ab altres

morí el canonge

Garret, deixant el

text del

de qui havía
d'imprimir-lo, o sia d'en Rosembach. Em
abans d'enviar el manuscrit a Barce
Missal

punt de passar

a

però,

a mans

aquell

residía y treballava per
feren fer els canonges una
comprovació de l'original, a fi d'evitar que
aparegués errada la estampacio: aital correc
ció fou duta a terme per en Lluc Ferràn, ca
piscol de la mateixa Catedral y home molt
versat en materia de llibres.
Rosembach se feu càrrec del
En
lona

,

ont

aquest temps,

Joan

manuscrit, posant tot seguit mans a l'obra,
consta en
per a deixar la enllestida, segons
el co'ofó del

Missal,

el dia

21

de

CO.
bcrteMUV noble
que aquí memozamos

po2 CUICfl 1CIO acciotieg
be berntiavfurpadas
en

tcz;aZI,aftilla

fueron recob2adao
nafcioaquefte ey
en quien nos acaramoo.

K.Zquí conduyéndo binco la rodilla

befando la tierracomo natural
belantefu gran podeno
be aquelte4trokiey be,X,eon y

maig

e4ftglo,,

11...aus beo.

de 1524.
d'en Rosembach és,
lletra gòtica, a dues
tintes (negra y vermella); fa honor a la oficina
del mestre alemany, essent, ade

Aquesta estampació

com totes

les seves,

en

tipogràfica

més, notable per les hermoses estampes gra
vades que conté.
Això darrer és dit no més ab referencia
de l'exemplar, en paper, del Missal; car en
altre exemplar, imprès en pergamí, les es
tam pes foren deixades en blanc, y després su
plertes per pintures reproduint els assurnptes
la bona
d'aquelles. El P. March ha tingut la
costat per costat,
idea de
repro•

publicar,

ducció d'algunes de les referides estampes y
la de les miniatures corresponents.
Per lá nostra part, ens limitarem a docu
mentar aquesta noticia ab la reproducció en
facsímil de la portada y del colofó del MIS
SALE de Tortosa, que únicament apareixen
reproduits fragmentariament en l'article del

P. March
334 a y 338 a).
La edició del Missal fou de tres-cents
Lo
exemplars en paper, y dos en pergamí.
son treball ascendí
que cobrà l'impressor per
a 330 lliures, apart de 24 lliures que rebé per
destinats als dos exem

adquirir pergamins
plars consabuts.

fe
Ç'.7tquírenerced p2efente tratado ener qualbe
connene la creacion bel
lqfozmadon t)e ntieftro

inundo : contando
padre ,dan b afla el

Coft
ennque quarro be
baigeitcia co2regido imp2unido poz
.

gran

inaeftro Joaii Zofembacb
bre çibdad be

tcuian enia

.ffiarglona.,Zficte b146

tie£nero,Alloz)eUfba.).xvie
Colofó de LA CREACIóN
10-1913

DEL

MUNDO

no.

dt MCG

(1516)
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n'hem pogut veure, gracies a la gentilesa de nostre
amic don Salvador Babra, és mancat dels primers
fulls; raó per la qual solament ens ha estat possible
reproduir-ne el colofó
332 b).
L'altra

impressió

d'en Rosembach, a que volem
referir-nos, fou feta també a Barcelona, emperó al
guns anys abans. Se tracta d'una
obra famosíssi
ma llanuida REGISTRO DE LA CRIACIÓN DEL
MUNDO;
rontana'o a'esde la criación del cielo
y de la tierra
hasla la vida del muy excellente
Rey don Enrique
quarto de Castilla y de León ». No consta quí és
l'autor d'aquesta obra, escrita en cobles castella

362

nes; emperò hi ha la dedicatoria a « mossen Die
» go
Ventallols, mercader y çibdadano de la inclita
» çibdat de Barcelona,. La
estampació d'aquest
famós llibre fou acabada el 7 de
de

janer

L'exemplar que'n

coneixem és també

del senyor Babra

357 y

a

1516.

la llibrería

360).

Y ara, un prec als amics de BIBLIOFILÍA. Trac
tem, més endavant, de presentar ordenades totes
les noticies que tenim recullides, de l'obra d'en
Rosenabach a travers de sa
llarga vida d'impressor
en terres
catalanes; si quelcom que no hagi estat
publicat en les bibliograffes usuals, fos

conegut

istauk/in

rclaor otoeu tot pooerosre encalçamentoe nte tanta fecatirelica 112.re rant
papal3fcto quars
fra bulleeha atorgat atotglog fcelro cí)ianghomes rc oonto p lafantta guerra qo te vefer pare
cètre, to moroe ve gea
naoir enrinfcbo DC elf*a fanctafc catbolica oaran Æpagarancertaqnt,eat. Que qt fe vol tonfeffo? elfe
q
elegiren frat
lat oreligteva loe puga atotgar plenarfa rerniffro ínoulgénaq ebnittn mét fe ealu a pena rta
oc tota foo pectato
culpa
o
lauoro en jL fenol altre tépo téfelrato onavegarra trIa 'aloare altre vegavaenlo vertaor artícle oela mort e
mills
gué acbregutr laotta ínoulgéda re renuffier plenarralog atorga l -oit ebreffoz ij elígerantoe puga abfolre C,pe fet rveic. abfolga
sana volta ita 'oloa De tota It jl reuot fenücíao DCat onfunleaclo menot re meno: p rutge o puret pofauce enlfa qu al a
y cpralfe
vol Callreeo raInmorien fncorreguto. Ilti ale na tu rale z eftanto è lotr regneo e fcnyortee e Caftella.at T1 rago. a-te Orcf
lfa fre.puga el oft confeffor abfol re re otfet abfolaa oe auer pfee mano o m ano valtrt ferítoltflat o mo t o robat
vol
pfonro recorréteo ela con romana pqlre fe vol cau fe e o nr gocío alo q Cotta con loop:ofegui a n oq en ql feuot manera ctre
ve auer fet t no fofftn oberoce Ito letítoIt manannui orla fcve
nIntéen ttito negocio.
aplicao ve fooltgate.o nunctue o
ociegott> o oc ante ocfro orotnat re Manat j loe notaefeno fcffentnftrumito oactee fobre talo letreo o no vonoftn
eo coptao oclesutte acta feto ala pt ala I ptanyten 0 oc anerfcvfurparra rurnatettoo fruyto ptanyétg a pfoneaCc,Careique0
ut fue oftle córett ar uoa ofauor o ve anet é 41feuol nt ancra vtolatta la
O alar oaten leocofee
ecleflafttcalíbertatfi les rdeeato
fteen aqueft capitol cótenguoto oilleoftuol uellao a toruefe e fíne sa.víti.otto oc C)are ot any pe buytanta trco enloql fta
matcir
loe
re
oft
ací
confeffozut
pngsabfolre abfolga
tota foto peccato ertme a grcelroorc ce boree
toga la tífente bulla.
ve altree qt fenol pcnato eonfelYat oit oblivatsve cbfeffar tmara
ia abfolucto ve tale
no ottes re ve fitnontax
euro
Coçt.ptatloo crítne ett c6fptracto cbtrala pfonaoe nre fanct crtmo.a
manícactoneria referuava ala fancta (roc aplica.mano
pareto
papa
cnla fona oc cjl feuel bifbe a tzte aucr mort
cbtra ta cita fernaplica.a oc auer poraoegleg
clerfgue ctiftitutt L oretiefa
fettol manera u:la ob. cutécía ucla fua fanctroato ce foofucefforo.a or
trro re ve apartarte ab ptinaclao enql
ipacbar la publi
o Ia profccutio
aqfta faneta gucrra o ve rctraure en qate fenol manetto aqls tchol
taciore etccucto enla jafent muulgécía
fancta moulgencia o t anran p(a alguna cota orlro j profebnan en il fenol manera p virtut oefta moul
pfonae oc péore etra
m:tit l000torga qlc. Diree abfolucto re rerniffto pfcnartto acbfeguttequé maritfenecáfcific..ft f neIle fe tfloftra
encara
C
gicia.
ontorran amort fobtatm C encara meoloo actna facultat ni-cfanct parelo papa
los otte tonfeffore
ran feírtale oe cbtru-to
vol vote looqlobauaraufelo en algun carítemfubfloi y atIfta fancta gutrra lo qlfubftot
COMIltar
agen aoat
logpuffve
leo pronto y ptocIscorniffarro aurau pc,verp rebre vite fubfluto.exceptato empo loo voto ve anat a Ilerufalcm o a IR oma

lUtgco

oc

treentrarcn reltfflo. C ponjnevoe
guaroaecafteuatre
la fna valor o tufa ernmacto cola qntmtat ila olla bUita còtcnguoa fe

tafellafteo

ltegt-ae afacultatofobreente.Dava11T4
4:0-0 se ybt

plco ve
CDP10,7:1 e 11:1

oonact

re

1:Iny veinill

T4IBE501.ncyo.

ornmpont

re uelebenauetnrato
eu o,e cetta rIC. pactoritat oeocu
rt mi
cao ami comeo. yot abfoic oc tota fenttl;tia ve etcomuntracte

aqft

fee reals ve

argét
pantavao
qtrtcéts buytamaX.

e amét F eant alieu

aportolefantpert fant pau

ae

majoir:
y bonit o p ortt
raufa o rabo fire incorregut écara la attfolucto ve ellas fra
ql re
9ofaoa e Ve toteealtreo céfurrorete pruao fiag iííg p Delo
ifer
fanctefacramète re ala comunto octo feelo
ala partictpacío
act mator re
12atra als froe aplica e recbcIlto
ara
amiag
Dele
m
rtcrimo
a
ercefroo
crifeffarice
fit
ofdrarga
recartaffen affig pognefrecdfd
abfolc oc totoloo tens peccate
(ma referuattaala enta fanna fettc aplica3n.n.p.rtc.
meg anant te
fat encara fien talo q la abfolucío oele
atorgue et vo
penao alee qlo per tota log truo peccato araa e irenol alta
plenarla invulgencla te citplioa remifto oc totcoleo
tempi, c6ft
tEnel
articleoela
mortorgaleconfeffoz.
fato feebliVate Crce obligat.Vn.n
■rt
efta vegaua no morrao te fia referuarra efta gractapee al verrauer aetrele cela mort.( mtaauant fobcc tocolet
otruo oftecr cofao los atorga noftre fantpare i en e0eI0 tempo oelur vroa pugaqual feuoloello elegir qual fe volcáttffor fc
culato edígioz fenooemanarlicencia al(cu proprr curat o prelatlo qnaI confeffor toutcovegarK9 quantrocis voltinte. pn
OI,Coetenfeffio rt abfoIre10 veCete lureprecate re careo alefancta ferac apoftolica 110 ctletuato cutara
la abfolnclo
nte fanct parefpecial

gui
Vtia foo cefttuaoa alos arcebt(bco obilbco o aqualo fcvol altrto prelaeg
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agrairfem volguessin
l'objecte de reunir-ho ab lo
que ja tenim, y produir entre tots un treball lo més
complet possible.
d'algun dels

nostres

comunicar nos-ho,

amics, els

a

Butlles catalanes del XV."

segle

L'erudit canonge vigatà qui fou en Jaume Ri
y Vilamajor, donà a restampa, en 1829 (t),
un follet interessantíssim, com tots els seus: « Do
cumento de fines del stglo j quince que publica D. y.
E. V. para ilustrar la historia de la santa Cru
zada de j Espaha.
En les breus planes d'aquella publicació, el seu
autor començà per transcriure, al peu de la lletra,

poll

pendre

la susdita butlla, degué haver-hi diferentes
altres estaments; cosa que tampoc
constava de les noticies que's tenten.
La tercera deducció que fa l'autor del follet és
més curiosa encara; volem reproduir-la al peu de
la lletra: « Resulta de nuestra bula, que ella fué
» traducida al catalán, é
impresa en lengua catala
na, y que se publicó y distribuyó en Catalufia.
» Todo esto pasan en silencio los mencionados es
» critores,
y todo esto hace honor y convence el
»
aprecio, en que estaba todavía la lengua catalana
» á fines del
siglo xv. Lengua que probablemente
» hablaba el
Rey Católico á quien concedió nues
» tra bula el P. Sixto IV,
y en la que ciertamente
tatxes per als

»
»

aquest document, que nosaltres, en un temps en
que'l progrés de les arts gràfiques ha fet això cosa
senzillíssima, reproduim en rigorós facsímil zinco

»

gràfic (BIBL., 361-362).

»

A continuació del text de la que, com se pot
veure, és una BUTLLA d'absolució y d'indulgencia,
concedida pel Sant Pare Sixte IV a tots els cris
tians qui donessin per a la guerra contra'ls moros
de Granada, el canonge Ripoll redactà una copiosa
nota explicativa, en la qual començà per declarar
que l'exemplar de la susdita butlla, que ell copiava
(y posseía), tenía consignat el nom d'un seu ascen
dent, en Berenguer Vilamajor, natural y veí de
Bellpuig, que fou qui adquirí el document, previ el
donatiu dels sis rals per a la guerra, el dia XV/I
de jener de mil quatre-cents vuitanta cinc (2). (Lo
subratllat d'aquesta data, així com ei nom del tito
lar, és lo que, en lletra de mà, omplía els buits
que's veuen en l'imprès ) Diu en Ripoll que havía

»

altre exemplar de la mateixa butlla, el qual era
estat expedit a nom d'en Gregori Serra, en XVI
de juliol de mil quatre-cents vuitanta-sis.
Fins aquí, és la part de la qual podríem dir-ne bi
bliogràfica o descriptiva. Emperò, enfondint l'autor
del follet en les qüestions històriques que'l docu
ment suscita, feu remarcar que aquest ofereix noti
cies desconegudes sobre la Creuada a Espanya. Per
ell sabem, en primer lloc, que'! Sant Pare Sixte IV
concedí, l'any 1483, la dita Creuada per a la con
questa de Granada; cosa que no havien pas dit els
autors qui havien tractada, expresament o per in
vist

qüestió, tots els quals comença
de la susdita Creuada a Espanya

cidencia, aquesta
ven

la historia

papa Juli II, y per l'any 1509.
En segOn lloc, deduí en Ripoll del document,
que, essent la quantía de l'almoina de sis rals de
plata castellans, en relació ab l'estament de qui va

pel

(1) Vich, imprenta de I. Valls: en 4 petit, de 8 pàgines.
(2) En Ripoli dubta entre llegir com a 3 o com a 5 la
xifra aràbiga de l'any en el seu exemplar de la BuIlla. Nos
altres ens inclinem a creure que havia d'ésser un 5 (y per
tant 1485), car d'altra manera la expedició de la butlla fóra
anterior a la proclamació de la mateixa.
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»
•
»

como se ve por sus cartas publicadas
por el P. Argaiz en La Perla de Cataluña, p. too.
Lengua que era la cortesana en pluma del analis
ta Zurita, lib, 7, cap. 8o, y lib. 8, cap. 18, y de la
que usaban 1 os reyes de Aragón. Lengua que dió
origen á la poesía vulgar en occidente, según el
P. Andrés, en la Hist. de tod. la liter., t. 2, p. 65
y 70, y otros varios. Lengua en fin, que, en sentir
de algunos sabiondos que no se han tomado el
trabajo de estudiarla ha parado en una gen

escribía,

gonza. »
Tractà

continuació de la impressió del docu
que no s'atrevía a assegurar que de
gués ésser feta a Catalunya, encara que això no fos
cosa del tot improbable; opinió que biblidgrats
posteriors han fet válida, per quant Haebler (t)
atribueix la impressió de la BUTLLA de que's tracta
a Joan Vázquez, estamper de Toledo (devers l'any
ment, y

a

digué

1484).
Altres documents d'aquesta mena han aparegut
ab posterioritat al follet d'en Ripoll y Vilamajor.
Un d'ells és el que reproduim en facsímil cologrà
fic
362 a), y que presenta una grandíssima
analogía ab el que donà a conèixer el canonge vi

gatà.
Aquesta butlla és, tipogràficament, diferenta de
l'altra; fins assegurartem que rimpressor no seria
ja en Vazquez, sinó un altre estamper toledà, l'Al

de Castro. En efecte, el catacter de lletra no és
pas el mateix en les dues estampacions, y la dife
rencia resulta molt visible en les E majúscules, qui
són semirrodones en l'una (la que s'atribueix an
var

Vázquez) y anguloses en aquesta, que suposem
d'en Castro.
El redactat també ofereix diferencies en molts
indrets, emperò aquí no farem esment sinó d'algu
nes que ho son de concepte. Primerament, és de
notar que, en la segona línea diu guerra QUES FA
contra los moros de Granada, en lloc del QUES TE
DE FER, donat
per la butlla del canonge Ripoll. En
segón lloc, l'indret en que aquella du determinada
en

la quantía de sis rals

10-1913

(1)

Vegi's el

núm. 95 en

d'argent,

fou

deixat

l'obra d'aquest bibliògraf.

en
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blanc per l'impressor d'aquesta; de manera que, a
l'ésser expedida a nom d'en Bernat Pujol, ab data
de l'onze de juny de 1486, fou escrit el preu de me
dio ducado que al susdit Pujol u correspongué pa
gar. Com se veu, això confirma la suposició d'en
Ripoll, de que degué ésser la quota de la Creua
da variable segons l'estament del qui adquiría la
BUTLLA. Y, per lo que en primer lloc hem observat,
se veu que aquesta nova edició de butlles degué
ésser posterior a la d'en Ripoll, y quan ja la guerra
de Granada estaría començada.
Resta a fer notar, en darrer lloc, que aquest
document apareix estampat sobre pergamí, en
l'exemplar que hem tingut a la vista, el qual ja fou
descrit y degudament estudiat pel senyor Moliné y
Brasés quan tingué la fortuna de trobar lo (»).
La tercera de les butlles que'ns ha estat

possible

a), era ja coneguda del se
abans, d'en Mariàn Aguiló, a

reproduir (BIBL., 366
nyor Haebler (2) y, ja
qui havía pertenescut l'exemplar reproduit. Com
parada ab les dues anteriors, ofereix també algunes
diferencies, ab tot y que les tres havfen estat edita
des responent a la mateixa finalitat, o sia la guerra

contra'Is infels granadins.
La diferencia essencial d'aquesta tercera butlla
se desprèn de les darreres línees: c per quanto vos,
» Ausias García
(el nom escrit a mà) donastes
»
quatre reals que son les dues tercias partes de la
» cantitat
que vos auyeu a donar segons vostre es
»
les
tat;
quales dos tercias parts ara nostre molt
» sant
pare reduy la dita cantitat ». Es a dir, quels
sis rals de plata en que fou tatxada la BUTLLA a l'és
ser proclamada en 1483, foren reduits a les dues
terces parts (o sien quatre rals), devers l'any 1490,
època en que degué fer-se aquesta tercera edició
de butlles. Pels tipos de lletra, cab atribuir-la al
mateix Alvar de Castro, que ja feu la edició ante
rior. L'exemplar de que's tracta és fet també sobre

pergamí.
No acabarem aquest articlet, sense discórrer,
molt breument, sobre l'aparent anomalía de que
uns documents catalans haguessin d'ésser estam
pats precisarnent en terres de Castella (de lo que
no sembla
poder-se dubtar, en vista de les paraules
castellanes que hi sortiren barrejades). La cosa, ab
tot, s'explica ab suma facilitat per la noticia que'!
senyor Pérez Pastor publicà (3) del privilegi conce
dit al monestir de Sant Pere Martre, de Toledo, per
a
imprimir les butlles de la Creuada y altres docu
ments per l'estil, deitinats a tots els reialmes dels
Reis Catòlics. Es aquesta, doncs, la raó de que
aquestes tres butlles en català (traduides del caste
(1) Bolelín de la Real Aeademla de Buenas Letras de Bar
celona, vol VI, pág. 32.
(2) Núm. 99 de l'obra del referit bibliògraf.
(3) La Imprenta en Toledo (Madrid, 1867), planes preli
minars.
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llà en que anirien redactades les destinades a Cas
fossin precisament estampades a Toledo, que
aleshores venía a ésser la capital dels estats hispà
nics.
Demanem al cel que, temps a venir, els nostres
germans de Castella no's donguin de menys de
tornar a imprimir en català documents oficials des
tinats a Catalunya. Es ben poca cosa, aixó, quan se
compara ab l'aventatge de regir desde allí els des
tins d'aquestes terres del patrimoni del rei Ferrán.
7"anto monta, monta tanto, era la dita d'aleshores;
y no sembla pas que hagi estat gaire beneficiós per
a ningú l'haver-ho un moment oblidat
(r).

tella)

"Almanach dels noucentistes"

(1911)

Ens ha decidit a dedicar unes quantes ratlles
la esmentada publicació, no la importancia que
nosaltres Ii atribuim, sinó la que u han volguda
donar els altres.
Aquest ALMANACH DELS NOUCENTISTES consta
de 45 fulles, sense numerar, comptant-hi la justifi
cació del tiratge (ábans de la portada) y el peu
d'impremta, dintre una coberta de paper. Conté,
ademés del calendari de l'any 1911, una gran va
rietat de planes il.lustrades, reproduint, per diversos
procediments gràfics, dibuixos y pintures d'alguns
artistes del nostre temps. En quant al cos del vo lum, està constituit per una serie de mostres litera
ries, degudes a escriptors catalans contemporanis,
alternant fraternalment ab Homer, Goethe y el
professor Ra-ku (molt senyor nostre). El conjunt
apareix presentat ab recomanable bon gust y es
plendidesa editorial; fent honor als obradors grà
fics del senyor Joaquim Horta, totes les mostres
del seu saber tècnic que l'ALmANAcH ha vingut a
posar-nos de manifest.
Y creiem que, en lo dit, s'hi enclou tot. Mes,
la eixida a Ilum de l'ALMANACH DELS NOUCENTISTES
fou saludada per una part de la nostra joventut li
teraria ab grans manifestacions d'entusiasme, fent,
desdels periòdics en els quals aquella joventut té
un cert predicament, la grosse réclame que l'in
dustrial editor de l'ALmANAcH desitjava. En gene
ral, pot dir-se que les notes més agudes lloant la
publicació, foren escrites dels mateixos qui tenien
a

part en ella, no reparant en l'impudor que suposa
aquesta manera d'alabar se lo propri. (Emperò el
noucentisme sembla que
en
ces

consisteix

principalment

Y, naturalment, davant de les grans lloan
dels interessats cittí és que havía de gosar dir

això.)

lo contrari?
BEBLIOFILfA se dèu a la sinceritat; altrament, no
caldría que'l Redactor se prengués el treball de
publicar la. Nosaltres creiem, doncs, que l'ALmA
(1) No fa molt, donàrem a conèixer altres Butlles, en
l'article sobre Antics documents tipogràfics de Montserrat
(131sx., 206).
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NOUCENTISTES, mereix ésser

únicament com

a

lo que

en

lloat,

em

realitat representa,
de caràcter artísiic,

això és, com una manifestació,
d'un establiment industrial barceloní qui fa, certa
ment. honor al nostre país.
Emperò ¿fer de la publicació del susdit ALMA
a la historia
NACH un esdeveniment memorable per
de Catalunya, y del llibre una mena de síntesi de
les nostres aspiracions en els ordres més nobles y
elevats de l'intellecte? ¡Y cahl ¡Si precisament la
major part de les coses que publicaren en l'Au4A
lo més
NACH els nostres noucentistes és fluix, com
fluix que puguin haver produitl Fins hi ha coses
dolentes del tot, literariament o artísticament par
lant. Y si és cert que també hi ha una mostra de
a l'impressor posar de
grec, és perquè convingué
manifest que també té caixa grega, talment com al
hi tenen la pega.
guns musics podden demostrar que
de
la
casa
Horta està molt
resum:
l'anunci
En
ben fet. Emperò tothom qui, fent cas de lo que'ls
mateixos noucentistes han dit de l'AtmANAcx, vol
lo que representa
gués considerar-lo demostració de ne
treuría el con
a mentalitat,
en
Catalunya quant
més
venciment de que és aquest un dels pobles
de la terra, y alhora el més
y
superficials
lleugers
pompós de tots: De les Vocacions; dedella Morfolo
de

gía; de la Nuditat; de la Maternitat;
Acrobacia... Aixt són
les Races; de
guns dels

treballs de l'ALMANACH
no

DELS

NOUCEN

recordem malament, els interes

dinar l'èxit de PALMANACH
de la
Aquesta anuncià, de bon prin
ALMANACH per a
cipi, la publicació d'un segón
aixf
l'anunci:
Sortlrà a
del
cantava
qual
l'any 1912,
les darreríes de 1911; contindrà noves firmes en la
literatura, en la ciencia y en l'art; tampoc se ven
drà. Per ara únicament això darrer s'és realitzat;
la casa no déu haver rebut encara les noves firmes.

En

Horta.

Rolç

de

Tant d'interès que

Corella,
posàrem

bibliòfil

en

de

a la estampa cap de les seves obres y
traduccions, ab que més endavant va il-lustrar la

havía donat

bibliografia valenciana.
Els Bibliòfils

Comers;

sats celebraren ab un
casa

giner, any M.cccc.lxxxiij » ( t).
Quan Mossèn Corella s'ocupava de preparar la
edició de Lo CRESTIÁ de l'Eximeniç, encara no
»

Madrilenys

els títols d'al

TISTES.

També, si

Feneix lo primer libre
lofó del mateix llibre. Diu:
» del volum appellat Crestia, ordenat e compost
» per lo molt reuerent mestre Francesch Ximenez,
» mestre en sancta theologia, frare menor, digne
» patriarcha alexandri del orde del glorios Sanct
» Francesch. En lo qual dit primer llibre se tracta
» o es tractat que es religio crestiana, e com e de
on pren o ha pres fonament, e quines son les sues
» altes excellencies e grans dignitats. Lo qual dit
» primer libre a suassio, consell e instancia del molt
» reuerend mestre Mosen Yohan Ruys de Corella,
» mestre en sancta theolog-ra, zelant la salut de les
» animes, es stat tret o empremptat del dit libre
appellat Crestia, lo qual es en la libreria del mo
nestir de frares menors de la insigne ciutat de
» Valencia, per lo humil empremptador Lambert
» Palmart, alemany. E fonch e es stat complit o
• acabat en la dita ciutat de Valencia lo .xxvilij. dia

reunir totes les

referencies de Mossèn Corella per a la nostra In
troducció a les seves OBRES (BIBL., 299-349), y en
una noticia.
cara ens trobem que se'ns ha escapat

l'es
Aquesta és precisament la qui millor defineix
Bibliòfil
de
bibliòfil.
en
sa
qualitat
criptor valencià
als
és, a judici nostre, no solament qui, per l'amor
sinó també y en
se
de
col-leccionar-ne,
llibres,
plau
nego
major grau encara, aquell qui (no essent-ne
y
ciant) promou o impulsa la publicació de llibres,
de veure dignament edi
cerca en aixó el pur goig
tades les obres dels autors més estimats.
En aquest sentit, doncs, Mossèn Roiç de Core
lla tingué part en la edició del llibre primer de Lo
CRESTIÁ, de Fra Francesç Eximeniç (.131131,., ¡37
140), feta a Valencia en 1483, segons consta pel co

Tenim ja dedicada una nota a les publicacions
de la « Sociedad de Bibliófilos Madrilefios » (vegi's
BIBL., 143). Ab posterioritat han vist la llum els
volums

següents:

Libro del esforçado cauallero Don Triskin
de Leonis y de sus grandes fechos en armas. Ma
drid, 1912. Volum de LXXII + 423 pàgines; re
una
producció del text de Valladolid, 15o r; ab
Bonilla
del
diversos
introducció
apèndexs
senyor

6)

y

y San Martín.

7-9) Licenciado Francisco López de übeda: La
.ficara Yustina. Madrid, 1912. Tres volumsresde
XVIII + 211, de 305 y de (2) + 34.5 pàgines,
de la edi
pectivament. El text és reproducció del ab
un prò
ció prínceps (Medina del Campo, 1605);
tot
el
tercer
un
estudi
volum)
leg y
(aquest ocupa
del senyor Juli Puyol y Alonso.
1o) Teatro Español del siglo XVI. Tomo pri
Volum de X + 547 pàgines.
mero. Madrid, 1913
nota
una
breu
que firma el senyor Ur
L'encapçala
bàn Cronan.
Totes aquestes edicions són fetes en magnífic
clars y ben impresos.
paper de tina, y ab caràcters
Sovint, hi ha també làmines reproduint en facsímil
les portades d'antigues edicions. Ens plau poder
endreçar la nostra enhorabona al Comitè Directiu
dels Bibliòfils Madrilenys, per la tasca bibliogràfica
realitzada en el poc temps que compta la Societat.
(1) Massó y Torrents, Les Obres de fra Francesch

menie; núm.
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