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Presentacions

L

O Rat Penat es congratula en presentar-vos una obra de la categoria de El Crit de la Llengua, de l’ilustre llingüiste i benvolgut
valencià mossen Josep Alminyana i Vallés.
Es esta la segona vegada que veu la llum el primer volum d’esta
obra, editada per l’associacio valencianista Valencia 2000, en l’any 1981.
Lo Rat Penat, donada l’importancia que per als amants i estudiosos
de la nostra llengua valenciana te este ben elaborat treball, ha tengut
a be tornar-lo a editar, despres de revisat, i en esta ocasio acompanyarlo d’un segon volum que amplia la relacio tant d’autors com de
personages illustres dels segles XVI, XVII i XVIII els quals, junt als
dels segles precedents i posteriors, tant han aportat a la nostra historia
llingüistica i lliteraria.
Estem segurs que este magnific treball vos sera molt profitos per a
coneixer mes i millor als que foren els mes insignes dels nostres escritors, als que conformaren l’epoca aurea de la nostra lliteratura i dotaren
a la nostra llengua d’una categoria i d’un prestigi, no igualat en eixos
segles per cap atra llengua veïna i contemporanea a la nostra, convertint-la, segons apunta mossen Alminyana en el seu Procec en
«la primera de les d’Espanya que aplegà al bell cim de la categoria de Llengua Lliteraria en la consecucio ben mereixcuda
de l’Edat seua d’Or.»
Lo Rat Penat i els que estimem la llengua valenciana hem d’estar-li
ben agraits a l’autor d’este treball, ad este gran home, per la seua
valiosa contribucio a l’enaltiment del nostre vehicul d’expressio mes
genuï i propi, el qual tenim tots el dret d’utilisar en correccio i el deure
de potenciar i de defendre.

ENRIC ESTEVE I MOLLÀ,
President de Lo Rat Penat.
Valencia, maig de 1999.
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I de presentacio ni de prolec precisa este llibre en el que s’aborda,
ampliament i en documentada profunditat, l’abundos i ric patrimoni
de la Llengua i Cultura Valencianes.
Els qui han aportat el seu esforç al Crit de la Llengua saben ben
be lo que fan, allo que han escrit i com han treballat investigant a plaer.
El Crit de la Llengua es un llibre que recull, fonamentalment, testimonis i dades precises. No n’hi ha cap afirmacio gratuïta o que no estiga
ben raonada.
El Crit de la Llengua no es un llibre que tracta de justificar l’existencia o no de la Llengua Valenciana. Es un llibre que demostra,
documentalment, que la Llengua Valenciana te els seus origens i la seua
paternitat clarament definida. Que no valen adopcions d’ultima hora, ni
partides de naiximent falsificades...
El Crit de la Llengua no es sino un llibre refrescant per als desmemoriats. Un llibre que aportarà arguments a tots aquells que els
precisen, i avalarà als qui hui, com fa cent anys, parlen la Llengua
Valenciana, dins d’eixa latitut de famoses civilisacions, que naixen
sabent, i despres balafien el temps oblidant...
La Llengua no es estatica: te vida propia. I del mateix modo que la
Fonetica es la base de tota Ortografia, tambe la Llengua que parlem,
el nostre idioma diari, es una etapa mes d’expressio generacional, del
nostre «hui», tan replet de virtuts i, ¿com no?, de defectes...
El Crit de la Llengua es un llibre important per als valencians somesos a la pressio del dubte. Es un llibre d’afirmacio i de clarificacio per
als qui dubten de bona fe. Es un llibre escrit sense condicions aprioristiques, sense servituts politiques o economiques.
La Llengua Valenciana, principal soport de la cultura autoctona, està
sent bloquejada, des de fa a munto d’anys, per a que desaparega literariament i, una volta expoliada, se l’incloga en l’area de la «unitat» en
la llengua catalana. Unitat que no es forçada per una determinada intelectualitat, debil i de criteris prou terbols, sino per unes atres intencions
extraculturals que aprofiten i provoquen la pobrea cultural valenciana
per tal de capitalisar els seus propis interessos.
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No hi ha equivalencia entre els qui patrocinen la «normalitzacio» de
la Llengua Valenciana –i tota simbologia i cultura– en els qui, a primeries del sigle actual, creïen que una aproximacio llingüistica entre
valencians i catalans en podria ser convenient.
Esta edicio s’ha fet no per a atacar a ningu, sino per a clarificar.
No per a aumentar divisions, sino per a aportar camins de superacio
valenciana, essencials de tot punt per a la divulgacio de la seua propia
Historia.

FRANCESC DOMINGO I IBAÑEZ,
President de «Valencia 2000».
Valencia, juliol de 1981.
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NORMES ADOPTADES EN LA TRANSCRIPCIO DELS TEXTS

1. Com a norma general, s’ha procurat seguir la major fidelitat
possible al text original, introduint-ne les minimes variants, per
tindre en conte les persones a les qui va dirigida l’obra.
2. Les abreviatures s’han desenrollat segons el model que presente el
text, d’acort en el sentit de la paraula dins de la frase.
3. Seguint la llinia marcada de fidelitat al text, no s’ha utilisat cap
d’accentuacio.
4. En quant a la puntuacio, s’han seguit les normes actuals utilisantne la coma, el punt i coma, els dos punts i el punt, aixina com
tambe els signes d’interrogacio, d’admiracio, etc.
5. Per lo que fa al canvi de mayuscules i minuscules, s’han seguit els
criteris utilisats en tot el llibre.
6. La s alta s’ha traduit per s corrent i normal.
7. A les lletres i-j, i u-v se’ls ha assignat el valor que tinguen en la
paraula que les porta, en independencia de l’us que en faça l’original.
8. A voltes, en cas d’elisio directa, s’ha fet us de l’apostrof per a individualisar la preposicio de=d’, igual com l’articul l’ i les formes
pronominals complementaries que precedixen al verp o a uns atres
noms i particules: m’, t’, s’, l’, n’, etc.
9. Es restituixen les paraules al seu propi conjunt; o siga, se separen
les paraules que en l’original es troben unides, i s’unixen lletres o
silabes de paraules que hi apareixen separades.
10. El claudator [ ] es utilisat per a indicar l’adicio de lletres, silabes
o paraules que clarament falten en el text original.
11

Prolec

L senyor President de Valencia 2.000, eixa jove entitat
cultural que tant i tan be està treballant en defensa de
la personalitat valenciana, ha tingut la gentilea d’invitarme a colaborar en la seua magna obra, a la que
accedixc molt a gust oferint-li el meu treball sobre la
denominacio de la Llengua Valenciana en els escritors dels sigles XIV
al XVI.
Fa uns quants anys, concretament en 1978, rebia l’encarrec de
redactar un informe sobre este tema de la denominacio de la Llengua
Valenciana, especialment en els nostres classics, comanda que vaig
complir de tot cor i de la que vaig fer puntual entrega en haver-la duta
a bon terme a primeries d’eix any 1978.
Com no res s’improvisa i ni molt manco en este camp de l’investigacio, vaig poder presentar eix informe, gracies a la quantitat de dades
historiques, que tenia en el meu propi archiu, dels escritors valencians
i que les havia anat reunint en escodrinyar i llegir pacientment codexs,
incunables, pergamins i d’atres documents dels nostres archius.
Que no s’estranye ningu d’esta aficio meua. Ben be podria apropiar-me d’unes paraules que nos deixà escrites l’historiador, i capellà
com yo, Mn. Pere Antoni Beuter: «encara que la mia professio m’obligue a ocupar les hores del meu studi en les materies de la Sagrada
Theologia per a aprofitar en la santa Sgleya de Deu y esmerçar lo talent
que tinch acomodat en lo guany spiritual de les animes, no sera cosa
stranya del que se spera d’un eclesiastich haver fet algun disgres de
aquells studis per a regirar los libres vells y escriptures de memories
antigues y traure a la llum lo qu’es segui en los temps passats en estes
nostres partides».
Realment, si es posa orde i amor a una cosa en la vida diaria, n’hi
ha temps per a molt. El meu descans ha segut a sovint el canvi d’ocupacio o de treball i la dedicacio ad ell de moltes hores de la nit. Per
aixo he vixcut els gojos i les esperances, l’abatiment i el conhort que
comporta tota labor d’investigacio.
He reunit molts documents i he arreplegat tambe moltissimes dades
sobre autors valencians. El treball que ara em demanen es un compendi
de la meua obra original que hi conté a munto de notes i de testimonis
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fidedignes i que la tinc ya redactada, des de fa temps, en tota aquella
disposicio cientifica que se m’ha estat permesa, ateses les meues llimitacions i els mijos en que he pogut moure’m.
Pero, com lo mes important es aplegar al poble, crec que ha segut
un acert de Valencia 2.000 demanar-me un resum del meu treball, sense
notes ni aparell critic, perque aixina arribe tambe a la gent senzilla i,
inclus, als chiquets, a fi que vagen coneixent poc a poquet la nostra
important historia lliteraria.
No es la meua intencio, ni ho intente tampoc, esgotar el tema dels
escritors dels sigles XIV al XVI que van afirmar escriure ses obres en
Llengua Valenciana. Nomes hi pretenc donar-ne ara una mostra, en este
temps de confusio i d’inexactituts. I ho faig conscientment escrivint en
Llengua Valenciana, en la mateixa Llengua que adeprengui de mos pares
i, com ho diria el P. Vesach: «No curant, empero, de servar estil poetich
ni modo artizat en lo arromançar, sino planament e grossera, segons lo
meu modo comu de parlar». Perque moltes voltes, tal com ho continua
dient el propi P. Vesach, lo que fem en tan complicades formes de parlar
i d’escriure es «perdre la sentencia e la inteligencia».
Allo que sí intente tot yo es presentar unes breus biografies, acompanyades d’algunes pagines de la nostra lliteratura classica, a fi de
demostrar que al bell cim, aço es, en l’Edat nostra d’Or, els lliterats
valencians i tambe uns atres no naixcuts en Valencia, alguns dels quals
hi alcançaren renom universal, van afirmar inequivocament que escrivien en Llengua Valenciana. Pero conste que, darrere dels estrictes
detalls o informes de cada historial, hi ha un document, be siga d’allo
que han anat repetint els nostres bibliografs, be d’uns atres, de primera
ma, que he pogut yo trobar. Deu vullga que algun d’estos treballs, ben
documentat, sobre algun d’estos autors, ixca ya a la llum publica pronte;
perque el tema es d’actualitat i te transcendentals ressonancies per als
valencians.
Els naturals moradors d’estes beneides terres son nobles per naturalea, clars i transparents com el nostre sol i la mar nostra; per aixo prou
freqüentment son atrapats, sense donar-se conte, pels llaços que els
paren.
Efectivament, en estos darrers temps alguns grups, ben preparats i
estrategicament ben colocats, han intentat dur-nos al seu propi terreny
de combat, pretenint fer-nos creure en ressonants «proves cientifiques»
que la Llengua que «parlem els valencians» –¡vaja eufemisme!– va ser
duta al nostre «païs» pels catalans que acompanyaren al rei En Jaume I
en la conquesta de Valencia i son Regne, convertint-la aixina, per tant,
en una llengua filial o, com ara es diu, «dialecte» del catala.
Plantejat d’este modo el problema, els valencians hem hagut de
combatre en camp enemic, per tal de provar que els mestres de la
llengua del nostre poble no van poder ser-ho mai els catalans, ni pel
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seu numero, que fon molt reduit, ni per la seua eficacia, puix que n’hi
ha casos concrets de prou pobles que van ser donats a senyors catalans
i que, encara hui, continuen parlant castella.
Sincerament estime que pretendre fer-nos caure en este parany no
es cosa de bons estrategues: ells intenten en un llavat de cervell fer-nos
creure, a força de repetir-ho, que els catalans del sigle XIII nos van dur
una llengua que apareix en una denominacio (la de catalana) que en
realitat de veritat no es troba en cap document fins al 1362, prou
despres d’un sigle llarc, per tant, de l’entrada de En Jaume en la ciutat
de Valencia; i aço es tan gros i atrevit, que no aguanta una critica mijanament cientifica i racional.
Es precis i vital per a nosatres, els valencians, eixir-nos-en de dins
d’eixe camp en que es preten reduir-nos, a fi de deixar, d’este modo,
les coses com son: en son lloc i en sa historica realitat.
Sense ara faltar al respecte degut a En Jaume com a persona i a sa
conquista cristiana com a obra politica, allo que nos correspon fer hui
als estudiosos valencians es remontar el vol de sa mirada i situar el
camp de treball uns quants sigles arrere i considerar els origens de la
nostra Llengua Valenciana, per tal de deixar, en raonaments fonamentals i cientifics, ben lligats tots els caps:
L’any 138 a. C. el consul roma Decius Junius Brutus fon l’eixecutor
de la creacio d’un «oppidum» denominat Valentia; pero tampoc no
comença la seua historia aquell any, puix que les troballes arqueologiques nos parlen de cultures molt anteriors, algunes de les quals es
perden en la lluntania dels temps.
Deixant-ne a un costat totes estes cultures remotes, inclus la propia
dels ibers, cal tindre present l’ocupacio dels romans de la nostra terra,
que va durar set centuries; la preponderancia visigotica de quasi tres
sigles, i la dominacio islamica d’uns atres llarcs cinccents anys. Pregunte
yo ara: ¿en tots estos sigles, es que no es parlava en Valencia i son
Regne? Crec que el fet es prou clar per a qualsevol que, en recta intencio i ben desproveit de prejuïns, es vullga acostar a les fonts de
l’historia, la gran mestra de la vida.
Els romans arribaren aci, a la nostra terra, alla cap a l’any 297 a.C.
Cal preguntar-se: ¿quina llengua parlaven els dominadors nostres? Com
fan i ho han fet sempre tots els dominadors, tambe els romans intentaren ficar-li la seua llengua i cultura, ses lleis i costums al poble que
tenien subjugat. Aixo es una constant historica en totes les invasions
hagudes al transcurs dels temps.
En la mateixa Peninsula Italica, solar dels dominadors romans, atesa
la supremacia que adquiri la ciutat de Roma, la llengua de l’imperi
adoptà el nom de Llengua Romana, la qual es manifestà a través de
dos modalitats ben remarcades: la classica i la vulgar, denominades
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tambe llati classic i llati vulgar o baix llati. El llati classic l’usaven els
grans escritors i els poetes, els lletraferits i els tribuns, mentres que el
baix llati o el llati vulgar el parlaven nomes la gent plana i els soldats.
Es normal que els soldats i les gents pobladores de les provincies romanes recent conquistades no foren experts en l’art d’escriure o forense,
sino de baixa cultura i que, per tant, amprarien el llati vulgar o baix
llati.
I eixos soldats i eixa gent romana, permanentment habitadors de les
nostres terres a lo llarc de tants sigles, es llogic, perque es natural, que
aplegaren a influir en els natius de la nostra patria valenciana. I si no
dona ningu allo que no te, aquells romans de baix estrat tampoc no
pogueren transmetre la llengua classica romana, que no la dominaven,
sino la vulgar, la d’anar per casa o domestica, que es la que tots ells
entenien i parlaven.
Este es el gran fenomen llingüistic que cal estudiar. La llengua llatina
vulgar dels conquistadors romans del Regne de Valencia es la mare de
la nostra Llengua Valenciana que, com les seues germanes, es denominà
«Romanica» per procedir de la romana vulgar, la qual llengua romana
vulgar ana aconseguint a poc a poc en estes terres nostres una transformacio natural i ben llogica, tal com els passa a totes les llengües
vives, d’acort en el caracter, condicions, costums i les demes circumstancies dels seus habitants.
No caldria dir que l’evolucio del llati baix o vulgar durant les civilisacions visigotica i islamica hi va ser obligadament i extraordinariament
tambe molt important; i aço es precisament lo que tambe s’ha d’estudiar abans d’ocupar-se de la llengua que nos pogueren portar les hosts
catalanes del rei En Jaume I, d’entre atres raons, per sa prioritat cronologica.
N’hi ha al nostre abast moltes fonts d’estudi bonissimes i prou llibres
molt bons, i molt ben escrits que ya son com a classics en estes materies. Aixina, a guisa d’eixemple i per lo que fa al nostre cas ben concret,
en tenim els de Simonet: Los mozárabes españoles i Glosario de voces
ibéricas y latinas usadas por los mozárabes españoles. En esta obra, que
acabem de citar i que hauria de ser d’estudi obligat per als «cientifics
valencians», pot trobar, el qui ho vullga, centenars de paraules que
parlaven els mossaraps, corresponents totes elles, per tant, a epoques
anteriors a la reconquesta de En Jaume I, i que encara estan vigents
hui en el nostre poble i es consideren vives, perque ho son, en la
Llengua Valenciana que parlem els valencians de hui en dia.
En estos llibres de En Francesc-Xavier Simonet es diu expressament:
«Nuestros mozárabes, dando gallardas muestras de su capacidad, su ingenio y aplicación y acomodándose a las difíciles circunstancias de su largo
cautiverio, cultivaron ambas lenguas y literaturas, sobresaliendo así en
el árabe como en la hispana-latina, pero sin olvidar por eso la suya
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propia. De lo cual dan fe las notas y escolios arábigos que se encuentran en muchos códices latinos de procedencia mozárabe, probando que
hasta los cristianos arabizados entendían y manejaban los textos escritos en lengua latina.»
I, retornant al fil de la meua argumentacio, dec deixar ben clarament assentat que la llengua romana vulgar o baix llati, denominada
despres «romancium», es l’arraïl de totes les llengües de la Peninsula
Iberica (exceptuant-ne, clar està, la dels vascs) i de les atres de tot el
mon dominat pels romans, les quals, precisament per aixo, es diuen ara
i ades «llengües romaniques».
L’historia i els estudis d’investigacio que es facen nos vindran un dia
a donar la rao. En este historic moment de tanta agitacio i tan apassionat, nomes alcancem vore, ara per ara, l’extrem de l’iceberc, que
apunta en l’immensitat d’eixe mar de papers i documents que n’hi ha
coneguts; pero arribarà un dia que podrem contemplar, submergint-nos
en les profunditats de l’investigacio, sa ingent massa de documents i
papers que encara estan per descobrir. Normalment, el final de les
controversies ha de marcar un punt de llum en les materies debatudes.
Que aixi siga pronte.
Pero ademes dels estudis del que ya hem fet mencio, he tingut tambe
a la vista un document molt important de primeries de la reconquista
de Valencia per En Jaume d’Arago. Es tracta d’un famos proces en el
que apareixen citats els «valentini», o siga, els cristians que vivien en
Valencia quan En Jaume feu sa entrada triumfal i que van ser fidels a
sa fe cristiana durant la dominacio muslina, document que esperem
impacients poder consultar tranquilament quan nos el done a conexier
al public un especialista valencià en estos temes.
Si preferim referir-nos als documents atribuits al mateix rei
En Jaume I, nos encontrem en identiques conclusions. El famos Llibre
dels Furs, d’eixos furs que el propi rei va jurar el dia 7 d’abril de 1261,
està escrit en llengua romanç, tal com alli mateix es fa constar mes
d’una volta. Com a confirmacio, val la pena afegir que el propi Don
Jaume hi manà i ordenà, entre els texts d’eixos furs, que els mateixos
juristes s’expressen, no en llati, sino en romanç; i l’any 1264, en la ciutat
de Calatayud, del Regne d’Arago, otorgà el privilegi real a fi que tots
els escrits que, d’ara en avant, es consignen en el llibre de la Curia del
Rei, estiguen redactats en romanç, i hi prohibix, en conseqüencia, que
es faça en llati.
De tot lo susdit fins aci apareix clarament que la llengua que En
Jaume ordenà i manà per a la redaccio dels documents oficials de la
Curia Real no es el catala, sino el romanç. La nostra Llengua
Valenciana hi figura denominada romana en molts escritors classics
nostres. En servixca d’eixemple, si mes no, Sor Isabel de Villena, qui,
al començament de sa Vita Christi, diu: «Aci comenca hun Vita Christi
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en romana perque los simples e ignorants puguen saber e contemplar
la vida e mort del Nostre Redemptor e Senyor». Igualment hi apareix
esta denominacio en numerosos codexs, manuscrits i incunables, que es
guarden en els nostres archius. Valga per tots el testimoni del tractat,
que hi ha en l’archiu de la Seu Valentina, sobre la Santa Missa, de
Guillem d’Angles, dominic, mort en el seu Convent de Valencia el dia
6 de decembre de 1368, i que porta per titul: Comença la exposicio
breu gramaticalment en Romanç del Canon.
D’aquell baix llati, que parlava aquell poble que fon dominat pels
romans dels quals l’aprengue, anaren naixent les diferents llengües de
la Peninsula Iberica, les quals, en temps dels de Bizanci i dels visigots,
conseguiren les verdaderes diferencies dialectals, que van encontrar sa
consolidacio durant els llarcs sigles de la dominacio musulmana. La llengua parlada en el Regne de Valencia, com tan be ho diu el Professor
San Valero, no es un fenomen medieval, coetaneu o posterior a la
conquista de En Jaume I, sino molt anterior.
I del romanç anterior i subsegüent a la reconquista jaumina naix,
com d’un nucleu generador, la Llengua Valenciana, la qual, en la segona
mitat del sigle XIV, alcança tot el seu esplendor i hi apareix sa denominacio definitiva de Llengua Valenciana, tal com ho podra comprovar
el llector en la documentacio global d’este llibre, constituida per les
pagines extretes dels codexs i incunables dels nostres fondos comunals
historico-literaris.
Com a resum de tot quant s’ha dit, podem formular la següent
conclusio: que la Llengua Valenciana te existencia propia i independent
de les del seu entorn geografic, que no es ni mai no pot ser una variant
del catala, pretenciosament importat pels qui acompanyaren a
En Jaume I en la Conquista de Valencia, sino una llengua autoctona
que, si be en sa formacio va rebre la influencia eficaç, del llati i de les
atres llengües romaniques, ya en el sigle XIV, pel numero i la qualitat
dels seus escritors, es dir, dels qui tant destacaran en terres valencianes,
va influir en unes atres llengües romaniques de dins i de fora, sobre
tot, en el catala tan afi, per tal d’aplegar a ser, com ho afirma Viciana,
eixa «Llengua polida, dolça i bonica» de la que diu Menéndez i Pidal:
«Ya fue clásica antes de que entrara el Renacimiento en España», i a
la que li dedicà un dia estes paraules el mateixissim Cervantes:
«Graciosa lengua con quien sola la portuguesa puede competir en ser
dulce y agradable.»
Estes reflexions sobre l’orige de la nostra Llengua Valenciana i de
sa denominacio vullc que queden aci, en el Prolec, com una llum que
hi vaja allumenant tot el contingut d’este treball. Y, perque se del valor
que la pedagogia concedix a la repeticio d’una idea, no tindre cap d’inconvenient de ser-ne reiteratiu, perque pense prou insistir sobre el tema
en quasi tots els capituls d’esta obra.
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Y com a final d’esta introduccio, faig constar aci el meu agraïment
als Directors dels Archius i Biblioteques de la nostra Ciutat, per l’afable
acollida i ajuda que sempre m’han dispensat, i a tots aquells que, d’alguna manera, m’han prestat la seua colaboracio desinteressada,
especialment a la Doctora Mª Ampar Cabanes Pecourt, al meu ilustre
feligres i investigador Don Lluïs Cerveró Gomis, a l’insigne advocat i
bon amic Don Vicent Giner Boira i als meus condiscipuls i germans
d’entranyable amistat: Mn. Vicent Castell Maiques, prestigios historiador, i Mn. Lluïs Alcon Edo, que tant m’ha encorajat en moments de
desanim i en la seua aportacio.
En este renaixer de les nostres lletres valencianes, vaja tambe ma
humil contribucio a favor de la Llengua Valenciana, la primera de les
d’Espanya que aplega al bell cim de la categoria de Llengua Lliteraria
en la consecucio ben mereixcuda de l’Edat seua d’Or.
I que tots els valencians sintam en est historic moment tota la
responsabilitat que sobre nosatres pesa i de la que nos exigiran contes
precisos les futures generacions.
MN. JOSEP ALMINYANA VALLÉS.
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Escritors del Regne de Valencia

Dom Bonifaci Ferrer

OM Bonifaci Ferrer encapçala la llista dels nostres
autors que afirmen en les seues classiques obres haverles escrites en Llengua Valenciana. El testimoni d’estos
escrits te un valor historic de primera magnitut. Pensem
si mes no, en el cas concret d’est escritor, que es d’abans
de la primera mitat del sigle XIV.
Quan moltes llengües romaniques encara feen balbuceigs, la nostra,
la Valenciana, ya estava arribant a l’Edat seua d’Or.

I. BREU BIOGRAFIA
Bonifaci Ferrer i Miquel, fill del ciutada Guillem Ferrer i de sa
muller Constança Miquel, va naixer en Valencia, carrer de la Mar, i va
ser batejat en la Pila de la Parroquia de Sant Esteve, en la mateixa
pila que ho fon son germa, el glorios Sant Vicent.
Documentalment apareixen cinc germans de Bonifaci: Pere, Vicent,
Constança, Francesca i Agnes.
Generalment, la major part dels seus biografs asseguren que naixque
l’any 1355, cinc anys despres que son germa Vicent. Crec sincerament
poder provar que va naixer abans de 1350.
La seua infancia transcorregue com la de qualsevol chiquet de les
families de la seua condicio; i ben pronte, sent encara molt jove, obtingue el grau de Bachiller en l’Universitat de Lleida, famosa en aquells
temps entre les mes celebres d’Europa.
Nos consta documentalment que obtingue alguns benifets. D’entre
ells cap destacar-ne el que se li assignà en la Seu baix de l’advocacio
de Sant Antoni, i el de l’Iglesia de Sant Tomas Apostol, benifet que ya
l’havia obtingut son germa Sant Vicent i que portava per titul el de
Santa Ana. Tambe se li’n va concedir un atre en la Parroquia de Sant
Nicolau.
Raons ben fonamentades nos fan pensar que Dom Bonifaci va poder
continuar els seus estudis en l’estranger, gracies a la concessio d’una
beca. Per la seua obra De schismate Pisano sabem que va cursar els
seus estudis de Dret en Perusa (Italia) i que fon discipul molt aventajat,
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del famos Pere Baldo degli Ubaldi. Estos estudis cal situar-los tal volta
un poc abans de 1370 i no mai despres de 1375.
L’any 1375, per haver pres molta virulencia la rebelio de Pisa contra
el Papa Gregori XI, Dom Bonifaci Ferrer regressà a Valencia i hi eixerci
la carrera d’advocat.
Novament en Lleida, obtingue el grau major en Lleis o Doctorat.
Tambe consegui, segons consta en alguns documents, el Doctorat en
Sagrada Teologia.
El Bisbe de Valencia, D. Jaume d’Arago, el nomenà, el dia 1 d’octubre de 1376, Professor de Dret.
En 1381 apareix com a Regent de l’Assessoria de la Curia de Govern
del Regne de Valencia.
L’any 1382 contrau matrimoni en Jaumeta Despont, filla de Pons
Despont, de la qual tingue quatre fills i set filles.
Durant la primera epoca del seu matrimoni, li compra a Guillem Jafer
el poble d’Alfara, el qual en 1396 li’l va vendre a Bertomeu Crüilles.
L’any 1385, acta del 22 de decembre, fon nomenat assesor del Justicia
Criminal de Valencia i, l’any 1388, acta de 16 de maig, Jurat de ciutadans, i, poc despres, el 30 d’abril de 1389, advocat de la Ciutat, a la
que va representar en les Corts de Monço, al regres de les quals, ad
ell i als qui l’acompanyaven, se’ls processà, com a conseqüencia d’una
denuncia, i els van reduir a preso l’any 1389. El proces durà mes de
dos anys en la seua primera fase, i quatre en la segona (1395), a la fi
del qual es declarà l’inocencia dels acusats.
Durant la pesta, nomenada «dels infants», que afectà a Valencia l’any
1394, va perdre a sa muller i a tots els seus fills, excepte dos, tal com
queda testimoniat en el retaule que es denomina de Dom Bonifaci,
anonim de 1400, a on apareix ell vestit de cartoixà en estat d’oracio i
davant d’ell, els dos fills que li quedaven, tambe en identica postura.
D’estos dos fills salvats de la pesta, a u, que es dia Joan, i que apareix
citat algunes vegades en els protocols de l’Archiu del Patriarca de Valencia,
l’accepta com a monge en la Cartoixa de la Vall de Crist, i va decidir
tindre’l personalment com a novici, mostrant-se-li, a mes de pare natural
en les seues atencions materials, com a pare espiritual en una dedicacio
molt singular, fins a formar en la seua anima l’image de Crist, d’acort en
l’observança cartoixana. El dia de la professio de son fill trià, com a tema
del sermo, les paraules de Davit: «filius meus es tu, ego hodie genui te».
Tal com es deduix d’estes ultimes dades, Bonifaci Ferrer, a conseqüencia de les desgracies que li van passar i, a bon segur, aconsellat
per son germa Vicent, decidi abraçar la vida monastica i ingressà en la
Cartoixa de Porta-Coeli el 21 de març, de 1396, a on va prendre l’habit,
de mans del prior Dom Pere Julián.
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Segons el P. Vidal, Dom Bonifaci, abans de professar, va fer el seu
testament (19 de juny de 1396), que es conservava en la Cartoixa de
la Vall de Crist, i en el qual, segons el mateix P. Vidal, «repartió su
gruesa hacienda, parte en pobres i en otras obras pías, parte al dicho
monasterio i parte a sus hijos, dexando a cada uno cinco mil sueldos,
que hacían quatrocientos setenta i seis florines y cuatro sueldos».
Professà tres mesos despres, el 24 de juny, i el dia 22 de juliol, quan
encara no havia passat ni un mes, obtingue, en les degudes dispenses
pontificies, les ordens sagrades, de mans del bisbe Joan de Formentera,
frare agusti, i va celebrar la seua primera missa molt fervorosament el
dia 15 d’agost del mateix any 1396. El 31 de giner de 1398 el van elegir,
en la Cartoixa de Porta-Coeli, Mestre de Novicis; el 15 d’agost de 1399
el nomenaven sindic-administrador, i el 9 de giner de 1400 era elegit
prior del monasteri i visitador de la provincia cartoixana.
En març, d’este mateix any, 1400, va assistir al capitul de la gran
Cartoixa de Grenoble i, quan se’n tornava cap a Valencia, passà per
Avinyo per a entrevistar-se en el seu amic el Papa Benet XIII, Pere de
Lluna, qui el va retindre en ell en la seua Cort Pontificia per la gran
amistat que els unia i per les qualitats de ciencia i experiencia que, com
a bon jurisconsult, tenia Dom Bonifaci Ferrer. Una de les primeres legacions que confià Benet XIII a Dom Bonifaci Ferrer fon davant del Rei
de França Carles VI, a través de la persona del duc d’Orleans. La missio
li va resultar prou dificil, pero de tal modo la dugue a terme l’habilidos cartoixà que, segons el P. Antist, des d’aquells instants es tornaren
a posar en bon cami els negocis de Benet XIII, que ya començaven a
decaure en França.
El dia 1 de març, de 1401 s’encaminà novament cap a la gran
Cartoixa per a assistir al capitul general. De repent se li ordenà que,
al passar per Paris, acompanyara els embaixadors de Marti l’Huma, Rei
d’Arago, per tal d’influir sobre el Rei de França, Carles VI, en favor
de Benet XIII.
El dia 8 de giner de 1402 arribava de nou a Avinyo en l’embaixada
real francesa encarregada de comunicar a Pere de Lluna que se li havia
nomenat com a custodi papal seu, al duc d’Orleans.
Novament se’l trobà en un atre capitul general de la seua Orde, en
el qual el nomenen Definidor General; el 15 de juny de 1402 mor Dom
Guillem Reynaldo, i el dia 23, huit dies despres, es elegit Dom Bonifaci
Ferrer per al mes alt carrec de la Cartoixa, XVII General de l’Orde,
carrec del que no pogue pendre possessio, a causa dels seus ingents
treballs en la Cort Pontificia d’Avinyo, fins el 20 de febrer de 1403.
Quan ya hague pres possessio del nou maxim carrec, va poder dedicarse de ple a la vida monastica, que era la seua ilusio, i celebrà anualment
els capituls generals de l’Orde, preparats per ell en molt de mirament
i competencia.
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La seua pau monastica es va trencar pocs anys mes tart quan en
1408 el cridava urgentment el Papa Benet XIII, a fi que assistira al
conclau de Perpinya, organisat per a contrarrestar el de Pisa. El conclau
de Perpinya s’inaugurà el 15 de novembre de 1408 i es clausurà el 26
de març, de 1409. En este Concili es va prendre l’acort d’enviar un
llegat al Concili de Pisa i fon elegit Dom Bonifaci Ferrer, el qual arribà
a esta ciutat el mes de maig de 1409. Com ya se sap, en el Concili de
Pisa van ser destituits els Papes Gregori XII i Benet XIII, al ser elegit
nou Papa Aleixandre V. La cosa no va anar be per a ningu, i concretament per als legats d’Avinyo ana molt mal, ya que, segons es deduix
de la Relatio itineris Bonifacii Ferrerii, pareix que es van vore en greu
perill de perdre la vida.
Alli, en Pisa, a part del complet fracas diplomatic, passà un fet que
afectà directament al nostre biografiat.
Veja’s, si no. De la mateixa manera que la cristiandat estava dividida en dos obediencies, tambe ho estava l’Orde Cartoixana. Al ser
destituits els dos Papes, Urba i Benet, i elegit Aleixandre com un nou
Papa, al General dels cartoixans, Dom Esteve Maconi, partidari del Papa
Urba, li semblà que havia arribat l’ocasio de fer la seua renuncia al
generalat i aixina mateix esperava que ho fera Dom Bonifaci Ferrer,
partidari del Papa Lluna. Pel be i la pau de l’Iglesia i de l’Orde
Cartoixana, el nostre biografiat ho acceptà de bon grat i renuncià al
generalat el 21 de març de 1410.
Va ser elegit un nou general en la persona de Dom Jean Griffenberg
(de Grifomonte); pero, com no es van complir les condicions estipulades, l’eleccio del nou General quedava nula, encara que Dom Bonifaci
preferi sofrir-ho callant. Benet XIII no tolerà eixes actituts, i per Bules
del 18 de juny i del 26 de setembre de 1410, declarà invalida l’eleccio
del General, feta en el capitul, i restitui en el generalat a Dom Bonifaci
Ferrer. Des d’eixe instant es retirà a la Cartoixa de la Vall de Crist, a
on es dedicà plenamet a la vida contemplativa, a l’estudi i a escriure,
a fi de moderar la vida cartoixana en Espanya.
Apart i tot de la Cort d’Avinyo, hague d’intervindre com a juriste
en el pleit que havia plantejat l’Orde de Montesa sobre els seus dos
Maestres. Destituits els dos en sengles eleccions, fon elegit D. Fra
Romeu de Corbera, eleccio que fon acceptada per tots.
Valencia designà a Dom Bonifaci Ferrer com a u dels seus compromissaris per a l’eleccio del nou Rei de la Corona d’Arago, successor
del rei Marti I l’Huma, en el celeberrim parlament d’Alcanyis i en la
vila de Casp –del 12 d’abril al 28 de juny de 1412–, i va ser u dels
nou juges que elegiren per Rei a Ferran d’Antequera. El 18 de juny
de 1413 el van cridar una volta mes per a que assessorara a Benet XIII
en unes conversacions molt llargues que mantingue en el nou Rei
Ferran en Morella.
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L’any 1415 ix de la seua Cartoixa per ultima volta a fi d’assistir en
Perpinya a una gran reunio en la que van intervindre Benet XIII, l’emperador Segismond, reis, cardenals, prelats, teolecs, juristes i uns atres
homens insignes, per tal d’ultimar lo referent al Cisma d’Occident.
Davant de la tossuda actitut de Benet XIII, el dia 6 de giner de
1416 es va publicar l’edicte pel qual se li negava l’obediencia al Papa
Lluna.
Havent complit la seua missio diplomatica, se’n tornà a la Cartoixa
de la Vall de Crist, a on va morir l’any següent, el 29 d’abril de 1417,
segons consta en el Llibre necrologic de l’Orde. El seu cos fon soterrat
en el cementeri del claustre del monasteri, prop de la capella de les
animes. Este lloc sagrat havia segut beneit en presencia de Dom
Bonifaci el 18 de giner de 1415.
Les seues despulles mortals van ser venerades, a través dels temps,
com les d’un sant, pero, despres de l’exclaustracio i desfeta del cenobi
cartoixa de la Vall de Crist el sigle propassat, quedaren abandonades,
fins que l’any 1917, al celebrar-se el V centenari de la seua mort, van
ser trasladades al santuari maria de la Cova Santa (d’Altura, de Castello
de la Plana), per venerar-se alli una image de la Mare de Deu que,
segons una tradicio molt arraïlada entre el poble fidel, era obra del
venerable Dom Bonifaci Ferrer, i que els iconoclastes de la revolucio
de l’any 1936 van destruir.
L’any 1955, en la mateixa montanya del santuari i a les seues envistes, a Dom Bonifaci Ferrer se li va erigir, baix del pontificat del bisbe
de Sogorp Monsenyor Josep Pont i Gol, un monument, impressionant
per sa senzillea i elegancia, que du en lloc destacat esta inscripcio «En
1936 los impíos destruyeron los restos del autor de la imagen de Ntra.
Sra. de la Cueva Santa, Fray Bonifacio Ferrer, los cuales, en 1917, había
mandado depositar en su santuario el reverendísimo P. Luis Amigó,
Obispo de Segorbe.»

II.

BIBLIOGRAFIA

De la gran activitat lliteraria del nostre Bonifaci Ferrer ara es pot
oferir la següent relacio:
1.

TEMES REFERENTS AL CISMA

EPISTOLAE QUAEDAM
Es una coleccio molt important de cartes i documents referents al
Cisma, tant del papa Benet XIII com d’uns atres princips i personages
rellevants d’aquell temps.
Els pares Dom Edmund Martene i Dom Ursi Durand, en sa monu31

mental obra Thesaurus novus, copiaren algunes cartes de les que n’hi
havia en un manuscrit que es guardava en l’archiu de la Cartoixa de la
Vall de Crist. En donem d’elles ara una relacio:
a) Epistola Bonifacii Ferrerii, prioris Majoris Carthusiae, ad fratrem
Bernardum: De conversione fratris Guillelmi de Mota et ejus ad
Benedicti XIII obedientiam reversione.
b) Epistola Benedicti XIII ad Bonifatium Ferrerii: Irritam declarat
electionem Prioris Parisiensis in priorem majoris Carthusiae, mandatque
ut Bonifacius Prioris officium excerceat, eique cuncti obediant.
c) Epistola Benedicti XIII ad Bonifacium Ferrerii: Ut capitulum
congregara possit in eo quo libuerit monasterio.
d) Epistola Benedicti XIII ad Bonifacium Ferrerii: Mandat ei ut,
non obstante cessione, officium prioris majoris Carthusiae exerceat.
e ) Epistola Benedicti XIII ad capitulum generale ordinis
Carthusiensis: Hortatur eos ad preces pro pace ecclesiae effundendas,
eisque concedit indulgentias.
Ademes d’esta valuosa coleccio, es conserven unes atres cartes en
diferents archius, tals com la del dia 1 de maig de 1401 en la que
conta les peripecies que va passar durant l’embaixada a França, i aquella atra, tramesa als Jurats de la ciutat de Valencia, en la que, entre
unes atres coses, els diu que el seu germa Vicent predicava a diari en
les jornades de preparacio del compromis per a l’eleccio del nou Rei
d’Arago.
DE SCHISMATE PISANO
Com ya es sabut, durant el Cisma d’Occident es va convocar l’anomenat Concili de Pisa, en el que els cardenals assistents depongueren
als dos Papes i en nomenaren un atre de nou, el qual va prendre el
nom d’Aleixandre V; en aço s’agreuja el Cisma encara molt mes, puix
que, en conte de dos, n’hi hague tres papes.
Bonifaci Ferrer, en ares de la pau i buscant el silenci i tranquilitat del claustre, renuncià al generalat, decisio que li sentà mal al Papa
Benet XIII, el qual va declarar nula esta renuncia, i ordenà a Dom
Bonifaci Ferrer que reassumira la prelacia, i li donà mes amplis
poders.
Com a molts cartoixans i a uns atres homens de govern no els va
pareixer be l’actitut de Dom Bonifaci Ferrer, General de l’Orde
Cartoixana, est es va aprofitar de semblant actitut per a fer una bona
defensa del papa Benet XIII, al qui ell tenia per verdader bisbe de
Roma, aduint les seues raons per tal d’atraure a la seua obediencia els
cartoixans que se li n’havien separat.
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RELATIO ITINERIS BONIFACII FERRERII
Es una descripcio ben documentada de l’intervencio de l’embaixada
pontificia enviada al Concili de Pisa per Benet XIII, entre els llegats
de la qual hi figurava Dom Bonifaci Ferrer.
D’esta obra dona fe Nicolau Antonio en estes paraules:
«Extat item penes me: Relatio itineris Bonifacii Ferrerii et DD. Petri
Archiepiscopi Tarraconensis, Episcoporum Mimatensis, Avenionensis,
Sennetensis; Petri Episcopi Seguntini, Dominici Ram Prioris Ecclesiae
Caesaraugustanae, et fratris Didaci de Maiorga ex ordine Minorum
Electi Pacensis, qui ex urbe Perpiniano Pisam anno MCCCCIX, ad generale Concilium inibi congregatum Benedicti XIII nomine Legati missi
fuere; eorumque Pisam adventus, gestorumque ibidem historica narratio,
ex authentico apud loannem Baptistam Dei Civem Florentinum
Romanorum Imperatoris Magnique Etruriae Ducis Antiquarium codice
Florentiae a me ad annum 1756 descripta: quae cum en altero ex
Legationis fociis confecta videatur, fortassis Bonifacium quode agimus
auctorem habuerit.»
2. TEMES CARTOIXANS
QUARE CARTHUSIENSES NON COMEDANT CARNEM
Esta obra nos l’ha conservada integrament el P. Jaume Villanueva en
sa extensa obra Viaje literario a las Iglesias de España, el qual diu que
la va copiar d’un manuscrit que n’hi havia en la Cartoixa de la Vall de
Crist, gracies al cartoixà Dom Judes Tadeu Otero.
Es una narracio deliciosa en la que, per a provar que els cartoixans
no mengen carn ni encara quan estan malalts, presenta fets maravellosos, com si foren contalles de fada.
LIBELLUS OSTENDENS QUOD AD PROBANDAM SANCTITATEM
ET PURITATEM ORDINIS CARTHUSIENSIS NON EST NECESS AR IU M QU O D DI C TUS ORD O HAB E AT S A NC TO S
CA N O N I Z ATOS VEL QUOD IN EODEM ORDINE FIANT
MIRACULA SICUT FIT IN CETERIS ORDINIBUS APROBATIS
Tambe esta obra nos l’ha conservada el P. Jaume Villanueva, i el
codex procedix del monasteri de la Vall de Crist.
En este tractat Dom Bonifaci Ferrer fa gala dels seus coneiximents
juridics, teologics i biblics, per a provar que en la Cartoixa no calen
sants canonisats ni que es facen milacres per a provar la seua castitat
i purea.
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DE CAEREMONIIS ORDINIS CARTHUSIENSIS, ET DE EJUS
CONFIRMATIONE ET APROBATIONE
Este tractadet, com els dos anteriors, nos l’ha conservat, en la seua
obra ya citada, el P. Jaume Villanueva, qui el va traure tambe del codex
de la Vall de Crist. Els tres han segut atribuits a Gerson, pero, despres
de diversos estudis, podem fer ben be nostra la frase del P. Joan Batiste
Civera, monge de la Cartoixa de Porta-Coeli, gran coneixedor de la
persona i obres de Dom Bonifaci: «El llibre de Gerson es com un
epitome del que va escriure Dom Bonifaci.»
Esta obreta va dirigida a un jove, que se’l supon interessat per saber
lo que n’hi ha sobre l’aprovacio i confirmacio, de part de les autoritats
eclesiastiques, de l’Orde cartoixana, igual com de les seues cerimonies
religioses o liturgiques.
RESPONSIO AD QUAESITUM DE CAEREMONIIS ORDINIS
CARTHUSIENSIS IN OFFICIO DIVINO, MAXIME IN MISSA
Comença est escrit en tres advertencies generals: L’obligacio que tota
criatura te d’alabar, servir i amar a Deu en tota l’anima, en tota la
ment i en totes les forces; que l’Iglesia militant deu viure d’acort en la
triumfant en tot allo que fa a l’alabança divina; i, finalment, que a Deu
li agrada l’observança de les sagrades cerimonies.
A continuacio, tracta, en concret, de les reverencies, genuflexions,
inclinacions profundes i de les atres postures que els cartoixans adopten en sa liturgia i explica amplament el seu significat, en gran profussio
de cites bibliques.
Profundisa encara mes en lo que fa a la santa Missa, centrant-se en
la Consagracio i elevacio i continuant en les cerimonies finals.
DE NOVITIO INDUENDO ET INTRODUCENDO IN CELLAM
Es un perfecte cerimonial en tots els detalls per a la presa d’habit
d’un novici, a on es va descrivint, pas a pas, allo que deu fer el novici,
el Pare Prior i la comunitat.
D’est escrit nos ha deixat constancia el P. Jaume Villanueva, que
tambe el transcriu del manuscrit de la Cartoixa de la Vall de Crist.
A mes d’este manuscrit, se’n sap d’un atre, procedent de la Cartoixa
de Porta-Coeli. Este manuscrit es conserva hui, en molt bon estat, en
l’archiu de la Seu de Valencia.
DE AEGROTIS VISITANDIS, ET DEFUNCTORUM SEPULTURA
El text, que du el P. Jaume Villanueva, es transcripcio del codex que
hi havia en el Monasteri de Porta-Coeli.
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Igual que l’anterior, es un cerimonial en tots els detalls per a fer la
visita als malalts greus, i no unicament els detalls lliturgics, sino tambe
els atres adjunts.
Es tracta especialment del malalt en perill imminent de mort, com
tambe del malalt en una agonia prolongada mes temps del previst.
Acaba en una abundosa exposicio de tot lo que s’acostuma a fer en la
Cartoixa quan mor un religios i l’orde a seguir en el soterrament, en
totes les seues cerimonies i pregaries especials.
A mes de les obres descrites sobre temes cartoixans, n’hi ha tambe
autors que citen estes atres dos obres: DECLARATIONES ET
RESPONSIONES DE QUIBUSDAM DUBIIS i ANIMADVERSIONES
AD STATUTA ORDINIS CARTHUSIANORUM.
3.

TEMES JURIDICS

NOTAE SUPER FORIS REGNI VALENTIAE i LIBRE DE MENESCALIA
En estes dos obres es revela Dom Bonifaci Ferrer com un gran
juriste; era la seua gran aficio i la seua gran especialitat. En estos
moments historics, pels quals passa actualment Valencia, vindria be que
els valencians llegirem les seues notes sobre Els Furs del Regne de
Valencia; obra admesa com una de les millors en el seu genero i que
supera en excelencia a totes les atres d’este tema i d’aquella epoca, i
que certament en foren moltes, tals com les de N’Albert d’Alavanya,
Arnau de Morera, Giner Rabaça, Arnau Joan, Guillem Jafer, Joan
Mercader, Domenech Masco i tants d’atres.
4.

OBRES VARIES D’ESPIRITUALITAT

DE PASSIONE DOMINI
Es te coneiximent d’esta obra com de Dom Bonifaci, entre atres
testimonis, pel de Fr. Joan dels Angels, religios francisca descals.
GOJOS DEL ROSER
N’hi ha qui estos Gojos els atribuix al seu germa Sant Vicent, pero
molts critics moderns, entre els quals es troba D. Manuel Milà i
Fontanals, ho posen en dubte.
Son uns gojos els versos dels quals destaquen pel seu candor i bellea,
i han segut uns dels mes tradicionals i dels que mes s’han cantat, no solament en els nostres pobles valencians, sino tambe en tot el Regne d’Arago.
5. SERMONS
Han arribat fins a nosatres molts sermons, atribuits a Dom Bonifaci
Ferrer, que es conserven en algunes biblioteques.
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6. TRADUCCIO AL VALENCIÀ DE LA BIBLIA, BREVIARI,
MARTIROLOGI I EPISTOLES DEL CICLE LITURGIC ANUAL
D’este tema nos ocuparém a continuacio.

III. TRADUCCIO DE LA BIBLIA
Acabem de vore la gran activitat de Dom Bonifaci Ferrer com a
intelectual de la seua epoca i com a home d’Iglesia en les altes esferes
de la Cort Pontificia i en l’intimitat del claustre cartoixa. Sa figura com
a religios es admirada i venerada per tots. Sa personalitat lliteraria no
s’acaba en la seua especialitat de jurisconsult o canoniste, sino que s’esten als camps profunts de la teologia, exegesis biblica, mistica, lliturgia,
historia i inclus poesia. D’ell va dir Ranzano que era «vir utriusque juris
omnium sui temporis eruditissimus»; es dir, l’home mes erudit del seu
temps en els dos drets. D. Jaume d’Arago, bisbe de Valencia, feu d’ell
est elogi, quan encara era molt jove el nostre Dom Bonifaci: «Quod
vos quem virum late, profunde et eminentis scientie novimus»; aço es:
«baro o home d’amplia, profunda i eminent ciencia».
Per a nosatres, per damunt de qualsevol activitat i de qualsevullga
de ses obres, està la monumental obra de sa Biblia Valenciana, la qual,
per sa qualitat i per haver segut la primera que s’edità en llengua romanica, l’enaltix i honra tota una patria.
Davant d’una obra tan important conve puntualisar que fon traduida
del llati a la Llengua Valenciana.

IV.

LA BIBLIA EN LLENGUA VALENCIANA

En el colofo de l’obra apareix ben clarament que «fon trelladada de
aquella propia que fou arromançada en lo monestir de Portaceli de
lengua latina en la nostra valenciana».
Abans de tot, i sens entrar en profunditats, anem a dir unes paraules sobre l’historia d’este foli de la Biblia de Dom Bonifaci Ferrer, que
constituix un verdader monument de l’antiguitat.
D’esta Biblia no en queda cap d’eixemplar, i nomes s’ha salvat un
foli incunable, de marca major o paper real.
Encara que no lamentarém mai prou la perdua irreparable d’estos
eixemplars de la Biblia Valenciana impresa, hem de donar gracies a Deu
perque l’any 1645 aparegue, entre els papers de l’Archiu de la Seu de
Valencia, un full incunable d’esta Biblia Valenciana, el qual full vingue
a parar a mans del P. Joan Batiste Civera, monge de la Cartoixa de
Porta-Coeli, qui l’insertà en el seu llibre manuscrit Anales de la Cartuja
de Porta Celi.
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Esta obra li la dedicà quasi tota a Dom Bonifaci Ferrer i hi conté
gran quantitat d’ilustracions fetes pel mateix autor. Al final del manuscrit va introduir l’ultim full de la Biblia Valenciana, que el folià en els
nums. 362 i 363, tal i com es pot comprovar en les fotografies de les
dos pagines, realisades pel famos mege i erudit escritor Don Juli Oltra.
D’acort en lo que nos diu el P. Jaume Villanueva en son Viaje literario a las Iglesias de España, el P. Joan Batiste Civera conta d’esta
manera cóm van aplegar a les seues mans els ultims quatre fulls impresos de la Biblia Valenciana de Dom Bonifaci Ferrer:
«El año pasado de 1645, por el mes de octubre, llegaron a mis manos
quatro hojas de papel de marca mayor que me envió un clérigo de
Valencia, diciendo las había hallado entre otros papeles viejos en el
archivo de la Seo, y eran las últimas de una biblia escrita en lengua
valenciana, vertida de la latina por el dicho padre Bonifacio, y impresa
en Valencia el año 1478. Espantéme mucho cuando tal vi, porque nadie
de quantos de él trataron, que fueron muchos, semejante cosa habían
dicho, por no haber llegado a su noticia... Y por ser esta cosa tan nueva,
me ha parecido encaxar la última hoja ... »
Quan el sigle passat es produi l’exclaustracio, van desapareixer els
llibres de la Biblioteca de la Cartoixa i les pagines finals de la Biblia
de Dom Bonifaci Ferrer aparegueren en l’Alqueria de Bellver, cami de
Valencia a Burjassot, a dos quilometros de la capital.
D’esta alqueria va traure el Rector de Benicalap, Mn. Antoni
Alapont, el famos full en el colofo per a mostrar-lo al public en l’exposicio lliteraria que «Lo Rat Penat» feu en maig i juny de 1908.
Mes tart, ana a parar a mans del bibliofil catala Salvador Babra, i
hui s’exhibix en la «Hispanic Society» de Nova York. El catalec d’este
museu qualifica este full de la Biblia Valenciana com una autentica joya:
una de les obres mes importants alli conservades.
Este full incunable l’han reproduit i ha segut transcrit en bastants
llibres. Aixina en les obres de: Josep Rodríguez, Vicent Ximeno,
Gregori Mayans, Josep Rodríguez de Castro, Francesc Pérez Bayer,
Francesc Méndez, Jaume Villanueva, Joaquim Llorenç Villanueva,
Josep Enric Serrano Morales, Eduart Genovés Olmos, Konrad Haebler,
Josep Ribelles Comín i molts d’atres.
Ademes, per una providencia especial, podem oferir ara tambe la
transcripcio del text complet de les dos ultimes pagines de la Biblia
Valenciana de Dom Bonifaci Ferrer, la transcripcio de les quals es pot
comprovar en el gravat, que aci oferim, de les dos cares del full.
Si per a tots te un valor extraordinari este full incunable, ne te molt
mes per a nosatres, perque en el colofo consta que la Biblia de Dom
Bonifaci Ferrer va ser escrita en Llengua Valenciana i com a tal Biblia
Valenciana l’han tinguda els mes eminents escritors i personages ilustres.
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Veja’s, si no, el testament de Pere Garro, pare de Joana, muller de
Berenguer Mercader, conseller del senyor Rei i Bale de Valencia. En
l’inventari dels seus bens apareix esta data: «ltem, una Biblia de forma
major, en pla, en Llengua Valenciana, de emprenta en paper, en cubertes de fusta en quatre gafets.»
Federic Furió Ceriol diu: «Fuit centum et triginta abhinc annis, plus
minus, versa Sacra Scriptura in Valentinam Liguam.»
Ciprià de Valera, el testimoni del qual nos es de gran interes, constata: «Los libros impressos [de la Biblia] en Espannol, que yo he visto,
son los siguientes: la Biblia in Lingua Valenciana, con licentia de los
inquisidores, a cuya traslación assistió S. Vicente Ferrer: que ha más de
ciento y tantos annos que se imprimió en folio de papel real...»
Josep Rodríguez categoricamente senyala: «Traducción de Latín, en
nuestra Lengua Valenciana... de toda la Biblia Sagrada.»
Vicent Ximeno afirma igualment: «Traducción [de la Biblia] de latín
en nuestra Lengua Valenciana.»
Agosti Calmet, en sa erudita obra Dictionarium historicum, referintse a la traduccio de la Biblia, diu: «Omnium prima Bibliorum Hispanica
versio typis vulgata ea est, quam Cyprianus de Valera anno 1500 editam,
et a se ipso visam esse testatur. Latet adhuc ejus Author, qui tamen
circa annum 1420 claruisse, et integram Scripturam in idioma Valentinum
vertisse creditur.»
Josep Rodríguez de Castro, en la seua Biblioteca Española, afirma:
«La más antigua es la de todos los libros del viejo y nuevo Testamento,
que hizo en Lengua Valenciana el hermano de S. Vicente Ferrer, el
R. P. Bonifacio Ferrer, Doctor en Sagrada Teología, y en ambos Derechos,
y General de los Cartujos, y fue impresa en Valencia en el año 1478.»
Joaquim Llorenç Villanueva, en sa obra, hui tan rara, De la lección
de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares, diu clarament: «A principios del siglo xv un hermano de San Vicente Fe r r e r, llamado
D. Bonifacio, Doctor en Teologia y en ambos Derechos, monge cartuxo
del monasterio de Porta-Coeli, asistido de algunos hombres de grandes
letras y, como otros creen, de su hermano S. Vicente, traduxo la Biblia
a la Lengua Valenciana.»
Encara que podriem oferir uns atres testimonis sobre este cas singular, crec que en son suficients i rellevants els aduits per a confirmar
que esta Biblia fon traduida en Llengua Valenciana.
Ademes d’estos testimonis, està l’examen intern del text: encara que
no existira la contundent testificacio de les paraules del colofo i la llegitimacio dels autors ades ya citats, n’hi hauria prou en la llectura del
capitul XX, a partir del verset 8 «super latitudinem terrae, et circuierunt castra sanctorum... » i els capituls XXI i XXII, que son els finals
de l’Apocalipsis de sant Joan, per a comprovar-ho.
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Sense intencio de fer un examen exhaustiu, es prou llegir, nomes per
damunt, el text i comprovar cóm les paraules: «amplea, longuea, amada,
oí, torcarà, cadira, temerosos, mentirosos, mentira, resplandent, verdaders, spirits, benaventurat, sagelles, sedejant, llaven ... » i moltes mes,
pertanyen al lexic propi del nostre poble valencià, no sols en el sigle
XV, a quan s’editava l’incunable, sino tambe hui, puix que continuen
vives i plenes de actualitat.

V.

COLOFO DE LA BIBLIA VALENCIANA

Despres de tot aço, no em resistixc a fer un brevissim examen intern
d’este colofo, ressaltant reiteradament les notes de l’obra.
El colofo de la Biblia de Dom Bonifaci Ferrer es tan ric en contingut que, mes que el final justificat d’una obra, es un detalladissim
testimoni notarial en el que es consignen tal quantitat de circumstancies, dades, persones, llocs i, sobre tot, la llengua en que està escrit, que
ve a constituir un testimoni irrefutable de tot quant s’hi diu.
Despres de la devota i entranyable accio de gracies «al omnipotent
Deu e Senyor nostre Jesucrist, e a la humil e sacratissima Verge Maria,
mare sua», comença la serie d’afirmacions i dades inqüestionables. En
primer lloc fa ben patent que es tracta d’una Biblia verdadera i catoIica
«treta d’una Biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boïl, cavaller».
A mes del nom exacte del propietari de la Biblia llatina, fa constar
tres dades molt interessants per a l’historiador: que es noble, es mossen
i es cavaller de la distingida familia valenciana dels Boïl, Senyors de
Betera, posteriorment entroncada en els Marquesos de Dos Aigües.
A continuacio expon el tema principal. Nos diu que la Biblia
Valenciana fon trasladada d’aquella Biblia en llengua llatina, propietat
de mossen Berenguer Vives de Boïl. Per tant, ve a dir que el text de
la Biblia fon traduit, com diriem hui, trasladat, posat en llengua vulgar,
en romanç, per tal que tots els qui parlaven la Llengua Valenciana
pogueren tindre en les seues mans i entendre el text de la Biblia, revelat per Deu a tots els homens.
L’expressio diafana «de lengua latina en la nostra valenciana» constituix una manifestacio rotunda i definitiva contra els qui intenten
confondre al nostre poble negant-li la personalitat de la seua Llengua
Valenciana. En les paraules d’este colofo tenim el testimoni inequivoc,
la prova irrefutable de l’existencia de la nostra Llengua Valenciana.
Observem, si no, la precisio de la frase que no deixa lloc a dubtes ni
a interpretacions veleitoses.
Pero encara mes, reforçant el nostre argument, podem afirmar que,
en el colofo de la Biblia, es diu que: «Es stada diligentment corregida,
vista e regoneguda per lo Reverend mestre Jaume Borrell, mestre en
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Sacra Theologia, del Orde de Pricadors e Inquisidor en Regne de
Valencia.» Per tant, el qui va fer la revisio del text –i ho feu diligentment– no fon u qualsevol, sino un home tecnic en les disciplines
eclesiastiques i en la cultura del seu temps i, per afegidura, inquisidor.
Per tant, si no hi pogue deixar passar cap error contra la fe i les
costums, tampoc no hi pogue consentir que es diguera que la Biblia
estava escrita o traduida en una llengua que no existia. En conseqüencia, donava per bo que la Biblia fon traduida del llati a la Llengua
Valenciana.
Pero encara n’hi ha unes atres dades tambe interessants: a saber, que
la Biblia es va traduir «en lo monestir de Portaceli»: que l’obra fon dirigida, com s’ha dit, per Dom Bonifaci Ferrer, del qual nos dona bones
i prou abundants claricies: que era «molt reverend», «micer», «doctor
en cascun dret», «e en facultat de sacra theologia», «e don de tota la
Cartoixa», «germa del benaventurat Sant Vicent Ferrer, de l’Orde de
Pricadors». Tots estos tituls apareixen ben clars; potser el que no es
comprenga tant a primera vista siga el de «don de tota la Cartoixa»;
pero es prou clar que es referix al carrec que ocupà Dom Bonifaci
Ferrer despres de ser prior de Porta-Coeli, ya que, tal com s’ha dit,
arribà a ocupar la mes gran dignitat en l’Orde Cartoixana que es la de
General, i per aixo se’l denomina «Don de tota la Cartoixa».
Una atra dada important i que dissipa molts dubtes es que en la
traduccio de la Biblia Valenciana li va ajudar a Dom Bonifaci un equip
d’experts en tot lo que fa referencia a la Sagrada Escritura, Teologia,
Historia, Llengües... Per aixo diu: «en la qual translacio foren e altres
singulars homens de sciencia».
Finalment nos diu que la Biblia fon impresa en Valencia «empremtada en la ciutat de Valencia», a on floria, per aquells dies, l’art
tipografic mes pur.
Tambe n’hi ha constancia de qui pagà l’edicio. Fon el magnific senyor
En Felip Vizlant, comerciant, de la Vila de Jsne (Alta Alemania), i
tambe quins van ser els qui dirigiren l’impressio: els mestres Alfonso
Fernández de Cordova, del Regne de Castella, i Lambert Palmart,
alema.
Per lo que fa a les dates de l’impressio, la cosa queda ben clara
perque, com alli es diu, es començà a imprentar en el mes de febrer
de 1477 i s’acabà en el mes de març, de 1478.
Estes son les valuosissimes i maravelloses notes que nos oferix el
colofo de la Biblia de Dom Bonifaci Ferrer i que a l’investigador de
hui li poden marcar una bona fita de llum en la labor clarificadora dels
fets ya passats.
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VI.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

Lo que, en tanta veritat i benevolencia, van afirmar tots estos autors
al llegir el colofo de la Biblia de Dom Bonifaci Ferrer quan diu: «que
fou arromançada en el Monestir de Porta Coeli, de lengua latina en la
nostra valenciana», ara n’hi ha qui vol posar-ho en tela de juï desvirtuant del tot el merit del text.
Despres de cinccents anys d’haver afirmat l’autor d’una traduccio que
ho fea en Llengua Valenciana, ara resulta que, per una metamorfosis
inaudita, esta llengua ya no es valenciana, sino que «de llengua llatina
ha segut traduida a la catalana».
I no son unes timides veus les que s’alcen per a fer eixa tal afirmacio, sino que, en la mateixa Barcelona, s’ha commemorat el quint
centenari de la Biblia escrita en catala. ¿Es o no es aço atreviment?
Esta celebracio l’han anat preparant uns i atres quan han volgut
donar a la frase del colofo «Llengua Valenciana» mil peregrines explicacions com esta: «L’expressio “Llengua Valenciana” no es mes que la
manera que tenen els valencians de parlar el catala.»
Es de supondre que Dom Bonifaci Ferrer, u dels homens mes cults
de la seua epoca i notabilissim jurisconsult, sabía prou be en quina llengua traduia el llibre mes important de l’historia.
Pero lo mes deplorable es que no siguen nomes els de fora de casa
els qui intenten apropiar-se de lo nostre, sino que alguns valencians, els
quals ya en vida han arribat a ser «mestres indiscutibles» i per aixo els
seus discipuls els han prestat vassallage de fe, no hagen fet nomes d’esta
frase una exegesis mes o manco acceptable, sino que, en la transcripcio
feta per ells, han omes les mateixes paraules originals. Aixina, un professor, en la “Revista Valenciana de Filologia”, publicada per l’Institut
Alfons el Magnanim, va escriure un articul que el titulà “Identificacio
de nous fracments de la Biblia valenciana”. En est articul es diu que
val la pena reproduir el colofo de la Biblia, i el posa entre cometes.
Pero, ¡oh maravella!, per art de magia han desaparegut set paraules del
text: «de lengua latina en la nostra valenciana».
La transcripcio, que presenta el susdit professor, apareix perfecta a
primera vista, pero lo ben cert es que han desaparegut unes paraules
essencials en un document de capital importancia per als valencians,
perque son precisament elles les que declaren el nom de la llengua en
que l’obra està escrita.
En una revista cientifica de tanta categoria com esta, dedicada
concretament a la filologia, cometre esta omissio, si n’hi ha voluntarietat, sería de conseqüencies gravissimes, tant per lo que poguera haver
de falta d’etica professional com per les implicacions que comportaria
una tal falsificacio.
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Queda, per tant, ben clar que Dom Bonifaci Ferrer, valencià de sanc
i de cor, tradui la seua Biblia del llati a l’idioma valencià: «de lengua
latina en la nostra valenciana»; i lo que ell afirmava de la traduccio de
la seua Biblia, ho proclamém ara, com un eco de sigles, nosatres: que
la Llengua que es parlava i s’escrivia en temps de Dom Bonifaci es la
Valenciana, la que parlava el poble i la que anava creixent dia a dia
en el seu accent, to, sintaxis, fonetica, etc. I eixa Llengua, la Valenciana,
es la que parlem hui i l’anem fent, perque no volem normes de gabinet-laboratori, sino allo viu que fa el poble i de lo que es amo i senyor.
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TRANSCRIPCIO DEL TEXT DEL LLIBRE DE L’APOCALIPSIS
«...sobre la amplea de la terra, e cercolaren los castells dels sants e la ciutat amada.
E devalla per Deu foch del cel e devora a ells. E lo diable, qui decebia ells, fon
trames en lo stany de foch e de sofre, on e la bestia e los falsos prophetes seran
turmentats dia e nit en los setgles dels setgles.
E viu una gran cadira blanca e lo seen sobre ella, del esguard del qual fugi la
terra e lo cel, e loch no fon trobat per ells. E viu los morts, grans e petits, stants
en la presencia de la cadira; e los libres foren uberts, e lo altre libre fon ubert, lo
qual es libre de vida. E foren jutjats los morts per aquelles coses que eren scrites
en los libres, segons les obres de ells. E dona la mar los morts seus qui eren en
ella, e la mort e lo infern donaren los morts seus qui eren en ells, e fon jutjat de
cascuns segons les obres de ells. E lo infern e la mort foren tramesos en lo estany
del foch. Aquesta es la mort segona, e lo qui no fon trobat scrit en lo libre de
vida trames fon en lo stany del foch. E viu cel nou e terra nova, car lo primer
cel e la primera terra sen ana; e la mar ia no es.
XXI
[E] yo, loan, viu la ciutat santa, Jherusalem nova, devallant del cel apparellada
per Deu, axi com sposa ornada al seu marit. E oi veu gran del thro dient: veus
lo Tabernacle de Deu ab los homens, e habitara ab ells, e ells poble de ell seran,
e ell Deu ab ells sera Deu de ells, e torcara Deu tota lagrema dels ulls de ells, e
mort pus no sera ne plor, ne clamor ne dolor sera pus, les quals coses primeres
sen anaren.
E dix lo qui sehia en lo thro: vet que noves far, totes les coses E dix a mi:
scriu, car aquestes paraules molt son feels e veres. E dix a mi: fet es. Yo so alpha
et o[mega], principi e fi. Yo donare de grat al sedejant de la font de la aygua viva.
Qui haura vençut posseira aquestes coses, e sere a aquell Deu, e aquell sera a mi
fill. Mes als temerosos, e als increduls, e als abominables, e als homicides, e als
fornicadors, e als encantadors, e als idolatres, e a tots los mentirosos la part de
aquells sera en lo stany, ardent de foch e de sofre, la qual cosa es la mort segona.
E vench un dels set angels havents les phiales plenes de les set plagues darreres, e parla en mi dient: vine e mostrare a tu la sposa, muller del Anyell. E leva
mi en sperit en un mont gran e alt, e mostra a mi la ciutat santa, Jherusalem,
devallant per Deu del cel, havent la claredat de Deu. E la lum d’ella semblant a
pedra preciosa, axi com a pedra de iaspis, axi com crestall. E havia mur gran e
alt havent XII portes e, en les portes, dotze angels e noms scrits, qui son los noms
dels dotze tribus de Israel: a orient tres portes; a aquilo tres portes; a austre tres
portes; e a occident tres portes. E lo mur de la ciutat havent dotze fonaments, e
en ells los dotze noms dels dotze apostols e del Anyell.
E lo qui parlava a mi havia mesura, una canya de or, perque inedis la ciutat e
les portes de ella e lo mur. E la ciutat es posada en quadre: e la longuea de ella
es tanta quanta e[s] la amplea. E mesura la ciutat de la canya de or, per stadis
dotze milia: la longuea, e amplea, e la altitud de ella eguals son. E mesura los
murs de ella, de cent quaranta quatre cubits per la mesura del home la qual es
del angel. E era lo edifici del mur de ella de pedra iaspis, e ella, la ciutat, or
munde semblant a vidre munde; e los fonaments del mur de la ciutat tots ornats
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de pedra preciosa: lo fonament primer iaspis; lo segon saphyr; lo tercer calcedonius; lo quart smaragde; lo cinquen sardonix; lo sise sardius; lo seten crysolitus; lo
huyte beryllus; lo nove thopazius; lo dee chrysopassus, lo onze hiacynthus; lo dotze
amethistus. E dotze portes, dotze perles son per cascunes, e cascunes portes eren
de sengles perles; e la plaga de la ciutat, or munde axi com vidre molt luent. E
temple no viu en ella, car lo Senyor, Deu omnipotent, es temple de aquella, e lo
Anyell. E la ciutat no ha fretura de sol ne de luna que luen en ella, car la claredat de Deu illumina a ella, e la candela de ella es lo Anyell. E iran les gents en
la lum de ella, e los reys de la terra portaran la gloria sua e la honor en aquella. E les portes de ella no seran tancades per lo dia, car nit no sera alli, e portaran
la gloria e la honor de les gents en aquella. No entrara en ella res sutzeu o faent
abominacio e mentira, sino los qui son scrits en lo libre de la vida del Anyell.

XXII
[E] mostra a mi un riu de aigua viva, resplandent axi com crestall, proceint de
la seilla de Deu e del Anyell. En lo mig de la plaça de ella e de la una part e
altra del riu, lo fust de vida portant dotze fruyts, per cascuns mesos retent son
fruyt, e les fulles del fust a sanitat de les gents. E res maleyt no sera pus, e la
seilla de Deu e del Anyel seran en aquella, e los servents de ell serviran a aquell,
e veuran la faç de ell, e lo nom de ell scrit en los fronts de ells. E nit pus no
sera, e no hauran fretura de lum de candela, ne de lum de sol, car lo Senyor Deu
illuminara aquells e regnaran en los setgles dels setgles.
E dix a mi: aquestes paraules fidelisissimes son e verdaderes, e lo Senyor Deu
dels spirits dels prophetes ha trames lo angel seu mostrar als servents seus les coses
que conve tost esser fetes. E veus que vinch ivaçosament. Benaventurat es lo qui
guarda les paraules de la prophecia de aquest libre.
E yo, Ioan [soc], qui oi e viu aquestes coses. E, puix que les hagui oides e
vistes, caygui perque adoras davant los peus del angel qui mostrava a mi aquestes
coses. E dix a mi: guarda, no u façes. Servent so ensemps ab tu e ab los frares
teus prophetes, e ab aquells qui serven les paraules de la prophecia de aquest libre,
a Deu adora. E dix a mi: no sagelles les paraules de la prophecia de aquest libre,
car lo temps es prop. Qui nou, noga encara, e qui en les sutzures es, ensutzecixca
encara, e qui just est, sia justificat encara, e lo sant, sia santificat encara. Veus que
vinch tost, e lo guardo meu es ab mi, retre a cascu segons les obres sues. Yo so
alpha e o [mega]; primer e darrer, principi e fi. Benaventurats son los qui laven
les stoles sues en la sanch del Anyell perque sia la potestat de ells en lo fust de
vida e per portes entren en la ciutat. De fora los cans, e fents veri, e los luxuriosos, e los homicides, e los servints a les idoles: e tot aquell qui ama e fa mentira.
Yo, lesus, he trames lo angel meu a testificar aquestes coses a vosaltres en les
esglesies. Yo so rael e linatge de David, stela resplandent e matutina. E lo spos e
la sposa dien: vine. E lo qui ou diga: vine. E qui ha set, vinga. E qui vol prenga
de grat aygua de vida. Car faç, testimoni a tot oint les paraules de la prophecia
de aquest libre. Si algu haura ajustat a aquestes, ajustara Deu sobre aquell les
plagues que son scrites en aquest libre; e si algu haura diminuit de les paraules de
la prophecia de aquest libre, tolra Deu la part de ell del libre de vida e de la
ciutat sancta e de aquestes coses que son scrites en aquest libre. Diu-ho lo qui
testimoni dona de aquestes coses. Encara, vinch tost. Amen. Vine, Senyor lesus. La
gracia del Senyor nostre Jesu Crist sia ab tots vosaltres. Amen.»

46

COLOFO DE LA BIBLIA DE DOM BONIFACI FERRER
«Gracies infinides sien fetes al Omnipotent Deu e Senyor nostre Jesu Crist, e
a la humil e sacratissima Verge Maria, mare sua. Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una Biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la
qual fon trelladada de aquella propia que fon arromançada en lo monestir de
Portaceli, de lengua latina en la NOSTRA VALENCIANA, per lo molt reverend
micer Bonifaci Ferrer, doctor en cascun dret e en facultat de sacra theologia, e
don de tota la Cartoxa, germa del benaventurat sanct Vicent Ferrer del Orde de
Pricadors; en la qual translacio foren e altres singulars homens de sciencia. E ara,
derrerament, aquesta es stada diligentment corregida, vista e regoneguda per lo
reverend mestre Jaume Borrell, mestre en sacra theologia del orde de Pricadors, e
Inquisidor en Regne de Valencia. Es stada empremptada en la ciutat de Valencia,
a despeses del magnifich en Philip Vizlant, mercader de la vila de Jsne de Alta
Alamanya, per mestre Alfonso Fernandez de Cordova, del Regne de Castella, e
per mestre Lambert Palomar, alamany, mestre en arts; començada en lo mes de
febrer del any mil quatrecents setanta set e acabada en lo mes de Març del any
Mil. CCCCLXXVIII [1478].»
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Fra Antoni Canals

la gran consideracio i alta estima que al Mestre i
Predicador fra Antoni Canals li van tindre els seus coetaneus devem unir el nostre homenage els valencians de
hui en dia i adquirir, a lo manco, un coneiximent prou
suficient de la seua rellevant personalitat.
Els escritors antics no van dispondre dels mijos que ara i aci tenim
tots al nostre alcanç i, per aixo, es facil trobar en ells certes contradiccions que els hem de dipensar no prenent-les en conte.

I. BREU BIOGRAFIA
Encara que Echard i alguns atres autors diguen que Antoni Canals
era catala, la major part d’ells, sobre tot els moderns, afirmen que naixque en el Regne de Valencia.
De sa infancia i de sa joventut no tenim cap noticia. Per les actes
del Capitul Provincial de l’Orde Dominicana d’Arago, celebrat en
Barcelona, nos consta que en 1369 era assignat a l’estudi gramatical del
seu convent de Valencia. A base d’esta data, i atesa l’edat normal en
que els jovens solien entrar en religio, ben be es pot deduir que Antoni
Canals naixeria al voltant de 1352, un parell d’anys mes tart que el Pare
Sant Vicent Ferrer.
Seguint l’itinerari de les Actes d’estos Capituls Provincials de l’Orde
Dominicana, que normalment se celebraven cada any, podem fixar unes
dates molt concretes, referides totes elles a la vida del Mestre Canals.
En les actes del Capitul General celebrat en Valencia en 1370, el veem
designat al convent de Girona, a fi de continuar estudiant Gramatica.
Esta assignatura, en els plans d’estudis dels dominics d’aquella epoca,
precedia als cursos de Llogica. Per aixo, no es gens estrany que el vejam
ya en 1371 estudiant el primer curs de Llogica en Palma de Mallorca.
El segon i el tercer els va estudiar en Manresa i en Lleida respectivament. Els estudis de quart i quint no sabem a on els cursaria.
En 1376 comença ya en Barcelona el primer curs de filosofia natural, del que es el seu professor Sant Vicent Ferrer, i tambe en el mateix
convent barceloni fa el segon curs.
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Un poc mes tart, en el Capitul de l’any 1377, celebrat en el convent
de Balaguer, ya hi figura Antoni Canals com a llector i se li assigna
un grup d’estudiants com a alumnes en el convent dominicà de Santa
Caterina de Barcelona.
Passat est any de docencia, retorna al seu Convent de Valencia, pel
qual sentia una predileccio especial, a fi de cursar els estudis de
Teologia; pero poc li durà l’alegria, puix que en 1379 fon destinat a
l’Estudi General de Tolosa. Un any despres apareix com a sublector del
convent de Saragossa.
Per desgracia no disponem de les actes dels Capituls Dominicans de
la primera mitat d’esta decada dels huitanta per a poder seguir els
camins de la vida de fra Antoni Canals; pero com, pels seus escrits, nos
consta que va estar en Paris, es pot supondre que, durant este lapse de
temps, molt be pogue ser assignat a l’Estudi General d’esta ciutat, ateses
les condicions intelectuals que l’adornaven i de les que havia donat ya
mes que suficients proves.
En 1387 apareixen de nou les actes capitulars, i a Canals el veem
nomenat com a llector del famos Estudi General de Lleida.
Es de supondre que fra Antoni Canals continuaria impartint les seues
classes de mestre; pero lo ben cert es que en 1391 estava ya en Valencia,
puix que el Rei Joan I solicità del prior del convent de la nostra ciutat
que a fra Antoni Canals se li assigne, per a ocupar-la, la «cambra
situada en la segona claustre del convent de vostre monastir, apel.lada
la cambra de mestre Johan Muntso», a fi que, sense trava i en mes
llibertat, es poguera dedicar intensivament a traduir «de lati en nostre
vulgar alcuns libres».
Cap a l’any 1387, Canals establix relacio en el bisbe de Valencia,
Don Jaume d’Arago, creat cardenal en el titul de Santa Sabina, el qual,
veent les qualitats extraordinaries del jove dominicà, se li oferi a pagarli les despeses de la llicenciatura, tal i com consta en un document datat
el 11 d’agost de 1393, i en el prolec del Valeri Maxim: «Per vostra altea
licenciat en sacra Theologia.»
La Catedra de Teologia de la Seu de Valencia, ocupada en aquells
temps per Sant Vicent Ferrer, passà a ser regentada en 1390 pel nostre
Canals per concessio del mateix bisbe Jaume d’Arago, el qual li va encarregar la traduccio, del llati a la Llengua Valenciana, de l’obra de Valeri
Maxim Dictorum factorumque memorabilium, cosa que feu abans del dia
primer de decembre de 1395, que es la data de la tramesa de l’obra
als consellers barcelonins.
Que eix any estava en Valencia nos ho testifica un document, del 11
d’agost, del notari Domenec Barrera, en el qual es fa referencia al
«venerabile et religioso fratre Antonio Canals de ordine predicatorum,
magistro in sacra pagina». De lo que podem deduir que eix any 1395
ya posseia el titul de Mestre.
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Es quasi segur que en 1398 assisti al Capitul de Calatayud, perque,
si be no existixen les seues actes, si que n’hi ha indicis fidedignes. Veja’s,
si no: Per un document, datat el dia 1 de juliol de 1398 en Saragossa,
sabem que el rei Marti l’Huma, cridà a Canals per a que s’incorporara
a la seua Cort, i el nomenà Mestre de la recent creada catedra de
Teologia en els estudis del Real Palau. La catedra de Valencia li
l’assignà el mateix rei Marti, l’Huma, a Pere Canals, germa de sanc i
de religio d’Antoni Canals.
Del 17 de juliol d’est any es la carta dels Jurats de Valencia al
provincial i definidors del Capitul que devia celebrar-se en Balaguer; en
la qual carta es queixaven de Canals perque malparlava d’ells i de
Valencia. Antoni Canals es defengue admirablement, provant que tot
eren calumnies, escampades per enveja, contra la seua persona. Tots ho
comprengueren aixina, i el 17 de maig de 1400 els mateixos Jurats demanen al General de l’Orde, fra Joan de Podionucis, que, per favor, al P.
Antoni Canals el destinen de nou a Valencia.
De l’any 1399 tenim dos documents mes del rei Marti I l’Huma, que
fan referencia a Canals: u, del 16 d’octubre, i l’atre, del dia 15 de novembre. En el primer, el Rei li demana el llibre Valeri Maxim, i en el segon
li diu haver rebut ya la seua carta i els quaderns que li hi adjuntava.
Del carrec de Lloctinent de l’Inquisicio General a favor d’Antoni
Canals es te noticia per una lletra del mateix Rei, del 12 de giner de
1401, i per una atra que tambe el rei Marti, l’Huma, li tramete al
Governador General de Valencia, Ramon de Boïls. Durant est any, a
instancies d’Antoni Canals, es crea en Xativa un hospital per a pobres
i malalts, tan abundosos a causa de la pesta.
En un Notal del notari Andreu Polgar, de 1402, datat el 22 de setembre, i en una relacio referida al Convent dels Predicadors de Valencia,
Antoni Canals encapçala la llista dels religiosos: «Frater Antonius de
Canalibus in sacra pagina magister».
En setembre d’est any el Rei, per una part, i els Jurats de Valencia,
per l’atra, demanen al General de Dominics que nomene Inquisidor a
fra Antoni Canals en substitucio de fra Bertomeu Gaçó, mort el 7 de
febrer propassat.
L’any 1403, en el Capitul General, celebrat en Valencia, Canals es
nomenat Predicador General.
El dia 14 de maig del mateix any, els Jurats de la ciutat de Valencia
escriuen una carta de recomanacio al bisbe d’Avila en favor del mestre
Canals.
Que Canals estava en el Convent de Valencia l’any 1405 ho atestigua una nota del llibre d’actes votius en la que consta que va pagar
onze sous, en la dominica XIII post Trinitatem, per un aniversari «pro
anima fratris sui magistri Petri de Canalibus».
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En 1406 es nomenat visitador dels Convents de Barcelona, Tarragona,
Girona i Castello d’Ampuries.
El rei Marti, l’Huma, li demana, a Pere d’Artés, el 15 d’abril de
1406, el llibre de Canals: L’exposicio del Pater Noster.
En un Notal, i tambe en un Protocol, datat aquell el 28 d’agost de
1411, Antoni Canals apareix com a manumissor de Francesc d’Aguilar.
La reina Na Violant, viuda de Joan I, li encarregà a Canals la traduccio dels Evangelis, en una carta del dia 11 de novembre de 1413.
En 1415, encara que no n’hi ha cap d’acta, podem afirmar que
Canals va assistir al Capitul General de Perpinya.
En dos documents notarials d’Andreu Polgar, els dos del 3 de juliol
de 1416, apareix com a manumissor de l’ades citat Francesc d’Aguilar
i tambe d’Antoni Company i de Bernat Pallàs.
Per haver-los deixat un apartament del convent, a fi que pogueren
celebrar una reunio els diputats del Regne, Canals va rebre 5 lliures i
3 sous el dia 25 d’abril de 1418.
La seua mort ocorregue entre el Capitul de Manresa, celebrat el 8
de setembre de 1418, i el Capitul celebrat en Saragossa, l’any 1419, en
el que es va donar la noticia dient: «In conventu Valentiae [obiit] Fr.
Antonius de Canalibus, Magister et Predicator Generalis.»

II.
1.

BIBLIOGRAFIA
OBRES ORIGINALS

SCALA DE CONTEMPLACIO
Esta obra, escrita entre els anys 1398 i 1400, es considerada per tots
com la millor obra d’Antoni Canals. Està dividida en tres llibres i
huitantacinc capituls. En tots ells es tracta de l’ascensio de l’anima al
cel per l’escala de la contemplacio. La va dedicar al «molt alt senyor e
princep victorios, lo senyor Don Marti, Rei d’Arago»; i, per fer referencia expressa, en el prolec, al seu carrec de Lector en la Cort Real,
«assignat lector de la vostra Cort», be es pot supondre que l’obra la va
escriure despres de 1398, any en que fon cridat pel mateix Rei per a
ocupar eixe carrec.
A través de les seues pagines es descobrix la vocacio mistica de
Canals, home d’intensa vida interior, extasiat en la llectura de llibres,
en la seua reflexio profunda i alta contemplacio, pero que les circumstancies el portaren a viure entre catedres, palaus episcopals i corts reals.
No debades enyora la pau del claustre i la vida sossegada dels monjos
de la Cartoixa de la «Vall de Crist», i inclus lamenta no haver segut
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elegit del Senyor per a esta vida contemplativa: «Ya hagues plagut a
Deu que yo fos estat elet per un dels seus habitadors.»
TRACTAT DE CONFESSIO
Esta obra i l’anterior estan catalogades com a originals, ya que, per
mes que utilisara l’autor diferents fonts i inclus parafrasejara texts d’uns
atres autors, aixo no li lleva res al seu estil personal, a la seua concepcio del tema i a la seua realisacio de l’obra, que queden les dos per a
l’historia de la nostra lliteratura valenciana, com a obres classiques, en
les quals es poden libar verdaderes delicadees lliteraries i imagens, que
encara hui nos commouen per l’elevacio en que el nostre autor ha sabut
captar-les i revestir-les d’un ornament lliterari especial, el qual, per molt
ampulos que aparega, no li resta elegancia d’estil.
L’obra està dedicada «a la molt excelent e alta senyora, la senyora
reina Violant, frare Antoni de Canals, del orde de prehicadors, mestre
en la sancta theologia, e lector dels canonges de la Seu de Valencia,
humil e prompta reverencia...»
Encara que alguns escritors assignen este Tractat de confessio a una
data anterior, cal situar-lo cap a l’any 1413, ya que n’hi ha una carta
de la viuda del rei Joan I, la reina Na Violant, a qui va dedicada l’obra,
en la qual s’interessa pel tractat de Canals sobre confessio, obra que, a
bon segur, llavors estaria a punt d’acabar-la.
2.

OBRES TRADUIDES

VALERI MAXIM
Fra Antoni Canals era, sense dubte, tot un dominic, educat en les
millors aules de que disponia l’Orde Dominicana d’aquell temps. Els
seus profundissims coneiximents de la llengua i lliteratura llatines el feen
ser un enamorat de l’antiguitat classica romana. Es mes, com a notable
predicador, bevia en les fonts del classicisme llati per tal d’enriquir els
seus sermons en paraules i fets. Al bisbe de Valencia, En Jaume
d’Arago, que li encomanà la traduccio del llibre de Valeri Maxim
Dictorum factorumque memorabilium, li dedicà l’obra: «Al molt
Reverent pare en Christ e senyor meu, molt alt, lo senyor en Jacme,
per la providencia divinal de la sancta Sgleya Romana Cardenal, bisbe
de Sabina e administrador del bisbat de Valencia.»
Esta obra esta traduida abans del 1 de decembre de 1395, dia en
que el cardenal de Valencia, En Jaume d’Arago, els la remet als Jurats
de la ciutat de Barcelona.
L’obra llatina original es molt extensa: consta de 9 llibres, escrits per
Valeri Maxim, autor roma del sigle I de l’Era Cristiana, en la proteccio
de l’Emperador Tiberi, al qui li la va dedicar, sobre els fets, dites, virtuts
i ingeni dels antics romans.
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DE LA PROVIDENCIA DIVINAL
En mig de la produccio lliteraria d’Antoni Canals, entre els anys 1395
i 1406, es troba el llibre De la providencia divinal, que el situa entre
els millors senequistes de l’epoca. Es una traduccio de l’obra de Seneca
en la que el mestre Canals vol respondre degudament a les «qüestions
que fan los homens seglars clamant-se de la providencia divinal».
Està dedicada «al molt alt, noble mossen Ramon Boïl, governador
general del Regne de Valencia». En esta obra Canals nos descobrix la
seua perspicacia en saber trobar per als homens intelectuals del seu
temps uns raonaments d’orde natural i uns testimonis molt convincents
d’un autor com era Seneca, ben conegut i, per tant, molt llegit per
aquells intelectuals, als qui hui els nomenariem racionalistes.
SCIPIO E ANIBAL
Com els intelectuals del seu temps, tambe Canals coneixia l’obra llatina
de Petrarca, i per aixo es llança, no sense risc, a traduir en prosa el VII
llibre Affricha, que tracta del parlament d’Anibal i Scipio. L’obra està
dedicada «al molt alt senyor, lo senyor don Alfonso, Duch de Gandia,
reduhit de lati en vulgar, sobre lo rahonament fet entre Scipio l’Africa e
Anibal, e la batalla entre ells seguida; en lo principi del qual es mostrada
la instabilitat e pocha permanencia de fortuna e altres coses seguents».
Cal remarcar, en tota justicia, que l’esforç, de traduir versos hexametres llatins a la Llengua Valenciana no es cosa que resulte gens facil
ni senzilla. Pero, aixina i tot, Canals ho consegui i eixi prou ben airos.
Canals era un home dotat de grandissimes facultats i, per aixo, encara
que va cometre mes d’un error, sabe ficar en totes les seues traduccions el sagell de la seua fidelitat a l’espirit de l’autor, la seua marca
personal i el seu elegant i sempre sobri estil d’home del Renaiximent.
DE ARRHA DE ANIMA
Novament es mou Canals en un ambient mistic, ya que esta obra es
traduccio de la del frances Huc de Sant Victor: Soliloquium de arrha
animae. L’obra va dedicada «a la molt excellent e molt alta senyora
dona Maria, Regina d’Arago, frare Anthoni Canals, del Orde dels frares
prehicadors, mestre indigne en la Sancta Theologia, humil, inclinada e
devota subjeccio».
La data en que puga estar escrita l’obra depen de l’interpretacio que
es done a les paraules de la dedicatoria «Maria, Regina d’Arago», puix
que Canals conegue dos reines en un mateix nom: Maria de Lluna,
esposa del rei Marti, i Maria de Castella, muller d’Alfons IV. D’anar
dirigida a la primera, l’obra estaria escrita entre els anys 1396 i 1410; i
de ser dedicada a la segona, que es lo mes provable, l’escriuria entre
el 1416 i l’any de la mort de l’autor, ocorreguda en 1419.
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L’obra està escrita en un valencià molt exquisit i s’ajusta a l’original, tema que dominava Canals i que el complaïa moltissim, puix que
ell, per damunt de tots els carrecs que va ocupar, cultivava la seua vida
interior, ascendint per les vies de la contemplacio fins a buscar la mes
intima unio en son Deu.
CARTA DE SANT BERNAT A SA GERMANA
Este llibre es una traduccio del tractat anonim De modo bene vivendi
que ha segut atribuit erroniament a Sant Bernat i a uns atres sants i
escritors.
Li’l va dedicar «al molt honorable mossen Galceran de Sentmenat,
camarlench del molt alt senyor rei don Marti, frare Anthoni Canals en
la Sancta Theologia indigne mestre, diligent e afectuosa servitut».
En el prolec es fa un elogi dels llibres, la gran passio de Canals, que
els adquiria no per a coleccionar-los en la seua biblioteca o en la del
Convent, sino per a llegir-los, meditar-los i fer-los ben seus, ya que per
ells «Deu ha volgut manifestar la saviesa als homens, en esguard e
comparacio de la qual les pedres precioses son carbons, l’argent es fang,
l’aur precios es fet arena seca, lo sol e la luna son tenebres a la vista,
e la mel ensems ab la manna son al gust absina e fel amargos».
A continuacio de la dedicatoria va l’indicada alabança que ell fa dels
llibres; i encara que Canals aplegara a inspirar-se en obres d’uns atres
autors, es mes, encara que es decidira a plagiar-los, aço no li lleva el
merit d’haver escrit este maravellos elogi dels llibres, testimoni fefaent
de l’amor que els professava, i mostra de sa perfeccio d’estil, que el
coloca entre els millors autors del Renaiximent.
EXPOSICIO DE L’AVE MARIA, PATER NOSTER E SALVE REGINA
Esta exposicio degue escriure-la el mestre Canals abans del 15 d’abril
de 1406, perque hi ha una carta del rei Marti, l’Huma, en la que en fa
referencia quan diu que, despres d’haver llegit ya la tal exposicio, li l’havia deixada a Pere de Queralt, cavaller.
L’obra la dedica «al molt honorable mossen Pere d’Artés, cavaller,
mestre racional del senyor Rei, En Marti, frare Antoni Canals de l’Orde
dels frares Prehicadors, indigne mestre en sancta theologia».
A continuacio d’esta dedicatoria es diu que el mateix Pere d’Artes
es presentà un dia en l’habitacio de Canals duent-li el text llati d’estes
exposicions del Pare nostre, Ave Maria i Salve Regina. Tan enamorat
quedà del seu contingut el bon frare dominic, que alli mateix, en la
cambra del convent de Valencia, començà a traduir-les del llati a la
Llengua Valenciana.
D’esta obra diu ell mateix: «en la qual scriptura veig tanta devocio,
tant gran sciencia, tanta propietat de sentencies e tant ample cel per
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contemplar, e si vol queucom sentir de la dolçor del sperit e de la suavitat de la altra vida, lige la dita scriptura, car alli pora contemplar coses
molt pus altes que sol, ne luna, ne steles».
3. OBRA POETICA
COBLES DE JUDICI
Estes Cobles son l’unica composicio poetica atribuida a fra Antoni
Canals. El tema del juï final s’anuncia en els quatre primers versos.
Seguixen dotze cobles de huit versos i una atra que en te nou.
El tema està molt ben tractat, d’acort en la Biblia, la tradicio eclesiastica i el saber teologic que li corresponia al mestre de la primera
Catedra dels Estudis de la Seu de Valencia.
4.

OBRA PERDUDA

DE MEMORIA
Es tracta d’un comentari de Canals a l’Art memorativa de Ramon
Llull.
D’haver-se conservat esta obra, nos hauria donat a coneixer el
pensament de l’autor sobre Llull, figura tan controvertida en son temps.
D’esta obra en fa referencia Nicolau Antoni en la seua obra Hispania
vetus; i de la seua destruccio en l’incendi de la Biblioteca de Tori l’any
1904, nos parla el P. Miquel Batllori.
5. SERMONS
D’acort en referencies historiques concretes i tal com es deduix dels
seus escrits, fra Antoni Canals fon un gran predicador, fidel a la missio
de la seua Orde. Desgraciadament no tenim cap dels seus sermons
escrits. U d’ells, que es conservava en la Colegiata de Morella, sobre la
Nativitat de la Mare de Deu, predicat en Valencia el dia 8 de setembre de 1392, desaparegue en la crema de l’archiu arciprestal morella
durant l’estiu de 1936, de tan trista i nefasta memoria.
6. D’ATRES OBRES AD ELL ATRIBUIDES
— A M O N E S TACIO PER HAVER CONEIXENÇA DE NOS
MATEIX.
— LIBRE D’AMONESTACIO DE SALUT D’ANIMA E DE CORS.
— TRACTAT DEL MOLI SPIRITUAL.
Per l’estudi intern d’estes obres i comparades pels critics en l’obra
autentica del mestre Antoni Canals, pareix que estos s’inclinen a
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incloure-les dins de la seua produccio lliteraria. Ademes, les dos primeres es troben enquadernades a continuacio del tractat De arrha de
anima.
Com a resum, podem deduir, recolzats per les dades historiques, que
l’obra lliteraria d’Antoni Canals, especialment la referent a les traduccions que se li van encomanar, no pot quedar reduida a les obres d’ell
que hui en dia es coneixen i ni tampoc a les ad ell atribuides, sino que
hague de ser molt mes extensa i abundant.

III.

ESTIL DE L’OBRA

Davant de la fecunditat lliteraria del mestre Antoni Canals es pot
assegurar que, com a traductor i com a escritor original, alcançà una
mereixcuda fama, tant en vida com despres de mort.
Educat en el mes pur dels humanismes, es convertix en un llector
enamorat dels classics, i per aixo, igual que una abella laboriosa, sap
chuplar en els seus llibres el nectar i convertir-lo en mel per als homens
del seu temps, sobre tot per als intelectuals racionalistes.
El merit de Canals està, no unicament en haver segut capaç de coneixer els amagatalls del cor dels homens de la seua epoca, sino tambe
d’haver sabut utilisar els procediments mes aptes, hui diriem la pastoral mes a proposit, per a aplegar a les seues inteligencies, convertint,
d’esta manera, la causa del mal, que era la llectura de determinats
llibres, en remei per al be en la llectura d’uns llibres nous, trets de la
mateixa pedrera: la antiguitat classica.
Canals, home conseqüent en la seua fe i en la seua vocacio, crema
la seua vida i consumix totes les seues energies pel be de les animes,
sublimant d’esta manera el seu apostolic ministeri.
Intelectual d’altura i gran predicador, utilisa els llibres com a armes
d’apostolat en mig dels ambients que la Providencia li reserva.
I com a traductor de llibres i com a creador d’uns atres nous, encara
que en menor escala, honra a la Patria que el va vore naixer.
L’estil de les seues obres, mes que per una brillant i barroca floresta
valenciana, es distinguix per un elegant equilibri en el dir, sobri i vivent,
molt d’acort en els llectors als quals dirigia tota la seua produccio lliteraria.
Antoni Canals, a mes de complir la seua missio evangelisadora, nos
ha deixat una obra lliteraria excepcional, en un bell estil, que, cal repetir-ho, el posa entre els primers llocs, si no el primer, dels iniciadors del
renaiximent classic en les lletres valencianes.
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IV.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

En quant a la denominacio de la Llengua Valenciana, Antoni Canals
nos oferix un text lluminos que, per si sol, val ya per mil. Els valencians no li ho agrairém mai prou, i mes els de hui, clavats en la
polemica llingüistica que lamentablement nos està dividint per a profit
d’un tercer, ya que, a mes de reconeixer la nostra Llengua Valenciana,
establix clarament la seua diferenciacio de la catalana.
En el prolec de la seua obra Valeri Maxim diu textualment: «perque
yo, a manament de vostra senyoria, el l’[he] tret de lati en nostra
vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que
altres l’hagen tret en lengua cathalana». Est es el valuos i flagrant text
del mestre Antoni Canals. Tal com ho ha dit u dels nostres bibliografs,
d’ell es despren que ya en el sigle XIV, i no en el XV com ho afirma
el senyor Miquel i Planas en l’introduccio del seu Cançoner satirich
valencià, els autors valencians asseguraven que les versions de les seues
obres les feen en Llengua Valenciana i no en la catalana, distincio que
s’estengue mes tart quan, a finals del sigle XV, a l’impimir-se i reimprimir-se en Barcelona obres d’autors valencians, es fea constar, en les
portades i en els colofons, i inclus dins dels texts, que ho eren en
«Llengua Valenciana», «en la nostra Llengua Valenciana» o «en estil de
valenciana prosa»; com tambe està clar que es va fer una versio en
catala del Valeri Maxim, segons el testimoni del mateix Antoni Canals,
versio que, hui per hui del tot desconeguda, remarca la seua diferenciacio de la Llengua Valenciana.
Sense entrar en disquisicions ni en interpretacions, ni manco en filologies d’este text, nomes per la seua simple llectura i sense prejuïns es
pot aplegar a coneixer i a entendre que es tracta d’una diferenciacio
real que fa Canals entre la Llengua Valenciana i la Llengua Catalana.
En un treball mes extens ya refutare les explicacions que donen
alguns escritors a esta frase capital de Canals. Que quede, per tant, ara
ben clar que no hi ha res de res d’identitat idiomatica del valencià i
del catala en l’obra del Mestre fra Antoni Canals, d’inoblidable memoria per als valencians.
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TRANSCRIPCIO DEL PROLEC-DEDICATORIA DE
VALERI MAXIM
«Al molt Reverent pare en Christ e senyor meu, molt alt, lo senyor en Jacme,
per la providencia divinal de la sancta Sgleya Romana Cardenal, bisbe de Sabina
e administrador del bisbat de Valencia, frare Antoni Canals, del orde dels frares
preycadors, per vostra altea licenciat en sacra Theologia e fet lector de la Seu de
Valencia, humil servidor indigne de tan venerable paternitat, de sa pocha suficiencia volent fer alguna servitut acceptable a tanta dignitat trascendent, donant primer
fi a la sua singular affectio, la obra present, en la qual esvetladament ha treballat,
offir a vostra alta senyoria.
On, molt alt senyor, com experiencia maestra evidentment mostra huy, en nostres
temps, les virtuts morals esser exellades de la terra tornant se’n al cel, on agueren
son principi o comensament, considerant yo lo temps dels Romans, en lo qual lo
beneffici de la Incarnacio era molt luyn de natura humana, los sagraments no eren
instituits, les virtuts theologals no eren divulgades, e esser tanta moralitat en les
gents que, per les virtuts resplendents en lo mon, lo segle que ara, per durea dels
coratges dels pobles, per la fredor d’amor e caritat de les gents segons la exposicio del Ovidi, es de ferre, en aquell temps dels dits romans, per merit dels lurs
actes virtuosos, progre esser dit segle daurat.
Car, senyor, ¿no es huuy tan gran amor del ben publich per lo qual offir si a
mort als dits Romans era studi svetlat, en tant que cascuna si cuytava, allegant
quels seus moriren per lo dit ben publich, per la qual raho a ell se pertanya morir
per dret de successio? ¿On es huy tan diligent servitut feta a Deu, com era dels
Romans, qui tenien per inconvenient molt gran en lurs temples tractar, sol de
paraula, alguna cosa que pertangues a temporalitat? ¿On es huy tanta de veritat
com era en lo temps dels romans, qui ans elegien mort dura e cruel, que contravenir a la veritat de lur fe promesa?
Huy, en nostres temps, regnant los pecats, les virtuts exellades de la terra, com
dits de prophetes, proverbis de savis, exemplar de la vida del nostre Salvador,
instructions dels apostols, testimonis dels evangelistes, ajuda singular dels sagraments
de sancta mare Esgleya, la virtut de la fe christiana, lo merit de la passio del nostre
Redemptor, no amollesquen nostre cor, no corregesquen la nostra vida, ja no resta
sino que exemples de gents estranyes, virtuts de homens qui no hagren conexença
de Ihesu Christ, perfeccio de vida de poble, qui no fon ajudat e sustentat ab efficacia de sagraments, feeltat e amor de gents, que no agren profetes quils preycassen,
apostols quils prometessen lo regne del cel, sien alleguats, ferint lo front de nostra
poca vergonya, aterrant nostra presumptuosa superbia, qui, appellats per Christ
christians, presomim per lo sol nom esser mes virtuosos que tota altra generacio,
com en fets e en obres pertanyents als dits christians siam menys que paguans,
reprenents les virtuts dels romans, los nostres vicis manifests. E com, entrels altres
hystorials qui han tractat dels fets virtuosos de Roma, en compendios o breu e
molt sentencios sia Valeri, lo qual vos, Senyor, havets singularment per mans qui
desigats quels homens qui no son gramatichs entenguen lo Valeri perfetament, lo
qual es per[e]gri e poch comunicat en lo regne d’Arago, e aço per lo stret stil que
serva en sa ordinacio, per que yo, a manament del vostra senyoria, el l’[he] tret
de lati en nostra vulgada LENGA MATERNA VALENCIANA axi com he pogut
jatssessia que altres l’agen tret en lenga cathalana; empero, com lur estil sia fort,
larch e quasi confus, entremesclant hi les gloses que fon o defalliment de vocables
o no poder compendre les dites hystories en breu sentencia mas...»
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Joanot Martorell

ARTORELL es un noble llinage valencià que ha passat
a l’historia, entre uns atres motius, per haver contat
entre els seus llinages la branca del cavaller Joan
Martorell, autor de la novela mundialment famosa
Tirant lo Blanch.
Una atra familia valenciana, tambe noble, es la dels Monpalau o
Montpalau, llinage de la mare del nostre escritor.

I.

BREU BIOGRAFIA

Del matrimoni Francesc Martorell i Damiata Monpalau, senyors de
Murla, Xalo, Gata i Lliber, van naixer uns quants fills d’entre els quals
n’hi ha referencia de: Galceran, cavaller i senyor de Lliber, Joan, Jofre,
Jaume, Isabel, Aldonça, muller de Galceran de Monpalau, i Damiata.
D’esta familia, dos dels seus fills han reeixit: Joanot, per la seua
novela Tirant lo Blanch, i Isabel, per haver contragut matrimoni en el
poeta Ausias March.
Per llinia paterna n’hi ha documentacio dels yayos, Guillem i Beatriu,
senyors dels llogarets de la Vall de Xalo. En un document de l’epoca,
signat el 12 d’octubre de 1412, Guillem Martorell apareix com a cavaller i habitador de Gandia, i sabem que ocupà diversos carrecs en la
curia del rei Marti I, l’Huma.
El pare del nostre escritor, que apareix com a fill i procurador del
susdit Guillem, figura com a donzell en dos documents: u, del 18 de
juliol de 1408 i l’atre, de 1 de març de 1409; poc despres, el 1 de juliol
de 1413, se’l cita com a cavaller, i en uns atres documents se’l nomena
delegat del Senyor Rei, cambrer real, examinador de notaris i jurat de
Valencia.
Al matrimoni Martorell-Monpalau se’l troba com a afincat en
Gandia, a on li naixqueren segurament els seus fills.
De Joanot Martorell i Monpalau es pot afirmar, per documents de
primera ma compulsats i comprovats, que va naixer al voltant de l’any
1413, puix que el 14 de març de 1433 ya apareix el seu nom junt als
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de sos pares i al del seu germa Galceran, en un document molt important per a nosatres com a punt de referencia sobre la data del seu
naiximent.
Poques noticies, especialment de la seua infancia i joventut, nos han
arribat del nostre escritor per a poder oferir la seua biografia completa.
Reconeixent-lo com a senyor de la Vall de Xalo, es troba una provisio real del 19 d’octubre de 1440, per a que comparega davant dels
tribunals. Una atra provisio real del 25 de febrer de 1441 llibera als
habitants d’estes valls de donar vassallage a Joanot Martorell, per haver
passat ells al poder real. I un tercer document, signat per la reina Maria,
des de Saragossa, el 12 de març de 1442, retorna el senyoriu dels llocs
de Xalo a Joanot Martorell per haver-los posseit des d’antic. La decissio
de la reina pareix que no va agradar al lloctinent del General de
Governador del Regne de Valencia, Pere Cabanilles, qui es va permetre escriure una lletra a la propia reina en un pla de protesta.
Poc despres, el dia 11 d’octubre de 1442, apareix tambe com a senyor
dels dits llocs de Murla i Benibrafin de la Vall de Xalo, en un document de censals.
Son germa Galceran, com s’ha dit abans, fon senyor de Lliber, i a
sa germana Isabel li correspongue el senyoriu de Rafol de Xalo, Traella
i Cuca, els quals li foren adjudicats com a garantia de sa dot per al
matrimoni en Ausias March.
La distribucio d’estos senyorius ocasionà algunes desavinences entre
les families Martorell i March, tal com es pot comprovar pel cartell de
desafiament escrit de propi puny i lletra per Galceran Martorell el 15
de giner de 1438.
De Joanot Martorell concretament, molt s’ha parlat i escrit sobre el
seu espirit combatiu, animós i cavalleresc, reflectit en les seues lletres
de batalla, torneigs i passos honrosos. Es prou llegir estes lletres per a
comprovar els seus coneiximents en aquelles lluites i la seua mestria en
estos combats cavallerescs. U dels primers contrincants va ser son cosi
germa Joanot de Monpalau en desafiament d’honor que havia de reparar el mateix Joanot Martorell, ya que el seu parent havia enganyat i
deshonrat a Damiata, sa germana, i s’encabotà en no voler complir la
promesa de matrimoni que li havia donat. Sobre este desafiament hi ha
lletres de «requesta de batalla a ultrança» (a mort). La primera, firmada
en Valencia, porta data del 12 de maig de l’any 1437, a la que seguixen les lletres de resposta de Joan Monpalau, i les urgents repliques
que li envia Joanot Martorell sense perdua de temps. Totes estes lletres
estan datades en Valencia, a on residien els dos contendents, totes elles
llargues i molt retoriques, plenes d’ironies i insults, en mils de detalls
de casuistica juridica cavalleresca de l’epoca.
Per estar relacionat en el lloc de redaccio de Tirant lo Blanch, val
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dir que les dos ultimes lletres referents a est enujós tema van ser firmades en Londres.
Joanot Martorell, dut pel seu espirit cavalleresc, parti cap a l’illa
d’Anglaterra a fi d’obtindre el beneplacit del rei, Enric IV de Lancaster,
i per a que figurara com a padri del combat entre ell i son cosi Joan
de Monpalau, designacio que accepta el rei. Des de Londres envià la
seua darrera lletra a Joanot de Monpalau, resident en Valencia, en la
qual lletra li recordara les materies d’honor que entre ells n’hi havia
pendents. L’atra lletra de requeriment va dirigida al cavaller Perot
Mercader, representant de Joanot de Montpalau, que es trobava tambe
en Anglaterra.
Este desafiament entre els dos cosins germans no arribà a efectuarse perque va intervindre el propi rei, Alfons el Magnanim, a través
d’una lletra que, des de Napols, escrivi a la seua esposa, la reina
Da Maria, en l’intervencio de la qual s’acabà el pleit, indemnisant Joan
Monpalau en 4.000 florins d’or a Damiata Martorell.
Una atra prova de l’estancia del nostre escritor en Anglaterra es
deduix de la dedicatoria de la mateixa novela: «E com la dita hystoria
e actes del dit Tirant sien en lengua anglesa, e a vostra illustre senyoria sia stat grat voler-me pregar la giras en lengua portoguesa, opinant,
per yo esser stat algun temps en la illa de Anglaterra, degues millor
saber aquella lengua que altri, les quals pregaries son stades a mi molt
acceptables manaments ... »
Tambe, del testimoni de D. Marceli Menéndez i Pelayo, que diu: «No
hay razón para negar el viaje de Martorell a Inglaterra y, leyendo atentamente su libro, se notan indicios que nos persuaden de que estuvo
allí.» Aixo mateix diu Givanel: «Por la lectura de la original novela
puede deducirse que su autor vivió y conoció hasta en sus mas mínimos detalles las costumbres inglesas.»
A mes de les lletres de batalla que li tramete Jaume Ripoll el dia
22 d’agost de 1442, a les quals li respongue negativament, i d’unes atres
que, per mediacio del mateix Ripoll, rebe del cavaller valencià Felip
Boïl, al qui tractà Joan Martorell en superioritat i despreci, cal destacar la lletra dirigida a Gonçalbo d’Hijar.
El 16 de setembre de 1444 la noble Agnes de Portugal, esposa de
Gonçalbo d’Hijar, comprà els llogarets de Xalo. No es d’estranyar que
li’ls vengueren, quan tots els membres de les families Martorell i
Monpalau es troben, segons documents de l’epoca, com a veïns de
Valencia. Per lo que fa a esta compra-venda, entre les estipulacions dels
documents publics n’hi ha el compromis de donar, de part de Gonçalbo
d’Hijar, 5.000 sous a Joanot Martorell per la cessio dels seus llogarets
de la Murta i Benibrafim. Per l’incompliment d’esta i d’unes atres clausules de l’Escritura, Joanot Martorell envià des de Valencia a Gonçalbo
d’Hijar la seua primera lletra de batalla el 27 d’abril de 1446. Per
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l’actitut de despreci que mostrà el d’Hijar a tal requeriment, Martorell
li tramete des d’Alzira una lletra de batalla «a tota ultrança», el dia 1
de març de 1450, i huit dies despres, des d’Alberich un atra, i una nova
el dia 1 d’abril del mateix any, des de Barcelona, que manà fixar en
llocs publics de la ciutat de Valencia.
Es desconeixen les respostes de Don Gonçalbo d’Hijar, puix que van
ser de paraula, pero hi ha un document, del 30 d’agost de 1452, a on
apareix Donya Agnes de Portugal com a viuda de Don Gonçalbo
d’Hijar i en el que s’otorga un lliurament, a favor d’Ausias March, de
10.000 sous, pels llogarets de la Vall de Xalo.
Per l’estudi d’estos cartells de combat es veu que tots estos desafiaments cavallerescs, be per motius economics, com el d’Hijar, be per uns
atres mes nobles, com son els referents a l’honor maculat de sa germana
Damiata, es mouen en el camp d’unes interminables discussions de
remarcat caracter llegal, pero que no aplegà mai la sanc al riu, per no
haver-se realisat els tan pregonats combats.
D’entre els atres països que visità Joanot Martorell està Portugal, a
on ana abans de setembre de l’any 1443, com es deduix d’alguns documents, d’entre els quals se’n pot destacar u referent al pleit que va
sostindre, tal com ades ya s’ha dit, contra D. Gonçalbo d’Hijar, en el
qual s’assegura que pagà 421 florins al judeu portugues Jacob Gabriel
«per cert canvi que lo dit Mossen Joanot havia pres en Portugal», i
d’allo que el mateix Martorell escriu al dir que l’Infant Don Ferrando
de Portugal, al servici del qual estava, li ordenà traduir el Tirant lo
Blanch de l’angles a la llengua portuguesa.
L’any 1454, ya fora de Valencia, el veem en Napols, a on ya havia
estat, segurament fea dotze anys, per manament del rei Alfons el
Magnanim.
Poques noticies mes coneixem del nostre escritor. Si nos atenem
estrictament als documents, podriem afegir-ne tres mes que tracten sobre
censals i, molt concretament, sobre les seues possessions en la Vall de
Xalo.
En quant a la data de la mort del nostre escritor, nos ha oferit una
pista segura el document trobat per Don Lluïs Cerveró, en el qual es
diu que, despres de la mort de Joanot Martorell, el seu procurador Joan
Carbonell va retindre tots els seus bens per haver mort en intestat. A
la reclamacio, feta pels seus germans, se li donà sentencia favorable el
23 d’octubre de 1469; i d’u dels testimonis, que diu «Ha pus de un any
que es mort», es deduix que mori en 1468.
En estes senzilles dades biografiques que hui per hui es coneixen,
queda reflectit el perfil historic de Joanot Martorell i Monpalau, valencià internacional, qui, per la seua inteligencia clara i el seu espirit
cientific, allumenà una epoca nova, en el seu realisme, en la novelistica
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espanyola, a fi que la seua figura i la seua image no quedara desdibuixada entre tants i tants llibres de cavalleria en aquella ya lluntana
Edat Mija, sino que fora com un personage proxim o com un reporter
dels nostres dies.

II.

L’OBRA LLITERARIA

Figura colossal de les lletres valencianes es la de Joanot Martorell.
Encara que la seua obra es llimita practicament a una novela, ya
que a part de Tirant lo Blanch, nomes es coneixen d’ell una considerable serie de cartes i un treball incomplet que s’ha vingut en denominar
Guillem de Varoich, ha conseguit passar a l’historia de la lliteratura en
tots els honors dels grans escritors del mon. Nomes esta novela l’ha
immortalisat en tota justicia i ha omplit d’honor la patria a on va naixer,
la que sempre dugue en els seus llavis i en el seu cor, per la que escrigue la seua novela i a la que li la consagrà, com hereua, per a fruïcio
dels seus fills.
Joanot Martorell es tot un cavaller, com mana la llei, noble, batallador, que va saber viure chafant en un peu les realitats dels seus dies,
pero en l’atre, els ideals d’un pervindre, ben clar per ad ell.
La novela es un reflex de sa vida tota. En un estil descriptiu i realiste
va deixant, a voltes massa reiteradament, retalls de la seua propia existencia, que, tal com ha dit Menéndez i Pelayo, mes te «de hábil capitán»
que «de aventurero andante».
Martorell, dotat d’una inteligencia poc ordinaria i d’un espirit massa
positiviste, va realisar en la seua obra un verdader transit, el pas d’una
concepcio idealista de la vida cavalleresca a un mon real, de dos visions
diferents de l’humanitat, de dos apreciacions distants dels fets que el
rodejaven.
L’obra es tota una lluita per conservar un passat en el que li dol
trencar; pero pot mes en ell la força de la primavera desbordant que,
en la seua nova saba, li fa produir, si no fruits nous, si a lo manco flors
bellissimes que venen a ser com eixos materials i camins novells que
serviran per a edificar d’una forma diferent el futur.
Joanot Martorell hague de combatre i patir moltissim per a donarnos una obra d’esta categoria, en la que, junt al cavaller de les mes
nobles causes defensor i, a una, en l’exaltacio dels misteris del cristianisme i de les virtuts humanes, apareix entremesclat eixe desenfrenat
vitalisme, que el porta a descriure escenes lascives, i fins i tot grosseres, pero tot relatat en un sentit humoristic i desimbolt, a fi que en
estes escenes brille encara un resquill de llum sobre les foscors del
pecat.
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Martorell es un escritor realiste que, per damunt de lo maravellos a
que nos tenen acostumats els escritors de la seua epoca, preten donarnos una explicacio racional de les coses i els fets.
Esta bona disposicio interior es suficient per a fer d’ell un narrador
de primera fila, d’una fluidea de ploma exquisita i deliciosa i de delicadissims matisos.
Aplicant a Martorell les paraules que Gaçull digue referint-se a Roïç
de Corella, es pot assegurar que «saber llegir –el valencià– es un gran
be, tan sols per a poder llegir el Tirant lo Blanch».

III. TIRANT LO BLANCH
Disposts a aduir testimonis en favor de la novela del nostre Joanot
Martorell Tirant lo Blanch, no n’hi ha cap de millor, referint-nos als
nostres dies, que el del que fon Director-President de la Real Academia
Espanyola, don Damaso Alonso, el qual diu: «Una de las obras extraordinarias que he leído en mi vida es Tirant lo Blanch.»
I entre els testimonis haguts durant tots els temps, i el primer de
tots, crida poderosament l’atencio el de Cervantes, perque en el gentil
i gran escrutini que el retor i el barber feren en la llibreria del nostre
«ingenios hidalgo» despres de salvar de la foguera el Tirant lo Blanch,
fica en boca del retor el mes gran elogi que s’ha fet de la novela de
Martorell:
«Valame Dios, dixo el cura, dando una gran voz, que aqui este
Tirante el Blanco. Dadmele aca, compadre, que hago cuenta que he
hallado en el un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aqui
esta don Quirieleyson de Montalvan, valeroso caballero, y su hermano
Tomas de Montalvan, y el caballero Fonseca, con la batalla que el
valiente de Tirante hizo con el Alano, y las agudezas de la doncella
Plazerdemivida, con los amores y embustes de la viuda Reposada, y la
señora Emperatriz, enamorada de Ipolito su escudero. Digoos verdad,
señor compadre, que, por su estilo, es este el mejor libro del mundo;
aqui comen los caballeros y duermen, y mueren en sus camas, y hazen
testamento antes de su muerte: con estas cosas, de que todos los demas
libros deste genero carecen. Con todo eso, os digo, que merecia el que
lo compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras, por todos los dias de su vida: Llevadle a casa, y leedle,
y vereis que es verdad quanto del os he dicho.»
Tambe es molt important el de don Marcelino Menéndez i Pelayo,
qui, com a critic i bon coneixedor de la lliteratura d’aquell temps, digue:
«Pero no puede establecerse paridad alguna entre esta composición retórica y amanerada (se refiere a Curial y Guelfa, novela del siglo XV) y
la muy sabrosa, aunque demasiado larga y demasiado libre historia
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valenciana de Tirant lo Blanch, que es uno de los mejores libros de
caballerías que se han escrito en el mundo, para mí el primero de todos
después de Amadis, aunque en género muy diverso.»
En estos testimonis ya n’hi ha prou per a enjuïciar l’obra de
Martorell: el de Cervantes, per afirmar que pel seu estil es el millor
llibre del mon, que ya es dir; i el de Menéndez i Pelayo, per dir que
es u dels millors llibres de cavalleria que s’hagen escrit en el mon:
«per a mi el primer de tots despres de l’Amadis», que tampoc no es
queda curt.
Per lo que fa a la frase final de Cervantes: «que lo echaran a galeras», cal dir que se li han donat moltes i molt desiguals interpretacions,
pero be es pot dir que no desmereix en res el bon nom de Martorell,
pel seu caracter humoristic ben patent.
En estos juïns de l’obra de Joanot, emesos per persones de tan rellevant categoria, n’hi hauria prou per a donar fi ad este treball. No
obstant aixo, pero sense allargar-me’n massa, aci van unes senzilles reflexions generals.
En primer lloc s’ha d’advertir que l’obra de Joanot Martorell no se
la pot jujar baix d’un aspecte partidiste o d’un determinat prisma de
visio, per molt nobles que en siguen. La novela Tirant lo Blanch ha de
ser apreciada en el marc historic en que va ser escrita i en l’intencionalitat de l’autor quan intenta remontar el vol, des d’un camp tan trillat,
cap a un mon desconegut pero real, ya que l’heroe de la novela no es
un aventurer que crema sa vida en boges quimeres, sino un habil pilot
que sap conduir la nau per camins segurs i en pols ferm i potent.
Per la dedicatoria a l’Infant Don Ferrando de Portugal se sap que
l’autor començà a escriure la novela el 2 de giner de 1460, i s’edità en
Valencia el 20 de novembre de 1490. Encara que la data de Tirant lo
Blanch nos ve avalada pel mateix propi autor, aço no pareix que vaja
d’acort en els estudis critics i comparatius que s’han fet sobre el denominat «Rei spectant».

IV.

DIVISIO I RESUM DE L’OBRA

Degut a lo voluminos i a la complexitat de l’obra Tirant lo Blanch,
sembla oportu presentar-ne ara i aci una divisio racional i un esbos
reduit.
L’obra pot ser dividida de moltes maneres. La divisio que li fa Martí
de Riquer la crec molt acertada i, per aixo, l’accepte en llinies generals:
1. Dedicatoria. L’obra va dedicada al «molt excelent, virtuos e
glorios princep Ferrando de Portugal Rey Spectant».
2.

Prolec. Com tots els d’est estil, es una justificacio de l’obra.
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3. Capitul 1. Tracta dels actes virtuosos del comte Guillem de
Varoych.
4. Capituls del 2 al 97. Els podriem titular com la part anglesa de
Tirant lo Blanch. Els primers capituls, del 2 al 39, pareix que Martorell
els redactà tenint present l’obra de sa joventut Guillem de Varoych, que,
inexplicablement, la deixà inacabada.
Es l’historia novelesca del comte de Varoych, gran batallador, noble
d’estirp, que abandona la gloria de les armes per retirar-se a una chicoteta iglesia i fer vida d’ermità. No li va valdre amagar-se del mon,
perque, a instancies del Rei, lluità com a gran capita al front de l’eixercit real contra els moros, als qui, en ingeni i destrea, acabà
vencent-los del tot. Proclamat Rei, declina el seu regnat en el Rei
d’Anglaterra, per tal d’entornar-se’n a la seua ermita i en ella morir.
Esta historia, igual com el contingut dels atres capituls de l’obra, està
plena de mils de detalls coloristes, entre els que hi destaca, al final, el
clamoros acontenyiment de la boda real.
5. La segona part de l’obra comprén els capituls 98 al 114, i tota
la seua trama es desenrolla en Sicilia i l’illa de Rodes; com es veu, tot
l’escenari i tramoyes han passat ya d’Anglaterra a la mar Mediterranea.
El siti o bloqueig de Rodes te un fondo historic, que Martorell
maneja molt habilment per a convertir-lo en un relat novelesc. Els
cavallers de Sant Joan, sitiats ya en el recint de Rodes, demanen auxili
a les corts pontificia i imperials, pero nomes els respon Tirant, ajudat
pel princip Felip, el que fa cinc dels fills del Rei de la França. Son
rebuts pel Rei de Sicilia i sa filla Ricomana, de la qual s’enamora
Felip. El Rei de Sicilia els acompanya en l’expedicio i, una volta trencat el bloqueig de l’illa i conseguida la victoria contra els infidels,
Tirant se’n va cap a Terra Santa i, despres, a Aleixandria a on redimix molts cristians. I de retorn a Sicilia, es narra la boda de Felip en
Ricomana.
Ara, igual com despres, es combinen els fets que van adornant l’obra,
tals com el del filosof de Calabria i l’ajuda del Rei de Sicilia al Rei de
França contra la morisma.
A Tirant el veem ple de gloria per les seues repetides victories en
Tripoli, França, Tunis, Palerm, Gibraltar i Marsella, des d’a on se’n va
cap a sa casa d’Anglaterra per tal de vore el seu parentat.
6. La part mes extensa de l’obra es la que conta les aventures que
es van realisar en l’escenari de l’imperi grec. L’autor no pot desentendre’s de l’atraccio que eixercia Constantinoble en aquell mon que el
rodejava.
Davant l’amenaça turca, el mateix Emperador cridà a Tirant per a
que l’ajudara, el qual s’hi presenta sense tardança en soldats reclutats en
ltalia. En la visita al palau imperial li van ser presentades l’emperatriu
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i sa filla Carmesina, de la que es va enamorar apassionadament. I d’ara
en avant este sera el gran tema dominant de la part central de la novela.
Aci, com en tota ella, juga o interve una part historica com a fonament, i una atra part, imaginaria.
Per damunt de les derrotes de l’Imperi i el castic infringit pel Gran
Turc i el Soldà a l’eixercit de l’Emperador campeja sempre l’habilitat
estrategica de Tirant i les seues celeberrimes victories. Els incidents
belics s’encireren inesperadament i, a voltes, ordits per l’autor d’un
modo ben caprichós. Pero lo de mes relleu son les relacions amoroses
de Tirant en Carmesina, plenes totes elles de galanteria i de passio; el
seu matrimoni secret; les intrigues de la Viuda Reposada i les relacions
adulteres entre Hipolit i la vella Emperatriu.
7. I un nou escenari acaba d’apareixer en l’obra: ara es el nort
d’Africa a on es desenrollen les aventures novelesques de Tirant, que
conten els capituls 296 al 407.
El marc geografic es real, i els seus llocs, ben coneguts, en uns noms
hui encara vigents.
Mentres Tirant i Plaerdemavida, dins d’una galera, tractaven de tots
els maleficis ordits contra ell i Carmesina per la Viuda Reposada, es
trenquen les amarres per l’impetu i la força de les ones de la mar, i la
nau, despres de moltes peripecies, naufraga en les costes de la Barbaria.
En el desembarc dels dos en el nort d’Africa comencen noves aventures: l’encontre en capitans i reis, carcers i victories, enamoraments de
princeses, conversions multitudinaries –bateig de quarantaquatremil
moros–, embarcaments i desembarcades, el casament del Rei de Fes i
de Bogia en Plaerdemavida...
Despres de tants i tants episodis, Tirant tramet un emissari seu per
a que l’informe de l’estat de l’Imperi dels grecs. I quan l’enviat hi
regressa, li diu que la Carmesina, per creure que al seu Tirant l’havien
ya mort, s’havia tancat en un monasteri de part de l’Emperador, l’emissari li fa saber a Tirant que l’Imperi, per culpa de les victories dels
turcs, s’ha quedat reduit a la ciutat de Constantinoble, la qual tambe
s’hi trobava ara sitiada; li prega de part de l’Emperador que vaja de
nou en sa ajuda; i, al remat, li entrega una lletra de sa Carmesina, que,
en llegir-la, el fa caure en terra com a mort d’emocio.
8. El retorn de Tirant a l’Imperi grec i les seues ultimes proees
omplin els capituls 408 al 471. Tirant, acompanyat de Felip de Sicilia,
posa els peus en les costes de Troya. Tan pronte com l’Emperador rep
el mensage que li envia Tirant, s’ompli d’immensa alegria i recobra l’esperança perduda. El Soldà i el Gran Turc, atemorisats per la presencia
de Tirant, demanen treues i tambe la pau. Es consultat l’Emperador,
qui accepta la pau a cent anys vista, proposta pels seus enemics. Tirant
entra triumfant en Constantinoble, l’Emperador li dona la ma de sa
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Carmesina, en el consegüent titul d’hereu com a Cesar de l’Imperi.
Tirant i Carmesina es dediquen a alliberar definitivament tot el territori de l’Imperi; mes, en la ciutat d’Andrinapolis, Tirant cau malalt de
mort, rep els ultims sacraments, fa testament i prega ser traslladat a
Constantinoble, pero mor poc despres pel cami.
9. Els ultims capituls, del 471 al 487, completen els detalls ocorreguts a la mort de Tirant.
Les seues despulles son expostes en el temple de Santa Sofia. Son
molt famosos els planys de Carmesina sobre el cos mort de Tirant i els
planys de l’Emperador en prosa rimada.
La novela no acaba en la mort de Tirant. Mor l’Emperador i tambe
mor despres Carmesina, que constituix hereua de tots els seus bens a
sa mare l’Emperatriu, la qual contrau matrimoni en Hipolit. Mor mes
tart tambe, l’Emperatriu, i Hipolit es marida de nou en la filla del Rei
d’Anglaterra, els quals queden hereus universals de l’Imperi dels grecs.
Com ya es sabut, esta ultima part de la novela se li atribuix a Marti
Johan de Galba, qui corrig l’obra per a donar-la a l’imprenta, pero
tampoc no la va vore acabada.

V.

¿EN QUINA LLENGUA ESTÀ ESCRITA LA NOVELA?

El mateix autor pareix dir que l’escrigue en llengua anglesa, de la
que la tradui al portugues i despres al valencià, com ya queda dit.
Esta afirmacio, feta pel mateix autor de l’obra, d’haver-la escrita en
angles, l’han posada en tela de juï prou critics lliteraris, els quals estimen que tal afirmacio era una ficcio o un reclam lliterari, tal com ho
feen uns atres autors, per eixemple Cervantes. En esta llinia estan, i
aixina s’expressen, Nicolau Antonio, qui afirma: «More hic aliorum
talium otiosorum consueto fingit se hunc librum ex Anglica in
Lusitaniam, deinde e Lusitania in Valentinam Linguam anno MCDLX
transtulisse»; i tambe D. Vicent Ximeno, el qual diu: «El mismo
Martorell afirma averla traducido de Inglés en Portugués, y de Portugués
en Valenciano; pero esto fue una ficción... Y así como muchos que
publicaron tales Fábulas, dixeron por autorizarlas, que su original se avia
hallado debaxo de la tierra, o en otra parte muy escondida, escrito en
pergamino y con letras muy antiguas, y difíciles de leer; assí fingieron
otros, averlas traducido de idiomas de aquel Reino, o de otros. Y por
esso, queriendo Martorell autorizar su libro, fingió averle traducido de
aquellas lenguas.»
El nostre Mayans, com uns atres critics, diu que les paraules de
Martorell, en el prolec de la seua obra, en les quals afirma que la va
escriure en angles i portugues, no son mes que una ficcio o un artifici
usat tambe per uns atres escritors. Estes son les seues paraules:
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«En el Reyno de Inglaterra, es verdad que se avían inventado antes
muchos libros de Cavallerías; pero los Españoles tomaron de los franceses el arte de componerlos, y aun se aventajaron a ellos. Y así como
muchos que publicaron tales Fábulas, dixeron por autorizarlas, que su
original se avía hallado debaxo de la tierra o en otra parte muy escondida, escrito en pergamino y con letras muy antiguas y difíciles de leer;
así fingieron otros, averlas traducido a idiomas de aquel Reyno o de
otras. Y por eso queriendo Martorell autorizar su libro, fingió haverle
traducido de aquellas lenguas. Martorell habría seguido el ejemplo de
otros escritores que han pretendido encontrar los originales en griego,
caldeo, árabe y siriaco; él habría recurrido al mismo artificio. »
Tal com es veu, les paraules de Mayans son exactament iguals a les
de Ximeno: depen u de l’atre.
En l’obra de Martorell no es poden negar les influencias angleses ni
unes atres de indole diversa; pero deu quedar clar que, de l’examen
intern dels texts, es pot deduir, sense cap temor d’equivocar-nos, que
l’autor era un gran coneixedor dels ambients de la Cort i dels pobles
de la Corona d’Arago i que la facil prosa valenciana, la llengua del
poble, en que està escrita l’obra per Joanot, delaten a crits que no es
tracta de cap traduccio d’una llengua estranya. Refermant esta teoria,
tenim que, fins a hui, no s’hi coneix cap manuscrit o incunable de Tirant
lo Blanch en llengua anglesa, ni en portuguesa llengua tampoc.

VI.

COLABORACIO DE MARTI JOHAN DE GALBA

Perque en l’epilec de l’obra es diu que «la quarta part, que es la fi
del llibre, es stada traduida, a pregaries de la noble senyora donya Isabel
de Loriç, per lo magnifich cavaller mossen Marti Iohan de Galba»,
alguns estudiosos volen deduir que el text original de la novela va ser
escrit en portugues, i que Martorell tradui al valencià les tres primeres
parts, i que la quarta, despres de sa mort, va ser traduida per Marti
Joan de Galba. Se supon que, a partir del capitul 418 de Tirant lo
Blanch, tot es obra de Galba, encara que aprofitant-se potser de molts
borradors que tindria escrits Martorell, com apareix clarissimament per
l’estudi intern dels texts, sobre tot dels capituls 431 al 439.
De Galba se sap, per son testament otorgat, davant del notari Pere
Font, el 27 de març, de 1490, que era donzell, grau especial dins de la
noblea valenciana, que es referix als fills dels cavallers o de generosos,
abans de ser armats com a tals cavallers o de rebre el cingul militar.
En la parroquia de Sant Esteve de Valencia hi ha documentacio fefaent sobre una manda pia, fundada per Marti Joan de Galba, gravada
en una missa diaria, que celebraven els capellans de Sant Esteve en la
iglesia del Temple.
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VII.

¿NOVELA DE CAVALLERIA?

Els autors, al catalogar l’obra de Martorell, l’encasellen en les noveles de cavalleria. I realment aixina es, pero cal afegir que Tirant lo
Blanch es un llibre de cavalleria a la seua manera, d’una forma nova i
distinta. Alguna cosa especial hi ha en esta obra que no es troba en
les obres de cavalleria d’aquell ya antic temps. En ella es dona un nou
pas cap avant, puix que el llibre de cavalleria pren una atra direccio
que el durà, encara que d’un modo prematur, al realisme, pero en l’intencio ben clara d’acabar en totes eixes ficcions arcaisants, combinant
d’este modo harmoniosament el sentit de l’heroisme i el concepte de
l’amor i de l’honor.
Es per aixo que arribà a dir D. Marcelino Menéndez i Pelayo que
Tirant es un «hábil capitán» i no un «caballero andante», idea que arredonix D. Damaso Alonso quan diu que «un ingenioso, apto, técnico
estratega como él, tiene en verdad muy poco que ver con el héroe de
un libro de caballerías. Tirant lo Blanch no es un libro de caballería,
aunque haya muchas caballerías en sus páginas». Be es pot dir que
Tirant es un llibre d’un verdader, real i positiu merit lliterari pel fondo
i la forma, i que es quasi l’unica representacio del sentit realiste en la
novela cavalleresca espanyola, sentit realiste que es conserva fins als
nostres dies, realisme en la lliteratura del que es pot dir que es son
fundador el nostre autor, Joanot Martorell.
S’ha de reconeixer que Joanot Martorell era un gran estratega, un
coneixedor a fondo de l’estil, lleis i costums de la vida cavalleresca i
un cavaller practic en el maneig de les armes. Tot aço el fea mes que
capaç, per a escriure un llibre, que li ha donat fama mundial, en el que
desplega els seus extraordinaris coneiximents en l’art de la guerra, que
els enumera en aplicacions tecniques especialisades i en detalls que
serien dignes, per ells mateixos, de ser hui estudiats.

VIII.

SENTIT REALISTE

I tornant al realisme del nostre escritor valencià, a D. Miguel de
Cervantes allo que l’enchisava i l’omplia d’admiracio era la naturalitat
del seu estil inimitable i el delicios equilibri espiritual de que fa gala
en la seua obra. No en va dia que «aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte,
con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen».
Tot eixe realisme existix inclusiu en els mateixos noms de la novela.
Martorell sap donar vida als seus personages, que honoren al seu autor,
i l’acrediten com a bon humoriste i perspicaç inventor. D’este modo,
Tirant lo Blanch, heroe de la novela, encarna la lluita de les dos opostes concepcions de la vida: d’una part, la fe unitaria de l’honor, i de
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l’atra, la fragmentacio que comporta l’impetu de les seues passions i el
gust dels plaers i coses terrenes. En quant al nom, diu el mateix autor
en la seua novela: «A mi diuen Tirant lo Blanch, per ço com mon pare
fon senyor de la Marcha de Tirania, la qual, per la mar confronta en
Anglaterra; e ma mare fon filla del duch de Bretanya e ha nom Blancha,
e per ço volgueren que yo fos nomenat Tirant lo Blanch.»
Plaerdemavida es figura de la dona que, en la seua enorme alegria
de viure i, tambe en les seues malicioses intencions, dessuca al maxim
tot lo que la vida oferix fins en el devindre dels fets quotidians mes
insignificants.
La Viuda Reposada es la que va representant, a través de l’obra, com
una d’eixes dones que ho saben tot, per sa gran experiencia de la vida,
pero que es destaca per sa irrefrenable sensualitat i males intencions.
Kirieeleison es un grotesc nom aplicat a la persona «la qual venia
de natura de gegants, qui era de molt gran estatura, molt fort e animos
mes que tot altre, e certament era un valentissim cavaller».
Carmesina es l’atabalada dama de l’heroe, mescla de passio i d’ideal,
en son volatil vel d’inocencia i en ses passions vives, pero reprimides,
que la fan encara mes atraent i, sobre tot, en el seu arrepenediment i
sa mort d’amor.
I aixina, els atres personages: Diafebus i Estefania, l’Emperador, la
vella Emperatriu i l’escuder Hipolit, el comte i la comtesa, el duc i la
duquesa...
Tal com es veu, Joanot Martorell tenia un gust especial per la vida
ordinaria, per dur i plasmar en l’obra el detall concret i precis de la
realitat, fora poetic o no ho fora. Pense’s, sino, en el passage de
l’Emperatriu quan, mig nueta, en la cambra de la princesa, diu a les
dames: «Anem, que yom refrede aci». O en el de la Duquesa, que
exclama: «Les mies mans no tenen forma per vestirme la camisa.» I en
el de la mateixa princesa quan prega: «Dona’m la camisa e mes no’m
digues.» I en el de Tirant, a qui, al botar per una finestra, se li trenca,
a tot un heroe, la cama, i com insistix en tots els detalls de la seua
curacio i convalescencia.
Totes estes claricies i moltissimes atres mes coloquen al nostre
Martorell mes prop d’una novela actual que de lo magic, sorprenent i
cavalleresc del sigle XV. Totes les notes distintives de la novela realista
a través del temps son les mateixes que encontrem en la novela Tirant
lo Blanch, escrita abans de 1460.
S’ha de dir sincerament que els traços de bon humor i de comicitat
i tambe algunes situacions apleguen a la voreta de lo groller, immoral
i quasi no gens delicat, encara que escrit tot en una llibertat inimitable, presentant als personages entre el plaer i l’ideal, entre la lluita de
la carn en l’espirit.
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Esta es la grandea de l’autor de Tirant lo Blanch: haver-se avançat
a tots els seus contemporaneus oferint materials de primera ma i
elements essencials per a lo que despres hauria de ser la novela
moderna espanyola, que hui te continuacio, no solament en la nostra
patria, sino tambe en el mon sancer.
Joanot Martorell i Monpalau va ser un vident del futur, el capdavanter de son temps, que creà el realisme en la seua novela Tirant lo
Blanch, la qual l’ha fet passar a l’historia de la lliteratura universal com
u dels genis de tots els temps.

IX.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

Seguint la mateixa metodologia que en l’estudi dels atres escritors
valencians de la nostra Edat d’Or, tambe es tracta ara de la denominacio «Llengua Valenciana» en la novela Tirant lo Blanch de Joanot
Martorell i Monpalau.
Tant si s’accepta que la novela Tirant lo Blanch fon una traduccio
de l’angles o portugues, com si es creu que va ser escrita directament
en la llengua nativa de l’autor, opinions les dos respectables, venim a
trobar-nos davant del testimoni del mateix Joanot Martorell, el qual nos
assegura, en el prolec de la seua obra, que «m’atrevire expondre no
solament de lengua anglesa en portoguesa, mas encara de portoguesa
en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural sen puixa
alegrar e molt ajudar». I en l’epilec, queda ben ratificat que l’obra fon
escrita en valencià: «Aci feneix lo libre del valeros e strenu cavaller
Tirant lo Blanch, princep e cesar del Imperi Grech de Contestinoble, lo
qual fon traduit de angles en lengua portoguesa, e apres en vulgar
lengua valenciana, per lo magnifich e virtuos cavaller mossen Johanot
Martorell.»
El text, de per si, se’n pronuncia taxativament i sense rodejos.
Allo, per tant, que li hauria d’apareixer clar, com la llum del dia, a
qualsevol critic lliterari que s’enfrontara objectivament en el text de
l’obra, hi ha qui s’entossudix en tergiversar-ho posant en tela de juï el
contingut de la dedicatoria i del colofo, per a afirmar que el llibre l’escrigue Joanot Martorell, no en Llengua Valenciana, sino en catala.
Encara que lo millor sería prescindir dels autors que tal cosa afirmen, aduim ara nomes dos d’eixos testimonis que, no prou contents en
el seu juï antivalencianiste, pretenen enfosquir la radiant figura de
Martorell.
U d’estos testimonis, per a major escarni, es d’un valencià de naiximent. Diu: «Martorell retoca la llengua de Metge i són en definitiva
retocs insignificants els que hi introdueix; poden interpretar-se encara
com un esforç de modernització de l’idioma i en cap manera no com
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una valencianització. Castellanismes i mots d’origen aràbic apareixen
tambe en Tirant.»
El segon testimoni es d’una obra catalana, que diu: «Això no impedeix que es noti la diferència d’estil concís i exquisit d’en Metge en el
més difús i decadent d’en Martorell, ja que no era una l’època en qué
escrigueren i aquest s’esforraria en posar en “vulgar llengua valenciana”
el que dels altres copiava.»
No val la pena intentar perdre el temps refutant estos dos testimonis, puix que els dos amaguen una ben clara intencionalitat, clarament
percebuda pel manco expert en el tema. Pero sí em sent obligat, com
a valencià que soc, a respondre ad eixe despectiu «posar en vulgar llengua valenciana» que es vol aduir com una taca en l’obra Tirant lo
Blanch. Potser, i crec que no m’equivoque, la gloria de Martorell està
precisament en que, al marge de tot academisme o retorica –mal entesa–
i com a precursor del modernisme lliterari, fa parlar els seus personages, en naturalitat i sense afectacio, posant en els seus llavis frases vives
i centellejants de gracia i frescor. Es ara i aixina com apareix el seu
estil personal, i la seua prosa readquirix tota la seua categoria vitalista
i airosa desimboltura, alegre i primaveral, que fan figurar el Tirant lo
Blanch entre les primeres obres de l’Europa de son temps, quan s’hi
iniciava l’epoca del renaiximent, i la primerissima, en tots els seus aspectes, de la nostra lliteratura valenciana.
En lo que respecta al denominat «vulgar valencià», val dir que
Martorell escriu el valencià que parlava la gent del poble en el que ell
convivia, puix que no es disponia llavors de repertoris ni de diccionaris cults ni normatius els quals poder consultar.
El llenguage de Martorell en Tirant es el valencià concret del seu
poble, perque ni a Joanot Martorell, ni a nosatres tampoc, no nos
importa ni el a on ni el quan, sino aquell parlar valencià que, rellevantment caracterisat per traços molt personals i ben definits, tenia una
raïl popular, una ben guanyada historia viva i una vigencia que mai ni
ningu honradament no li podra negar.
Les diferencies que volen remarcar entre el valencià vulgar i el valencià cult han segut un invent molt posterior, impulsat per motius, yo diria
que en la seua minima part, lliteraris i cientifics.
Els detractors del nostre escritor intenten negar la realitat de la
nostra Llengua Valenciana criticant feroçment, com a vulgars i tambe
despreciables, les formes evolucionades de la nostra llengua, creades pel
mateix poble, qui, en bona veritat, es el seu unic senyor perque es ell
realment qui la fa, com una necessitat sociologica, incontenible, per tal
que els seus homens es comuniquen entre ells.
A la llengua, si de veres es viva en un poble, no se la pot frenar,
per aixo, perque es viva, ni tan sol convertint-la en alguna cosa estatica
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o de laboratori, sino que se li han de donar ales d’aguila, per tal que
alce el vol i siga capaç de viure per si mateixa, fent-se i refent-se continuament, que aixo es precisament tindre vida.
I els qui, ara en els nostres dies, critiquen la llengua del poble com
a vulgar, son els qui volen, en una dictadura digna de millor causa,
impondre-li al poble a la força una llengua prefabricada, per ad ell
desconeguda i que no l’enten, baix del pompos nom de llengua culta i
cientifica, per no aplicar-li un atre nom a ells molt mes grat, pero que
saben que el poble no l’acceptaria, perque ha segut, es i nomes vol ser
valencià.
Cal exigir el major i el mes respectuos tracte a la llengua del poble,
perque el poble es el millor guardià i defensor de la seua llengua i el
qui mes i millor sap conservar les seues mes pures essencies, a pesar
dels atacs a que constantment està exposta i n’es tambe victima.
Ad este respecte precisament referint-se a Tirant lo Blanch, ha dit
un prestigios catala, N’Antoni Rubio i Lluch: «Cuanto se diga del valor
de Tirant lo Blanch desde el punto de vista léxico será poco. Es uno
de los mejores textos para estudiar las diferencias que siempre han existido entre la lengua erudita y la popular y es de los que más nos
convencen con este paralelo, de que los idiomas literarios se modifican
y desnaturalizan radicalmente mientras los populares se mantienen más
fieles a la tradición... En los capítulos de índole descriptiva o narrativa
vemos narrar con frescura y abundancia la vena inagotable de nuestro
romance, salpicado de frases felicísimas, que saltan con rápida y graciosa
ligereza de candorosas tradiciones, de refranes y dichos agudos y de
primores de expresión, como quizás no se encuentren otros parecidos
en ninguna de las demás obras de nuestra literatura medio-eval.»
En quant a la tan orquestada influencia de la lliteratura catalana en
el nostre Martorell, nomes cal citar unes paraules del mestre de critica
lliteraria, D. Marcelino Menéndez i Pelayo, el qual, al referir-se a
Valencia, diu: «Los vínculos con Cataluña no eran tan estrechos como
pudiera creerse por la comunidad de la raza y de la lengua y en los
últimos tiempos se había aflojado no poco a causa de ser Valencia reino
aparte y regido por diversas instituciones. Pero más que todas estas
causas influyó una puramente fonética. El catalán sonaba en aquellas
risueñas playas de un modo muy diverso que en las ásperas gargantas
pirenaicas y los labios que lo modulaban podían sin grande esfuerzo
adaptarse a la emisión de los sonidos castellanos. Valencia estaba predestinada para ser bilingüe y lo fue muy pronto y con mucha gloria suya
y de la patria común. No abandonó la lengua nativa, pero cultivó
amorosamente la castellana y durante todo el siglo de oro fue uno de
los centros más activos de la literatura nacional, compartiendo las glorias
con Salamanca y Sevilla. Sus poetas líricos rivalizaron con los mejores;
sus dramáticos más bien que discípulos de Lope fueron colaboradores
de su obra y acaso precursores suyos.»
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Ad estes paraules de Menéndez i Pelayo es poden ajuntar les de
D. Salvador de Madariaga en la seua obra «España». Diu: «Pero es el
caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia; su lengua difiere
bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario
propios.»
En conclusio, es podria afirmar que una llengua existix en categoria
de sobirana quan constituix un sistema llingüistic clarament diferenciat
i quan ha alcançat tal grau de madurea que ha segut capaç de establir
una tradicio lliteraria.
Valencia dona tants i tan preclars homens de lletres que, ya en els
sigles XIV i XV, consegui la seua puixant Edat d’Or i es converti en
l’Atenes de la Corona d’Arago.
Tot el moviment poetic d’aquells sigles s’havia concentrat en
Valencia, i valencians son tots els poetes dignes del mes gran renom
d’aquelles centuries. Com a prova, els qui la busquen, poden atendre’s
als malament nomenats llibres d’Historia de la Literatura Catalana, en
els que qualsevol pot comprovar si els poetes que alli se citen son catalans o valencians. I valencians foren tambe els prosistes mes rellevants.
Joanot Martorell n’es una mostra ben fefaent, els merits del qual han
segut posats fora de dubte per eminents critics nacionals i estrangers.
Digam, per a acabar, que l’obra Tirant lo Blanch de Joanot Martorell
i Monpalau es l’obra mes original de la nostra puixant lliteratura i constituia per a tots els homens la primera novela moderna europea, i per
a tots els valencians de bona voluntat, el monument lliterari de major
estimativa de la nostra Llengua Valenciana.
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TRANSCRIPCIO DEL TEXT DE TIRANT LO BLANCH
« ... pos a la mia pensa, de aquest treball justament excusar me pogues. Empero,
confiant en lo sobiran be, donador de tots los bens, qui ajuda als bons desigs
supplint lo defalliment dels desijants. E porta los bons proposits a degudes fins. E
vostra senyoria, qui per sa virtut comportara los defalliments, axi en stil com en
orde, en lo present tractat per mi posats per inadvertencia, e pus verdaderament
ignorancia me atrevire expondre no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas
encara de portoguesa en VULGAR VALENCIANA, per ço que la nacio d’on yo
so natural sen puxa alegrar e molt ajudar per los tants e tan insignes actes com
hi son. Supplicant vostra virtuosisima senyoria accepteu, com de servidor affectat,
la present obra; car si defalliments alguns hi son, certamente, senyor, n’es en part
causa la dita lengua anglesa, de la qual en algunes partides es impossible poder be
girar los vocables, attenent a la afectio e desig que continuament tinch de servir
vostra reduptable senyoria. No havent sguard a la ruditat de la ordinacio e diferencia de sentencies, a fl que per vostra virtut la comuniqueu entrels servidors e
altres perquen puguen traure lo fruyt ques pertany, movent los coratges de aquells
e no duptar los aspres fets de les armes e pendre honrosos partits endreçant se a
mantenir lo be comu per qui milicia fonch trobada. No res menys, a la cavalleria
moral donara lum e representara los scenacles de bons costums, abolint la textura
dels vicis e la ferocitat dels monstruossos actes. E perque en la present obra altri
no puxa esser increpat si defalliment algu trobat hi sera, yo, Johanot Martorell,
cavaller, sols vull portar lo carrech e no altri ab mi, com per mi sols sia stada
ventilada a servey del molt illustre princep e senyor Rey spectant don Ferrando
de Portogual la present obra, e comencada a II de Giner de l’any M.CCCC.LX.
PROLECH
Com evident experiencia mostre la debilitat de la nostra memoria, sots metent
facilment a oblivio, no solament los actes per longitut de temps envellits, mas encara
los actes freschs de nostres dies. Es stat donchs molt condecent, util e expedient
deduir en scrit les gestes e hystories antigues dels homens forts e virtuosos, com
sien spills, molt clars exemples, e virtuosa doctrina de nostra vida. Segons recita
aquell gran orador Tulli, legim en la sancta scriptura les hystories e sancts actes
dels sancts pares, del noble Josue. E dels Reys, de Iob, Tobies. E del fortissim
Judes Machabeu. E aquell egregi poeta Homero ha recitat les batalles dels Grechs,
Troyans e de les Amazones. Titus Livius, dels Ro ... »
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TRANSCRIPCIO DE LA PAGINA FINAL DE TIRANT LO BLANCH
« ... en la Turquia. Aquest Emperador Ypolit vixque lonch temps, empero la
Emperadriu no vixque apres de la mort de sa filla sino tres anys. E Lemperador
apres poch temps pres unaltra muller, la qual fon filla del Rey de Englaterra.
Aquesta Emperadriu fon de grandissima bellea, honesta, humil e molt virtuosa e
devotissima crestiana. La qual gentil dama pari del Emperador Ypolit tres fills e
dues filles. Los quals fills foren molt singulars cavallers e valentissimis. E lo fill
major fon nomenat Ypolit axi com lo pare. E vixque tota la sua vida com a magnanim senyor. E feu de molts singulars actes de cavalleria, dels quals lo present libre
no recita. Ans ho remet a les istories qui foren fetes d’ell. Mas l’Emperador, son
pare, ans que moris, hereta molt be a tots sos parents e criats e servidors. E com
Lemperador e la Emperadriu passaren desta vida, que foren molt vells, moriren los
dos en hun dia. E foren posats en una molt riqua tomba que Lemperador se havia
feta fer, e podeu creure que per lo bon regiment e per la bona e virtuosa vida
son collocats en la gloria de paradis.»
DEO GRACIAS
«Aci feneix lo libre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch, Princep e
Cesar del Imperi Grech de Contestinoble. Lo qual fon traduit de Angles en lengua
portoguesa. E apres en vulgar LENGUA VALENCIANA, per lo magnifich e
virtuos cavaller mossen Johanot Martorell. Lo qual, per mort sua, non pogue acabar
de traduir sino les tres parts. La quarta part, que es la fi del libre, es stada traduida
a pregaries de la noble senyora dona Ysabel de Loriç per lo magnifich cavaller
mossen Marti Johan de Galba; e si defalt hi sera trobat vol sia atribuit a la sua
ignorancia. Al qual Nostre Senyor Jesucrist, per la sua inmensa bondat, vulla donar
en premi de sos treballs, la gloria de paradis. E protesta que, si en lo dit libre
haura posades algunes coses que no sien catholiques, que no les vol haver dites,
ans les remet a correccio de la sancta catholica sglesia.
Fon acabada de empremptar la present obra en la Ciutat de Valencia, a vint
del mes de Nohembre del any de la nativitat de nostre Senyor Deu Jesucrist mil
quatrecents noranta.»
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Sor Isabel de Villena

N este treball, que no preten ser exhaustiu ni tan sols al
referir-se als escritors dels sigles XIV al XVI que asseguraven escriure en valencià, si que voldria, per amor i
respecte i com no a la dona valenciana, i com un homenage ad ella degut, deixar-ne constancia de la seua
presencia activa en la nostra lliteratura.
D’entre elles estime que no se’n pot elegir una millor representant
que Sor Isabel de Villena, dama de llinage real, que sabe enlairar son
vol en les ales de la fidelitat a la crida de Deu i al cultiu de les lletres,
fins a escalar els cims mes alts de la fama i fins a colocar-se entre els
llocs mes destacats de l’Olimp de les Lletres Valencianes.
En veritat, esta ilustre escritora no mai afirmà en els seus escrits que
ho fera en Llengua Valenciana; pero tambe es veritat que no li calia ni
dir-nos-ho, perque n’hi ha prou en la llectura de la seua obra Vita Christi
per a eixir-ne del tot convençuts. I si algu vol un testimoni expres, aci
te el de l’erudit valencià Dr. Hipolit Samper, qui diu de Sor Isabel de
Villena, entre moltes atres coses mes, que: «Esta Venerable Señora dexo
escritos dos libros, uno de sermones, que no se dio a la Estampa... Otro
intitulado: Vita Christi, de la Reverent Abbadessa de la Trinitat,
compuesto en Lengua Valenciana, pero con estilo tan elegante, con clausuras tan doctas, y con tan pias vozes, que por divertido que este el
que lo lee, no puede dexar de enternecerse».

I. BREU BIOGRAFIA
El nom verdader d’esta elegant escritora era el de Lionor Manuel
de Villena.
S’admet per tots, encara que no hi ha cap document acreditatiu, que
va naixer en la ciutat de Valencia o en son Regne l’any 1430.
Es desconegut el nom de la seua mare i tambe ho son les circumstancies del seu naiximent. Si se sap, en canvi, que son pare fon
D. Enric de Villena, XXIV Maestre de l’Orde de Calatrava i Senyor
d’Iniesta, de la diocesis de Conca, el qual, ademes d’un gran senyor, va
ser tambe un escritor excelent, encara que no gens afortunat en la seua
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vida. De molt jovenet va perdre a son pare i, per aixo, fon educat per
son yayo, l’unic verdader marqués de Villena.
Es va casar en Da Maria d’Albornoz de qui no li va naixer cap fill,
i per no avindre’s en ella, li va dur tota classe de desgracies personals.
Les seues obres, tant les castellanes com les escrites en Llengua
Valenciana, les va escriure sent ya un home madur. Tambe s’aficionà a
les ciencies, tant que en mes d’una profundisà molt; pero aço, en conte
d’omplir-lo de gloria, li valgue per a que el tractaren de nigromant i
embruixador, fins que va perdre la seua reputacio social i inclus el
mateixissim carrec de Mestre de Calatrava.
Sabem que va morir accidentalment en Madrit l’any 1434, que el Rei
ordenà fer-li solemnes funerals i que fon soterrat en lloc preferent dins
de l’iglesia de Sant Francesc.
De tot aco es deduix, per tant, que el llinage real li ve a Sor Isabel
de Villena de part de son pare, tant per la branca aragonesa com per
la castellana.
Per la branca castellana sabem que Sor Isabel era neboda de la reina
Da Maria de Castella, esposa de D. Alfons III de Valencia, denominat
el Magnanim; i facilment, en un senzill arbre genealogic, s’aplega fins a
Enric II, rei de Castella, el primer de la dinastia dels Trastamara.
Tots els llinages i tituls que li corresponen es poden vore en la
concessio del marquesat de Villena al besyayo de Sor Isabel, otorgada
pel propi rei en les corts de Burgos, l’any 1366.
Per lo que fa a la casa d’Arago, tambe nos podem remontar, en
l’investigacio de l’arbre genealogic, fins a D. Jaume II. D’entre els fills
d’este rei cal destacar la figura de l’Infant Don Pere d’Arago, comte
de Ribagorça i d’Ampuries, casat en Da Joana de Foix. Fill d’este
matrimoni fon D. Alfons d’Arago, comte de Denia i de Ribagorça,
primer marqués de Villena i duc de Gandia, el qual es va casar en
Da Violant d’Arenos, senyora de la Vall del Guadalest, del matrimoni
dels quals naixqueren uns quants fills. U d’ells va ser D. Pere, qui es
maridà en Da Joana, filla natural del rei de Castella; i d’este matrimoni va naixer D. Enric, pare de la nostra monja escritora, Sor Isabel
de Villena.
Per tant, Na Lionor Manuel de Villena era filla de D. Enric de
Villena, neta de D. Pere de Villena i Arenos, besneta de D. Alfons
d’Arago i Foix, rebesneta de D. Pere d’Arago, comte de Ribagorça i
d’Ampuries, retataraneta del rei D. Jaume II d’Arago.
D’acort en les dates, ades anotades, del naiximent de Na Lionor
Manuel de Villena i de la mort de son pare D. Enric, apareix clar del
tot que aquella es queda orfena poc despres d’haver complit els quatre
anys; pero la Providencia divina li reservà una llar ben feliç en el Palau
Real de Valencia, junt a la seua tia, Da Maria de Castella, a qui
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Pere Miquel Carbonell la qualifica de «casta, virtuosa, devotísima, de
vida tan santa, que per tal está colocada en la gloria del paraiso».
Realment, el govern d’esta dona en les prolongades absencies del rei,
son marit, el «Magnanim», fon eixemplar; en la seua cort resplandi, en
l’elegancia, l’austeritat; i les accions de la reina eren presidides per la
rectitut d’intencio i l’altea de mires.
En est ambient tan saludable anava creixent Lionor Manuel de
Villena, al racer de la seua tia la reina.
La dita reina, Da Maria de Castella, havia fundat en Valencia un
monasteri de monges franciscanes clarisses en el nom de Convent o
Monasteri de la Trinitat, en la colocacio de la primera pedra del qual
posa el seu anell en el sagell o marca real.
Lionor va sentir la crida de Deu per a consagrar-se ad Ell del tot
plenament. Advertida la seua tia, la reina, i en el seu consentiment, la
neboda ingressava en el convent de la Trinitat, recentment fundat, el 28
de novembre de 1445, quan tenia quinze anys. Com a monja d’este
convent va voler canviar el seu nom de pila Lionor Manuel pel d’Isabel,
en el que se la coneixera en l’historia. Professà, la primera, en el nou
Convent el dia 25 de març de 1446.
Tots els seus biografs parlen de la seua eixemplar vida religiosa. Per
aixo, segurament, la van elegir Abadesa el 26 de març de 1463, als seus
trentatres anys d’edat, carrec que eixerci fins a la seua mort.
El mateix D. Hipolit Samper i tots els atres biografs de Sor Isabel
de Villena conten el fet maravellos de la seua eleccio d’Abadesa, fet
que, fantastic i tot com es, volem reproduir per la seua gracia i la seua
ingenuïtat:
«En el año 1463 la nombraron Abadesa de su Convento y lo fue hasta
dos de julio 1490 en que murió; pero sucedió, en su elección, una cosa
maravillosa. Algunas monjas no querian darla el voto, porque no era legítima, y, una noche, estando la semanera tocando a los Maitines, oyó en
la Sala del Capítulo gran ruido en los hierros de una rexa y llegándose
a ver lo que era, passó por el Altar del Señor San Miguel Arcángel y
la habló diciéndola: ‘No temas, que yo estoy en la guarda, dirás a las
religiosas como Nuestro Señor está muy enojado por el disturbio que hay
en la Comunidad acerca de la elección de Abadesa, que embiava a castigarlas, pero teniendo a mi cuydado la guarda y custodia de este Convento,
he suplicado a Su Divina magestad suspendiese el castigo; que es del
servicio del Altísimo que eligan por Abadesa a Sor Isabel de Villena.
Respondió la religiosa que obedecerla; pero dudaba la diesen credito; a
esto el Arcángel bolvió de arriba abaxo la lámpara que está siempre en
dicha sala y saliendo las religiosas a los Maitines, viendo el prodigio, que
ardia y no caia aceite, la monja semanera las declaró lo que le había
pasado, y todas unánimes votaron por Sor Isabel de Villena.»
Sor Isabel fon una abadesa admirable. Li sobraven qualitats de go91

vern ad esta dona que en el mon hauria pogut eixercir carrecs de la
major responsabilitat.
Pero aquella pau i silenci monacals li donaren a Sor Isabel de Villena
noves experiencies i li van deixar prou temps lliure per a dedicar-se a
la llectura, per a escriure i per a meditar en profunditat.
Sa tia, la reina Da Maria, tan vinculada estava al Convent, per ella
fundat, que inclus hi tenia per ad ella mateixa la seua cambra, a on
moria el 4 de setembre de 1457, i alli fon soterrada en un mausoleu
d’estil gotic, que encara campeja hui en el seu claustre.
El dia 18 de febrer de 1484 Sor Isabel rebia en el Convent de la
Trinitat a la filla del rei D. Ferran, el Catolic, a fi d’educar-la d’acort
en la seua categoria real. Es tractava de Da Maria d’Arago, que tenia
no mes cinc anyets.
Sor Isabel no pogue mai prescindir, ni tan sols per a escriure, de la
seua exquisita educacio i criança la qual va rebre de la seua tia, la reina
Da Maria, en el Palau Real de Valencia. La seua gran cultura i les seues
delicadissimes maneres la varen marcar per a sempre. La seua successora en la seu abacial, Sor Aldonça de Monsoriu, dia d’ella: «com
aquesta ilustre e reverent abadessa, mare e senyora, seguint lo elegante
estil de la seua real natura e criament».
Al costat d’una abadesa com Sor Isabel de Villena, la comunitat
monacal aniria creixent en virtuts divines i humanes, igual com tambe
en una refinada formacio cultural. Segurament creà tambe alli una excelent biblioteca, que s’incrementà mes tart en la de Misser Jaume Exarch,
canonge paborde i Vicari General de Don Roderic de Borja, bisbe de
Valencia, que la deixà en herencia.
El Convent de la Trinitat, en temps de Sor Isabel, devia ser un cenacul lliterari al qual acodirien els grans poetes i escritors valencians.
La molta consideracio que aquells homens tan importants li tenien
a tan ilustre Abadesa ha quedat ben patent en els escrits i obres que
ells li van dedicar. Es d’aço un eixemple la dedicatoria i els versos de
Lo Passi en cobles que li van fer els seus propis autors.
Estos son els versos de mossen Fenollar:
D’aquella tan alta / tan fort y gran çoca
del arbre real / dels reys d’Arago,
sou vos una branca / ab virtut no poca,
de fruyt tan poblada, / quel pes vos derroca
tan baix, que a mans / se cull ab saho.
A vos, donchs, excelsa / humil abadessa
del sant monestir / de la Trinitat
dreçam nostra tela / teixida [a]b gran pressa;
y, puix en l’entendre / sou gran doctoressa,
pinçaula vos tota, / per gran caritat.
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Seran vostres tochs / les perles triades
quen tot nostre dir / sembrades iran;
los mots que y metreu / seran estimades
grans pedres y joyes, / que, ben engastades,
lo pobre collar / nos enrequiran.
Y, ab vostres sentencies, / les nostres tan baxes
daran maior lustre / als mes entenents:
obriu, donchs, lo be / de vostres grans caxes;
y nostres parlars, / cenyits ab les faxes
de vostre fin drap, / seran excellents.
Si’l nostre merexer / del tot no merita
que vostra virtut / nos dega valer,
la gran passio / que sols nos excita
excite a vos, / puix sou tan confita
d’aquella sanch pura / del Rey verdader,
que, tota per tots / en l’arbre de vida,
Ell, ver pellica, / dona per sos fills;
donchs, mogas la vostra / real sanch finida
per sanch d’infinit / que, morts, nos avida
preserva y delliura / de tots los perills.
Els de Pere Martínez no li van a la saga. Veja’s, si no:
A vos que poblau / lo cel de fels pobles
seguint en la terra / cami tan estret;
a vos que la Sgleya / ornau de richs mobles
y, essent capitana / de dones tan nobles,
sou vos la bandera / del viure perfet;
a vos que, tancada / dins casa tan santa,
d’angeliques obres / la regla brodau:
a vos, terra fertil / hom molta fel planta
per gran caritat / se cria y trasplanta
ab fruyt de virtuts / que tant abundau;
a vos, clara [a]ntorcha, / espill d’excellencia,
confort y alegria / de tots los fels ulls;
a vos quen la nau / de fort penitencia
servau lo timo / ab tanta prudencia
que may dels set vicis / encontrals esculls,;
a vos que, dexant / les pompes mundanes,
seguiu l’umil trajo / del gran Rey del cel;
a vos que [e]xcitau / les penses humanes
a festes divines / e molt sobiranes,
seguint la doctrina / del orde tan fel;
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a vos que guardeu / les vostres ovelles
del lop que’ns acaça / ab furios tranch;
a vos la pastora / tan digna d’aquelles,
que tant conversau / humilment ab elles
vestint rica porpra / de tan real sanch;
a vos que passau / la vida tan pobra
tots jorns enriquintvos / de bens eternals;
a vos per qui huy / virtut gran se obra:
ab gran reverencia / dreçam nostra obra,
puix tant en vos obren / les mans divinals.
Per la seua part, Miquel Pérez tambe li volgue dedicar la traduccio
valenciana de La Imitacio de Christ en estes paraules:
«Scriu Miquel Pérez a la molt illustre dona Ysabel de Billena,
abadessa del monestir de la Sancta Trinitat.
Molt illustre e virtuosa senyora: perque de aquesta trista, enujosa e
desestimable vida son breus los miserables dies e perque en la peregrinacio de aquest mon miserable no ençopegasseu en los grans laços quel
enemich d’ natura humana tots jorns nos para, vos sou aturada en lo
repos de religio, tan benaventurada, oblidant los bens, los amichs e
parents de real linatge. E recordant-vos de humilitat verdadera haveu
calcigat les superbes vanitats e pompes, enrequint e abillant dels bens
e joyells spirituals l’anima vostra; e aixi vostres virtuosos desigs, amprant
totes les ales de vostra voluntat, vos feren volar en aqueix alt loch de
contemplativa vida, on sou spill clar en qui clarament mirar-se deuen
los qui volen entrar en la streta senda de la verdadera penitencia e los
qui volen la fexuga nau de la carn desormejar de les conversacions
mundanes, dreçant la proha a desijar lo celestial regne fins que vinguen
a surgir en lo segur port de la ciutat de gloria, e per que per prechs
del reverent mestre, Pere Calaforra, mestre en sacra theologia del sagrat
orde de sant Agosti, he yo traduit de lati en VALENCIANA PROSA
lo libre de mestre Johan Gerson, canceller de Paris, intitulat lo
Menyspreu del mon, he deliberat endreçar lo present libre a la senyoria vostra, puix essent, eran senyora e de real linatge, haveu menyspreat
de aquest trist mon les honors e riquees.»
El mateix Miquel Pérez, en oferir-li l’eixemplar de la seua obra, li
adjunta estos versos bellissims:
En vostres mans ivorines
de patricia e d’Abadesa
eix obra de fresch impresa
preneu. Mirades benignes
doneu-li totstemps y a-tesa,
qu’ ab primors de stil molt fines
y ab ensenyances divines
pagara l’hora despesa
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en sa lectura. Pietosa
siau vers ell us deman
y a vostra molt fervorosa
oracio s’encoman
per sempre, de –bon–de veres
vostre servent: Miquel Pereç.
Sor Isabel de Villena, en quant va llegir la dedicatoria del llibre,
gentilment contesta a Miquel Pérez en este sonet maravellos, del que
el mateix Sant Joan de la Creu va traure allo de «música callada» i
«soledad sonora» del seu immortal cantic espiritual.
Estos son els versos de Sor Isabel de Villena a Miquel Pérez:
Dins quina cel-la en solitut sonora,
amich meu fortunat, haveu trobada
la gracia d’ eixa música callada
qu’ a cau d’orella y a mon cor tremora?
En llegint vostre llibre ¡com m’ acora
la pena de saber-me infortunada!
encare que dun libre soch autora,
vostra gracia gentil m’ era ignorada.
¿On l’heu feta, amich meu, la vostra bella
traduccio quem delecta y maravella,
dins la meua claustrada solitut?
¡Grans merces, traductor, per les belleses
quen vostres planes heu deixat impreses
pel conçol qu’a mon anima haveu dut!
Igualment el bisbe cristopolità, En Jaume Pérez de Valencia, a qui
En Roderic de Borja li havia confiat el govern de la diocesis valentina
i el de la de Cartagena, de la que era son administrador, li oferi u dels
seus famosos Canticum, a l’imprimir-li’ls, junt en les demes obres,
Fernández de Cordova.
Tambe Mossen Joan Roïç de Corella, el mes famos dels lliterats de
la seua epoca, li feu l’honor de dedicar-li la Oracio a la Senyora nostra,
tenint son Fill en la falda devallat de la creu, l’obra poetica que ha
alcançat potser el major numero d’edicions, no a soles d’est escritor,
sino de tots els classics valencians. Tot aço ho he volgut dir per a fer
ressaltar la personalitat lliteraria de Sor Isabel de Villena i el renom
que va obtindre entre aquells ilustres escritors del seu temps.
Per no fer-nos massa pesats, volem acabar esta breu biografia en la
noticia de la seua mort, ocorreguda l’any 1490, victima de l’epidemia
que assolà la ciutat i Regne de Valencia.
En l’epilec de l’obra Vita Christi que la nova Abadesa, Sor Aldonça
de Montsoriu, manà donar a l’imprenta per tal de donar compliment
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als moltissims encarrecs que se li havien fet, en especial el de la reina
Isabel la Catolica, diu textualment al foli CCCV, v.: «en aquelles grans
morts del any MCCCCXC, a dos de juliol, en divendres, dia de la
Visitacio de la mateixa Senyora, en lo sixante any de la virtuosa edat
fon posat terme al seu mortal viure, perque, passant a la inmortal vida,
sentis la vera experiencia de la excelencia e festa que recitar volia, e
rebes en la eternal patria complida retribucio dels XLV anys, tan ben
despesos en lo present monestir, dels quals los XXVII meritament era
stada prelada e abbadessa.»
Segons esta noticia, Sor Isabel de Villena moria el 2 de juliol de
1490, als xixanta anys d’edat, als quarantacinc de religiosa i als vintisset
d’abadesa. Soterrada despres en el van que hi havia en el baix cor de
l’Iglesia conventual, les seues despulles, colocades en una arqueta i depositades al peu de l’altar del nou panteo, es van perdre per a sempre
l’any 1936 al ser profanades pels revolucionaris marxistes, perseguidors
aferrissats de la fe cristiana.

II.

BIBLIOGRAFIA

L’obra lliteraria de Sor Isabel que ha aplegat fins a nosatres no es
molt copiosa.
1. OBRA RELIGIOSA
La seua obra principal i la que l’ha immortalisada es la
VITA CHRISTI
D’esta obra es coneixen tres edicions:
a) L’edicio princip.
Esta primera edicio de la Vita Christi manà fer-la Sor Aldonça de
Montsoriu, Abadesa del Convent de la Trinitat, successora de Sor Isabel.
Es un volum bellissim de 309 folis, lletra gotica a dos columnes, foliacio romana del I al CCCVI, mes 10 fulls finals, per a la taula, sense
numerar. En la portada, sobre l’escut d’armes, campeja este titul: Vita
Christi de la Reverent Abbadessa de la Trinitat.
Va dedicada a la reina Isabel, la Catolica, «molt alta, molt poderosa,
cristianissima Reyna e Senyora».
L’obra s’inicia en estes paraules: «Aci comença hun Vita Christi en
romanç, perque los simples e ignorants puguen saber e contemplar la
vida e mort del nostre Redemptor e Senyor Jesus, amador nostre, al
qual sia donada gloria e honor de totes les obres nostres com a faedor
e ordenador de aquelles.»
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I acaba d’esta manera: «A laor, honor e gloria de la Sanctissima
Trinitat fonch stampat lo present Vita Christi a instancia de la reverent
Sor Aldonça de Montsoriu, abbadessa del monestir de les monges de
la Trinitat de la insigne ciutat de Valencia e imprimit per Lope de la
Roqua, alemany, acabat en la dita ciutat a XXII de agost en lo any de
la nativitat de Nostre Senyor MCCCCLXXXXVII.»
Ademes d’esta edicio, considerada com a princip, n’hi ha una atra.
b) L’edicio de 1513
La seua segona edicio coneguda es esta, que du la següent inscripcio
sobre l’escut emmarcat en una vinyeta: «Ab privilegi. Vita Christi de la
Reverent Abbadessa de la Trinitat novament historiat, corregit y smenat
per un mestre en sacra theologia». Es un volum de 232 fulls foliats,
impres en caracters gotics, a dos columnes. El text apareix en 31 gravats
de fusta. El text, que comença en el foli 2, en la mateixa dedicatoria
que l’anterior, oferix algunes variants, comparat en el de l’edicio princip.
El colofo es com seguix: «A honor, laor e gloria de Nostre Senyor
Deu Jesuchrist: de la Sacratissima Verge Mare sua: fonch empremptat
lo present libre nomenat Vita Christi de la Abbadessa del monestir de
les monges de la Trinitat de la metropolitana ciutat de Valencia en lo
carrer de la Verge Maria de Gracia, per art e industria de Gorge
Costilla. Acaba’s a XII d’octubre Any de MDXIII.»
c)

Edicio de Barcelona

Es un volum de 191 folis numerats i 6 sense numerar per a la taula
i el colofo. Tambe està impres en caracters gotics, a dos columnes.
La portada, en l’escut i abundant decoracio, du este titul: «Vita
Christi de la Reverent Abbadessa de la Trinitat. Correguit ab les cotacions novament tretes en los marges, las quals fins assi en nenguns no
fonc stades, tretes, ab moltes noves histories.»
El colofo resa d’este modo: «A lahor e gloria de Nostre Senyor Deu
Jesuchrist e de la Sacratissima Verge Maria, Mare sua, Senyora nostra,
fonch empremptat lo present libre en la insigne ciutat de Barcelona per
Carles Amoros, provensal: nomenat Vita Christi de la Reverent Abbadessa
de la Trinitat. S’acabà d’imprimir el dia 20 de abril del any 1527.»
2.

UNES ATRES OBRES

A mes de la Vita Christi se li atribuixen tambe:
SPECULUM ANIMAE
Es una obra sobre mistica que el famos historiador D. Agusti Sales,
Croniste de la Ciutat de Valencia, va vore en el monasteri de la Trinitat
l’any 1761.
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SERMONS
Segons D. Hipolit de Samper i Gordejuela, este llibre continuava
manuscrit, i es va perdre per descuit de les monges i desidia inexplicable d’un frare carmelità que els el va demanar de prestat.

III. OBRA LLITERARIA
Sor Isabel de Villena, ademes d’una brillant figura en els anals del
Convent de la Trinitat, es tambe una dona, l’unica dona, que utilisà la
ploma en paritat en els millors escritors de la nostra lliteratura valenciana.
Paradoxalment, la grandea lliteraria no li ve a Sor Isabel per ser lliterata. Ella va escriure com una exigencia de la seua vida per a comunicar
a les seues monges allo que els havia de dir o per a que els homens
tots, sobre tot els senzills, saberen lo que debien saber per a salvar-se.
Tots els seus critics, antics i moderns, han reconegut l’important
aspecte lliterari de l’obra de Sor Isabel de Villena. Ya sabem, per haverho llegit mes amunt, lo que diu d’ella el mateix D. Hipolit Samper.
El merit de Sor Isabel, sent i tot monja com era, fon haver deixat
a un costat eix estil fabulos i irreal en la vida de Jesus, tan cultivat per
uns atres escritors, i haver-se dedicat a escriure de Jesus una vida real
en to tan huma i en tal destrea, que fa reviure en els seus llectors totes
i cada una de les escenes de l’Evangeli, com diriem hui en reportages
successius, que molt be podrien omplir les pagines dels periodics, diaris
i revistes i inclus proporcionar material de primera ma per als guions
de la televisio.
Els detalls mes minims hi son resaltats per la monja abadesa en una
gracia especial, en un tacte femeni i en un realisme digne de mencio.
En el capitul X, foli XVII, quan nos parla de la pobrea en que vivien
Josep i Maria, diu que santa Ana, «recordant-se de la pobrea que havia
vist en casa de la seua filla, trames-li un parell de flaçades e algunes
ayines de casa». Un poc despres arredonix esta idea en les paraules
següents: «E axi la Senyora e Joseph staven en la caseta vivint ab molta
caritat e puritat guanyant la vida en lo treball de ses mans».
En naixer Jesus, cap. LXV, foli LXXIIIv, descriu cóm Maria l’abriga
en els bolquers: «E acompanyant-lo en son plor en sobirana pietat,
embolca’l en summa diligencia aiudant-li ses donzelles. Car diligencia li
donava los bolquers: Caritat los escalfava: pobretat los estirava tant com
podia: perque bastassen a cobrir los peuets del Senyor. E pietat portava
un drap que li fos posat damunt lo cap. E tenint-lo la Senyora aixi
bolcadet, lo Senyor leixa lo plorar: mostrant que havia pres plaer en
aquella robeta quel estalviava del fret».
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En llegint estes paraules tan belles, que es poden posar en llavis de
qualsevol mare dels nostres pobles valencians, pensem en l’afirmacio que
fa sant Tomas d’Aquino quan diu que «no hi ha ni mai hague, cap
nacio o poble que tinguera sos deus tan prop com nosatres».
En identica linea de naturalitat i de detall, al relatar, dins del capitul LXXXIII, foli CII, la fugida de la Sagrada Familia a Egipte, hi descriu
l’ajuda de la seua mare i de les seues germanes que la proveiren de
viandes per al cami: «desijoses de servir la seua Senyoria, despenjaren
rayms e mangranes e posareni-ho en una cistelleta en altra fruyta seca
per proveir-la del que podien, car eren molt certes que lo cami era tan
aspre, que no trobarien per a menjar ne encara erba per a la somera».
I en acabar Jesus el dejuni dels quaranta dies en quaranta nits en
ple desert, la mare, segons Sor Isabel de Villena, capitul CIX, foli
CXIIIv., li envia el primer quemenjar: «pres una cistelleta, e de ses
propies mans posa en aquella unes tovalletes e un torcaboca e tovalloleta de exugar les mans e pa e fruyta seca e un poc de peix, car altra
vianda no trovava en casa sua».
Detalls com estos fan de la vida de Jesus una narracio realista, en
la que els personages actuen a lo huma i donen a l’historia de Jesus
una visio, dins de lo divi, lo mes humanistica possible.
Si nos adinsem en el tema de la sensibilitat femenina en l’obra de
Sor Isabel de Villena, nos veem francament desbordats. ¿Com, si no, s’explica eixa abundancia de diminutius tan oportuns i tan ben triats? Aci en
van uns quants com a eixemple: «pobrellets drapets, bolquerets, porchet,
cambreta, fillets, capçalet, careta, caseta, tovalloles, sistelleta, faixadet,
bolcadet, robeta, cabet, peuets, nebodet, jardinet, coveta, banquet,
pobrellet, lo fillet seu closet dins lo ventre, les seues manetes ... ».
Tambe son maravellosos els monolecs que l’Abadesa de la Trinitat fica
en boca de Maria, la Mare de Deu. En el naiximent de Jesus, capitul LXVI,
foli LXXIII v. i LXXIIII: «¡O maravellos fill de Deu! Vos qui per la vostra
gran potencia e magnificencia cloeu tota la terra dins la vostra ma. Hara,
vida mia, sou calfat e recreat ab aquests pobrellets drapellets.»
En la circumcisio, cap. LXVIII, foli LXXVI: «¡O amor e vida mia!
Vos sou turmentat en la vera delicatissima carn, e yo so travessada de
dolor dins la anima mia.»
I al peu de la Creu, cap. CCXIX, foli CCXXXXIIII: «¡O fill meu y
Senyor! Quanta alegria prenien los meus ulls mirant la bellea de aquest
front. E en quanta dolor e amargor lo contemple ara vehentlo aixi
trahucat e foradat, unflat e sanchtrait.»
Tambe en l’Aparicio de Jesus despres de resucitat, cap. CCXXXVII,
foli CCLXI: «¡O vida y amor mia! Lo meu cor regala e defail de tots
puncts sentint la dolçor de la vostra inmensa caritat. Les entramenes
mies, Senyor, son inflammades per abundosa dolçor e consolacio.»
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Ademes d’estes i d’atres innumerables frases, que demonstren la seua
sensibilitat femenina, tambe es podrien aduir moltissims relats de fets,
tals com el que nos servix d’eixemple, contingut en el capitul XC, en
el foli LXXXXVIII: «La Senyora, volent comunicar a Joseph lo gran
goig que tenia, com lo Senyor fill seu començava a parlar... E lo Senyor,
mirant-lo en la cara [a Joseph] ab una rialleta, posant-li les manetes
sobre lo cap, deyali balbucejant: Pare!»
El caracter d’este treball no nos permet ampliar-lo mes, pero si que
cal afirmar que l’obra de Sor Isabel de Villena es com l’aigua al sol,
que esta brodada d’infinits matisos: es dolçament candorosa en evocar
les escenes de Belem o les gracietes del Chiquet del fuster; dramatica
al reviure els terribles dolors de la Passio de Jesus; profetica quan es
submergix en els arcans de Deu; tenyida d’harmonia al descriure la
gloria del cel; tremula d’amor quan vol comunicar als cors dels humans
els incendis de l’amor divi que transfiguren el seu.
Per lo demes, s’ha de dir de Sor Isabel de Villena que, educada en
la cort real, sap molt be aprofitar ses vivencies i plasmar-les en la seua
obra al descriure les embaixades angeliques, el text dels anuncis, la
denominacio dels personages, etc., etc.
En quant a les fonts que pogue consultar, sería este un treball molt
important a realisar, puix que l’autora, de cites no en dona cap. Per
descontat, la seua inspiracio està en els Evangelis, en els Llibres de
l’Antic i del Nou Testament, en els Sants Pares de la Iglesia, en els
escritors mistics i en els llibres lliturgics. Mes que una cita estereotipada
complidora d’una missio, Sor Isabel de Villena sap expressar un contingut, una sintesis doctrinal i el pensament de la Mare Iglesia sobre una
materia concreta.
La cultura d’esta dama, considerada en son historic entorn, es realment extraordinaria, i el seu talent, ben prodigios.
Val la pena acabar est apartat dient que la prosa de la nostra escritora pertany a l’alta prosa de la mistica franciscana, la que naix del
carisma del seu fundador Sant Francesc d’Assis.

IV.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

Encara que en l’introduccio de la Vita Christi diga Sor Isabel de
Villena que l’escriu «perque los simples e ignorants puguen saber e
contemplar la vida e mort de nostre Redemptor e Senyor Jesus, amador
nostre», no es que ho fera en un llenguage vulgar, prenent est adjectiu
«vulgar» en contraposicio a «lliterari», sino al llati, llengua considerada
com a culta en aquells temps, ya que ella escrivia en el llenguage corrent
de la societat ben educada d’aquella Valencia.
100

Es veritat que Sor Isabel no va dir expressament que escrivira en
llengua valenciana o, a lo manco, no nos consta, sino en Romanç. ¿Cal
explicar ara lo que vol dir Sor Isabel de Villena quan diu que escrivia
en Romanç, tal com ho dia tambe el mateix Jaume I i ho han repetit
tants i tants escritors valencians? Es ben sabut que la llengua «romanç»
o romano-vulgar, parlada pel poble, va seguir el seu proces d’evolucio
durant l’epoca romana en Espanya i que despres continuà evolucionant
d’un modo mes progressiu en l’epoca visigoda. D’esta llengua romanovulgar en deriven les nomenades llengües romanç o romaniques, que
anaren creixent en cada nacionalitat o regio en les seues propies peculiaritats. El romanç o romancium es en el Regne de Valencia el valencià;
en Galicia, el gallec; en Catalunya, el catala, i en Castella, el castella.
Per aixo, no sense motius diria el P. Fullana mes tart: «La pretensió, de molts catalans i també d’alguns valencians, de volér nomenar
llengua catalana al llenguage valencià, nos paréix, com sempre nos ha
paregut, una pretensió desgavellada i molt fora de raó.»
I, per aixo mateix, des de D. Hipolit Samper i Gordejuela fins als
atres bibliografs que han tractat de Sor Isabel de Villena, tots asseguren que va escriure en Llengua Valenciana.
Estos son els seus testimonis:
El de D. Hipolit Samper: «Vita Christi, de la Reverent Abadesa de
la Trinitat, compuesto en Lengua Valenciana».
D. Josep Rodríguez, en la seua Biblioteca Valentina, afirma: «Escribió
dicha Señora en nuestro Idioma Materno».
D. Vicent Ximeno, en la seua obra Escritores del Reyno de Valencia,
al referirse a la Vita Christi de Sor Isabel de Villena, repetix les paraules de Samper: «Está compuesto en Lengua Valenciana».
I aixina ho van recalcant els demes.
Pero, per mes que ningu no haguera dit res, i l’obra de Sor Isabel
de Villena haguera aparegut com d’un anonim autor, nomes per el seu
estudi intern hauriem pogut aplegar a la conclusio que l’havia escrita
en valencià.
Esta relacio de paraules, triades al vol, que no preten ser exhaustiva, creem que nos ve a mostrar ben clarament que la nostra Abadesa
de la Trinitat escrivia en la Llengua Valenciana que ella parlava en la
gent del seu temps, la mateixa Llengua Valenciana que hui i ara parlem:
«atras, l’orde, embaxador, recebir, benaventurada, animo, lo restant,
puix, defendreu, despedir, amoros, verdaderament, eixint, cortina, falda,
strado, dispensadora, naixca, nodriça, servici, antorcha, parais, resplandor, tardar, testifica, l’ajuda, altea, bellea, confusos, sala, jornada,
triumfo, menejar, hui, angusties, pesebre, huit, descans, modo, maravellats, ansies, fatigues, cambi, peregrinants, unflant, jui, febra, desordens,
spill, temerosos, incurable, agrevia, torcar, pereos, vengarse, medicines,
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malicioses, hobedients, empastres, resplandent, oreu, obtinguda, preniu,
resplandir, maravellosament, calitat, viuda, piados, servidors, defesos,
carreres, criats, deport, concebiment, cabanyes, sagell, descuidadament,
regirar, rosegar, fahena, atribulat, empremtar, Rafel ... »
Un atre tant es pot dir d’estes frases agafades al vol: «esta fahena,
ficar lo genoll en terra, Mar Roja, estes clamors, d’estes donzelles, son
curs, real cadira, hoir lo consentiment, ixque-lo a recebir, vos amarà,
amprar de mi, abraçar als miserables, de hu en hu, lo cendemà, real
manto, manto forrat, capsa redona, no gireu la cara de mi, escamparen
infinides lagrimes, ixen rius, basques de cor, sancers de cor, real corona,
criades vostres, fer lliga, la seua habitacio, revessa inclinacio, hon vos
esteu e habiteu, mos fills, escampar la vostra preciosa sanc, ni solar ni
deport, ses necessitats, era de sis mesos, la cambra on estava tancada,
per lo cami, fica los genolls en terra, en los ulls al cel e les mans juntes,
esta circuncisio, la seua dolça maneta, la sanc que escampa, estes profecies, esta comanda, viure de la fahena de ses mans, cuidi morir
d’enyorament, soportar la vida ... »
Digam finalment que, si els pintors de l’Edat Mija solien fer els
retrats de les dones, d’un modo especial els de la Verge Maria, Mare
de Deu sobre un fondo d’or, creem que, per justicia, Sor Isabel de
Villena tambe s’ho mereix, perque la seua image de dona i d’escritora
quede ben dignament emmarcada en els anals de l’historia valenciana,
per a admiracio de propis i estranys.
Que tot lo que hem dit fins aci valga, des d’ara, com a un homenage inicial a la «molt docta, entesa, virtuosa, eixemplar i molt afavorida
de Deu, la monja-abadesa, Sor Isabel de Villena», honra i gloria de les
dones valencianes i de la Ciutat i del Regne a on ella va naixer, vixque
i va morir.
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Joan Roïç de Corella

OÏÇ de Corella es un noble llinage valencià procedent
de la vila de Corella, del Regne de Navarra. Encara que
el llinage es Corella, tal com consta en molts documents,
ya des de la conquesta del rei Jaume I apareix junt al
patronimic Roïç, que el precedix. Els cavallers d’este
llinage gojaren de gran prestigi davant dels reis i els acompanyaven en
les expedicions militars mes importants, i ocuparen tambe carrecs rellevants en la societat valenciana, tals com els de jurat de la ciutat i
governador general.
Una atra dada que nos conve destacar es que, al voltant dels anys
en que va viure el nostre Joan Roïç, de Corella, hi figuren uns quants
homonims seus, i per aixo conve estar sobre avis en les dades de la
seua vida, per a no atribuir-li’n d’atres, sino les que vagen avalades per
documents historics.

I. BREU BIOGRAFIA
Joan Roïç de Corella, naixcut segurament en Gandia, fon fill primogenit del matrimoni Ausias Roïç de Corella i Aldonça Corella. Poeta
inspiradissim i prosiste d’elegant estil, culmina una de les epoques mes
brillants de l’historia de la lliteratura valenciana.
Sabem que el seu yayo patern tambe es dia com ell, Joan Roïç, de
Corella, i estava casat en Joana de Natera, filla de Joan i neta d’Andreu
Natera.
En torn de l’any del naiximent del nostre famos escritor s’han donat
distintes dates. Segons els documents de primera ma que hem contrastat, be podem assegurar que naixque cap al 1438.
Les families Roïç de Corella i March estigueren molt ben relacionades entre elles, tant que les dos van firmar, l’una i l’atra, diferents
documents publics i notarials, tals com testaments i contractes de matrimoni. Es prou si diem que el pare del nostre Joan Roïç de Corella fon
testimoni del contracte matrimonial d’Ausias March i Joana Escorna el
dia 23 de febrer de 1443, i el yayo, Joan Roïç de Corella, va ser
marmessor eixecutor del testament de Joan March, fill de Pere March,
poeta, primer senyor de Beniarjo.
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Es mes, si nos atenem al testament de Pere March a on se diu que
Joan Roïç de Corella, yayo del nostre escritor, era cosi germa seu,
resulta que Ausias Roïç de Corella i Ausias March eren parents molt
proxims.
El matrimoni d’Ausias Roïç de Corella i Aldonça Corella va tindre
quatre fills: el primogenit, dos homens mes, Manuel i Lluïs, i una chica,
Dalfina.
Es pot supondre que la familia, a mes de la casa pairal de Gandia,
tindria tambe casa en Valencia. Tambe demostra la seua relacio en la
ciutat de Valencia el fet que, entre els benefactors del convent de la
Trinitat que s’edificava en esta ciutat, fundat per les clarises de Gandia,
apareixen els noms d’Ausias Roïç de Corella, Aldonça Corella i sos fills
Joan, Manuel i Lluïs. Segurament per aquells anys de 1446-1449 encara
no havia naixcut Dalfina.
De l’infancia i de la joventut de Joan Roïç de Corella tenim molt
poques noticies.
Pel testament de son pare sabem que el fa hereu universal dels seus
bens i que son pare mori abans del 16 de giner de 1450, quan ell tindria
uns 12 anys.
La seua mare, Aldonça Corella, apareix en uns quants documents
com a usufructuaria dels bens de son marit i com a tutora i curadora
de sos fills.
Es de creure que, sense desmontar la casa de Gandia, se’n vindria
en sos fills a la ciutat de Valencia per tal de procurar-los una instruccio i una educacio mes polides. El mateix Joan dirà, en la seua
correspondencia en el Princip de Viana, que «es cria en braços de la
Sacra Theologia».
Abans dels 33 anys d’edat ya era Mestre en Sagrada Teologia, titul
del que blasona i s’envanix.
Una de les costums de l’epoca era l’intercanvi de cartes –d’altura–
entre els intelectuals, reis i alts dignataris. De la correspondencia del
Princip de Viana, mort el 23 de setembre de 1461, podem deduir que
el jove Joan Roïç de Corella destacava en els ambients lliteraris com
un home important.
En un document de l’any 1471 apareix en el titul de «Reverend e
magnific mossen Joan de Corella, cavaller e mestre en sacra teologia».
Per estos tituls hi ha qui ha cregut que era sacerdot; pero ni el titul
de «Reverend» ni el de «Mestre de teologia» autorisen a pensar que
ho fora.
El titul de «Reverend» apareix continuament en els documents de
l’epoca atribuit a persones rellevants, no eclesiastiques, i tambe als sants,
no sacerdots; i el de «Mestre de teologia» el podem vore, per eixemple,
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en el mateix testament de Joan de Rocafort, del qual fon marmessor el
nostre Corella, a on apareix el difunt Rocafort com a «mestre de
sagrada teologia» i se sap que no era sacerdot perque consta expressament el nom de la seua muller i els de sos fills.
Pero sí apareix com a predicador, concretament en la Seu de
Valencia. Aixina consta en una nota de l’archiu de la Seu Valentina; i
mossen Bernat Fenollar, canonge, dia d’ell elogiosament:
Un altre Sent Pau
ohint-vos contemple;
quand vos sermonau
alegra’s lo temple;
tot hom s’entristeix
de vostre sçilenci;
la fama vos creix
d’un altre Terençi.
Pero preguntem: ¿El Roïç de Corella predicador es el mateix Joan
Roïç de Corella escritor, biografiat nostre? Mentres no n’hi haja documents fefaents que nos asseguren tal identitat, no podem afirmar res en
concret.
Inclus en el cas que es provara que el predicador es el nostre Joan
Roïç de Corella, tampoc no es provaria que era sacerdot, perque, segons
la costum de l’epoca, els simples tonsurats o els tonsurats en unes atres
ordens menors predicaven en determinades ocasions, cosa que sempre
ho han fet els qui havien pres ya l’orde major del diaconat, igual que
es fa ara.
En els archius de Valencia abunden els documents en els que d’alguna manera interve el mestre Joan Roïç de Corella, tal com, per
eixemple, en el de cessio a favor del bisbe Jacme Pérez, a on apareix
com a marmessor de son cunyat, Lluïs Figuerola, i en el que rep un
cens de determinada quantitat de diner. D’entre els molts documents
que tenim a ma sobre el nostre Roïç de Corella cal remarcar, per la
seua importancia, u del propi rei en el qual demana al Bale del Regne
de Valencia, Don Didac de Torres, el llibre del nostre escritor que du
per titul El Cartoixa.
El 30 d’agost de 1478 otorga son testament davant d’Antoni Barreda
(testament que fon publicat, despres de la seua mort, el 6 d’octubre de
1497) en el qual deixa sos bens a la seua germana Dalfina, casada en
Lluïs de Figuerola, la qual, als quatre dies de la mort de son germa, el
10 d’octubre de 1497, fa donacio lliure de tota l’herencia a Isabel
Martínez de Vera davant del notari Jaume Albert.
D’esta dona nos consta que Joan Roïç de Corella va tindre dos fills,
Joan i Estefania. Isabel pagà a Dalfina unes quantitats que li devia son
germa Joan. Sos fills, Joan i Estefania, apareixen en un document de
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censals del 7 d’abril de 1498 i en un atre del 6 de juny de 1499. Ademes
Joan figura primer com a cavaller i despres com a comanador de
Santiago. Joan Roïç de Corella mori el dia 6 d’octubre de 1497.

II.

BIBLIOGRAFIA

OBRES EN PROSA
1.

OBRES DE SAGRADA ESCRITURA

En est apartat nomes podem incloure el Psalteri, unica obra sobre
la Biblia que va escriure o tradui el nostre mestre Joan Roïç de Corella.
PSALTERI
Es una traduccio del Salteri o Salms de la Vulgata, que l’Iglesia ve
utilisant a través dels sigles per a la lliturgia de la Missa, Breviari i
Sacraments, aixina com tambe per a l’us de tots els estudis i documents,
i que sancionà oficialment el Concili de Trento.
La versio a la llengua valenciana del mestre Joan Roïç de Corella
es molt fidel al text original i manté una gran dignitat i elegancia en
el transcurs dels 150 salms.
En este temps en que l’Iglesia Catolica ha donat oficialment cabuda
en la seua Lliturgia a les llengües vernacules, la Provincia Eclesiastica
Valentina, en conte de buscar noves traduccions, quasi mediocres, hauria
d’haver utilisat, perque valia la pena, esta versio valenciana, lliteralment
impecable, i mes quan, entre d’atres eixemplars, la nostra Ciutat en
dispon d’un manuscrit.
2.

OBRES RELIGIOSES

LO CARTOIXA
Aixina es denomina una extensa Vida de Jesucrist, que va escriure
un cartoixà d’Estrasburc, Ludolf de Saxonia, en llengua llatina i que
alcança un gran exit, tant entre els seus contemporaneus com entre les
generacions posteriors. Esta vida de Crist no pertany al genero popular
com unes atres d’eixa epoca, sino que supon un estudi molt profundo
de la vida de Jesus i nos oferix allo que hui diriem una reflexio teologica d’especial consideracio per a l’home de fe.
Del conjunt d’esta obra diu D. Marceli Menéndez i Pelayo: «La Vita
Christi es una extensa vida del Redentor conforme al texto de los evangelios, dilatado con meditaciones y comentarios, donde caudalosamente
vierte su autor, famoso en los tiempos medios, lo más selecto de la
doctrina de los Padres de la Iglesia. La traducción que está hecha en
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noble y robusto lenguaje y es una de las mejores muestras de la prosa
de aquel tiempo, mereció la honra de servir de lectura espiritual al
Beato Juan de Ávila y a Santa Teresa de Jesús, y durante todo el siglo
XVI fue libro de uso frecuente entre los predicadores, para quienes
había dispuesto el traductor una tabla metódica a modo de repertorio.»
Joan Roïç de Corella mamprengue, el treball de traduccio a la
Llengua Valenciana d’esta obra que el tingue ocupat durant cinc anys,
pero que, a la fi, la va vore del tot coronada per l’exit, degut a les
seues repetides edicions.
Referint-se a la versio valenciana, diu Menéndez i Pelayo que: «No
es menos apreciable que la traducción castellana y portuguesa, bajo el
aspecto del lenguaje y todavía más rara que ninguna de ellas, que hizo
el famoso poeta valenciano Joan Roïç de Corella, maestro en Sagrada
Escritura, a ruegos del Magnífico Caballero Fray Jaime de Bosch, de la
Orden de Montesa. Son también cuatro esplendidos volúmenes en folio
que es casi imposible ver juntos.»
LO QUART DEL CARTOIXA
Este llibre conté l’ultima part de la traduccio valenciana de la Vida
de Jesucrist, escrita pel ya citat Ludolf de Saxonia.
Es cosa estranya que l’autor, tenint preparada tota l’obra, començara
la seua publicacio per l’ultima part que es esta; potser s’explique perque
esta quarta part conte per al gran public lo mes important i atraent de
la vida de Jesus, com es la seua passio i la seua mort.
Es va editar en Valencia el 16 de febrer de 1495 i consegui tal exit
de llectura en totes les bandes que eixe mateix any, el dia 6 de novembre, s’imprimix novament; en Barcelona es va imprimir l’any 1513.
En este quart llibre descriu els passages evangelics que seguixen al
Sant Sopar del Senyor i acaba en el Juï final i la Gloria Eterna.
En el capitul 26 apareix una curiosa formulacio del Credo. Al final
es troba la famosa oracio a la Verge Maria.
LO PRIMER DEL CARTOIXA
Este volum conté la primera part de la Vida de Jesus i comprén des
del tema de la generacio eterna del Verp fins al milacre del criat del
centurio de Cafarnaum. El dedicà a Jaume del Bosch i fon impres en
Valencia el 13 d’abril de 1496.
LO SEGON DEL CARTOIXA
Abraça este segon llibre des del milacre del centurio de Cafarnaum fins
a la Transfiguracio. Fon impres tambe en Valencia cap a l’any 1500, despres
de la mort de Joan Roïç de Corella, tal com es fa constar en el colofo.
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LO TERÇ DEL CARTOIXA
Continuant la Vida de Jesus, este volum comença en el misteri de
la Transfiguracio de Crist en el Mont del Tabor fins a l’ultim Sopar.
Encara que no està datat, es creu que va ser impres en Valencia cap
al 1495.
ORACIONARI DEL CARTOIXA
Conté unes quantes oracions que foren compilades per Nicolau
Poncell.
LA VESIO
Este breu tractat està contingut en un opuscul editat per Lambert
Palmart el 28 de juny de 1488 i que conté els treballs en prosa del
concurs lliterari de l’any 1487.
El nostre escritor en esta Vesio demostra, valent-se de set arguments
teologics, el misteri de l’Immaculada Concepcio de la Verge Maria,
misteri molt apreciat pels valencians de tots els temps, ara ya dogma
de fe.
A mes de la defensa d’este misteri de la Concepcio Immaculada de
la Mare de Deu, conté la descripcio del valencianissim retaule de Nostra
Senyora de Gracia i l’elogi de Mossen Ferran Dieç.
L’incunable es de l’any 1488 i comença aixina: «Jhesus, Mariae filius.
Comença la excelentissima obra en prosa sobre la verissima immaculada
concepcio de la Mare de Deu, a instancia del noble mossen Ferrando
Dieç, prevere.»
TRACTAT DE LA CONCEPCIO DE LA SACRATISSIMA VERGE
MARIA, MARE DE DEU, SENYORA NOSTRA
D’esta obra del Mestre Corella nomes nos dona noticia D. Vicent
Ximeno, qui, en la seua obra Escritores del Reyno de Valencia, nos diu
que fon impresa «en 4º, sin nota de impresión, ni de año. Divide la
obra en tres partes. En la primera expone qué cosa sea pecado original, y cómo se contraxo. En la segunda, cómo fue preservada nuestra
Señora por su Hijo Divino de este pecado. Y en la tercera da solución
a los argumentos del texto».
3.

OBRES FILOSOFIQUES: PSICOLOGIA

Per tal de poder agrupar d’alguna manera estes obres de Corella,
s’inclouen dins de la Filosofia, en esta seccio de Psicologia.
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TRIUMFO DE LES DONES
Es una obra en la que l’autor exalta el sexe femeni defenent-lo de
les acusacions dels seus detractors: «Escriu una dona, que ha nom
Veritat, la present letra a les altres dones, mostrant elles ser mes perfectes que els homens.» Per tant, es la propia Veritat qui parla i defen les
dones d’un modo retoric, utilisant els arguments de l’epoca.
Glossa les paraules del rei Salomo en les que, diu que, entre mil
homens, n’hi ha u de bo, i de dones, no cap. Comenta la doctrina
d’Aristotil. Es referix a les dones ilustres de la Biblia i de l’Historia
Eclesiastica.
Acaba l’obra en 18 versos estramps dedicats a la Mare de Deu, de
gran qualitat, en el tema dels quals l’autor es mou com en el seu propi
ambient.
LETRA QUE HONESTAT ESCRIU A LES DONES
En esta obra seguix la mateixa llinia de l’obra anterior. Posa en llavis
d’Honestat l’alabança de l’esposa de Joan Fabra. D’esta obra, escrita en
1462, nomes queden uns quants fragments.
4.

OBRES MITOLOGIQUES

Al referir-nos a les obres mitologiques de Joan Roïç de Corella hem
d’afirmar que a través d’elles descobrim a l’escritor que intenta acostarse a les fonts dels classics, a mes de revelar-se’ns en son estil purissim
com a mestre consumat, tal volta perque esta tematica s’ajustara a son
estat psicologic. No en va la majoria d’estes obres mitologiques tenen
molt que vore en les obres amoroses.
Entre els classics de l’antiguetat preferix a Ovidi, del que fa son
autor preferit.
HISTORIA DE JESON I MEDEA
Es la millor, la mes extensa i la mes original de les obres de Corella
corresponents ad este genero. Les seues fonts d’inspiracio van ser la
Heroida XII d’Ovidi i la tragedia Medea, de Seneca.
Coincidix en elles en les grans llinies, pero no en la lletra, ya que
el Mestre Corella sap ampliar els fets i enriquir-los en detalls que revalorisen els propis texts d’aquells classics.
L’intencio de l’obra es veu clara en el seu mateix titul: «Escriu
Medea a les dones la ingratitut e desconeixença de Jeson per a dar
exemple d’honestament viure.»
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HISTORIA DE LEANDER I HERO
L’obra està inspirada en les mateixes Heroides d’Ovidi, Epistoles
XVIII i XIX, i cal situar-la, en la cronologia del nostre escritor, abans
de l’any 1483. Si be es veritat que el Mestre Corella tindria present
l’obra d’Ovidi, es precis reconeixer que tambe es va servir d’unes atres
fonts o va inventar moments especials per a donar a la seua historia
de Leander i Hero una frescor i novetat que la fan distinta, encara en
el moment culminant de la mort d’Hero, que cau abatuda per l’espasa
sobre els braços gelats de Leander, el mort per qui ella moria. En esta
obra apareix el famos epitafi de Leander i Hero que transcrivim:
Amor cruel / quils has units en vida,
Y ab gran dolor / lo viurels has fet perdre:
Apres la mort / los tanqua [e]n lo sepulcre.
RAONAMENT DE TELAMO E ULISES
Son titul es: Rahonament de Thelamo e de Ulixes en lo setge de
Troya, davant Agameno, apres mort Achiles sobre les sues armes.
L’argument d’esta obra son els debats entre Telamo i Ulises, despres
de la mort de l’heroe Aquiles davant de la forta muralla de Troya, procedents de la Metamorfosis d’Ovidi, llibre XIII, en mes o manco fidelitat
al text original; pero lo que no es pot negar es que aci tambe Roïç de
Corella manifesta la seua facilitat d’expressio per a adornar el discurs.
LO PLANT DE LA REYNA ECUBA
El manuscrit d’esta obra està datat cap al 1498. Pertany a les obres
mitologiques i en ell nos relata els fets de la destruccio de Troya. Els
laments de la reina Ecuba davant dels estralls de l’exercit grec constituixen la part central de l’obra en la que habilment sap posar Corella,
a lo llarc d’un sentit monolec, tota la força de la seua desbordada inspiracio en presencia de la mort del rei Priam, son espos, i de la de sos
fills, Hector i Policena, i de la del seu net, Astianacres.
Es provable que Roïç de Corella tinguera present els escrits de
Seneca, dels quals pren a voltes, ademes d’algunes idees, tambe les seues
mateixes paraules. Pero, salvant tots els defectes que te, l’obra es suficientment original per a que el llector la seguixca llegint en gran interes
fins a l’ultima frase.
El titul de l’obra es: Plant doloros de la Reyna Ecuba raonant la
mort de Priam e de Policena e de Astianacres.
LO JARDI DE AMOR
La lamentacio de Mirra, filla de Sinarras, la faula de Narcis, i la
poesia de Piramo e Tisbe formen una sola composicio que correspon al
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titul Lo Jardi de amor. Escrita esta obra despres de 1471, pren la seua
inspiracio en la Metamorfosis, obra d’Ovidi, pero de factura virgiliana.
En esta trilogia maravellosa es tracta, mes que d’una traduccio, d’una
interpretacio personal del nostre escritor, el qual es mou en tota llibertat en els famosos plani en els que «ab desig de trobar a ma dolor
semblant companyia, he desamparat aquest mon, devallant en los trists
e tenebrosos plans de Pluto, per aquell cami que al desterrat de Troya
mostra la inclita Sivilla.»
LAMENTACIO DE BIBLIS
Està inspirada en la Metamorfosis d’Ovidi, llibre IX, des del vers 454
fins al final. Du per titul: Lamentacio de Biblis, germana de Cauno.
Esta obra està escrita a usança de la trilogia de Lo Jardi de amor.
La conclusio del Mestre Corella es moralisadora. «E aixi plague als
fats –diu la trista Biblis– que lo meu cos, convertit en font, nomenada
per mon nom, fos eixemple a les altres dones de no amar sino solament ço que justament puguem atendre.»
Com ya es comprén, l’obra tracta de l’historia dels amors de Biblis
en son germa Cauno.
LETRES DE ACHILES E POLICENA
El titul es: Lletra fengida que Achiles escriu en lo setge de Troya,
apres mort Hector. Son unes cartes fingides d’Aquiles a Policena. Es est
un tema molt freqüent en la lliteratura migeval; segurament Corella es
va inspirar en Ovidi, com en les atres obres mitologiques, creant d’esta
manera com unes Heroides originals que podriem dir ser propies del
Mestre Roïç de Corella.
LO JOHI DE PARIS
L’obra du per titul Lo Johi de Paris: Escriu Johan Escriva a mossen
Corella. Visio del Judici de Paris feta per mossen Johan Escrivà, ab la
alegoria de aquell, feta per mossen Corella.
Encara que la primera part, com be diu el titul, s’atribuix a mossen
Joan Escrivà, es pot ben be assegurar l’unitat d’estil en la totalitat de
l’obra.
Escrivà fa l’exposicio detallada del juï valent-se de la Heroida XVI
d’Ovidi. En la segona part o alegoria de Lo Johi de Paris, Joan Roïç
de Corella fa gala dels seus coneiximents mitologics i dels seus profundissims estudis teologics al presentar-nos, en les tres divinitats, Juno,
Palas i Venus, els tres gran pecats: l’avaricia, la superbia i la luxuria.
Paris personifica l’oci, enemic de la virtut, a la vista del qual es presenten les divinitats ades ya citades.
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PARLAMENT EN CASA DE MERCADER
Pels adjunts de l’obra es deduix que fon escrita entre 1469 i 1471.
Comença en esta exposicio: Parlament o col.lacio que s’esdevench en casa
de Berenguer Mercader entre alguns homens d’estat de la Ciutat de
Valencia, los quals ordenaren les historials pohesies seguents, ço es, cascu
la sua en son elegant estil.
S’inclou entre les obres de Joan Roïç de Corella, perque fon ell qui,
a bon segur, redactà no unicament el text de l’introduccio, sino tambe
lo que, despres del sopar, narren el mateix Mercader sobre la poesia
de Cefal i Proca; Joan Escrivà, sobre la faula de Sila, filla del rei Mimo;
Lluïs de Castellvi, sobre l’historia de Pacifé, esposa de Mimos, i Joan
Pròxita, sobre la poesia de Progmes i Filomena, que estan totes elles
basades en les obres d’Ovidi.
5.

OBRES AMOROSES

La major part de les obres amoroses, tant en prosa com en vers,
tenen alguna relacio en la vida intima de l’autor: tal es el cas de
Caldesa, personage al qui dedica varies composicions.
TRAGEDIA DE CALDESA
Nos trobem davant d’una de les obres mes importants de Corella,
tant pel seu estil com per la seua originalitat: La tragedia rahonant un
cas afortunat que ab una dama li esdevench.
Es tracta d’una historia de fidelitat. Comença en una introduccio que
prepara els anims del llector i en la que l’autor revela la tristea, la
dolor i inclus la desesperacio que s’apoderen de la seua anima.
A continuacio situa l’escenari del drama en un lloc que es: «Lo deleitos, amenissim Regne de Valencia, dins los murs de la sua major ciutat»
i determina el seu temps, que es al final del regnat d’Alfons el
Magnanim i al començament del de Joan II d’Arago.
D’esta tragedia ha dit Menéndez i Pelayo: «El fragmento de la
llamada Tragedia, aunque no limpio de afectaciones retóricas, tiene
pasión y brío. El poeta sorprende a su amada en flagrante delito de
infidelidad, se querella desesperadamente y lanza contra sí mismo atroces maldiciones si vuelve a acordarse de tal amor. Ella con muchas
lágrimas y suspiros y sollozos pide perdón por su culpa en versos amorosísimos.»
La tragedia manté el seu interes perque conté passio i força que
brota de l’interior del cor de l’autor. Els seus versos han passat a l’historia i corren de boca en boca. Per la seua gran importancia els
transcrivim ara i aci:
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Mouras corrent / la tremuntana ferma,
E tots ensemps / los çels cauran en troços;
Tornara fret / lo foch alt en la sphera,
Y, en lo mes fons / del mon veuran lo centre;
Tinta de sanch / se mostrara la luna,
E tot escur / lo sol perdra la forma,
Ans que james / de mi siau servida;
E lo meu cos, / del prim cabell fins l’ungla,
Mirant-ho vos, / sia partit en peçes,
E, tornat pols, / no prengua sepoltura,
Ni rebal mon / tant çelerada çendra;
Nis pugua fer / algu gire la lengua
A dir: bon pos / a l’anima maleyta,
Si Deu permet / mos ulls vos puguen veure.
EPISTOLARI AB EL PRINCEP DE VIANA
Dins de l’obra relacionada en la tragedia de Caldesa, conve destacar la correspondencia entre Roïç de Corella i el Princip de Viana:
Escriu lo Princep Don Carlos a Mossen Corella. Respon Mossen Corella.
Esta correspondencia cal situar-la abans de la mort del Princip de
Viana, Duc de Gandia, ocorreguda el 26 de setembre de 1471.
El tema que es propon en la primera carta del Princip de Viana al
Mestre Roïç de Corella era molt del gust del nostre biografiat, perque
coincidia plenament en l’estat interior de la seua propia vida.
N’hi ha tres respostes de Roïç de Corella, escrites en llengua valenciana, a les tres lletres del Princip de Viana, escrites en castella.
En estes cartes el Mestre Corella dona al Princip de Viana grans tractaments, com el de «Vostra Magestat, Lochtinent de la divina magestat...». I li
propina reiterats elogis i afalacs. No es deu perdre de vista que Roïç de
Corella era de Gandia, i el Princip de Viana era el Duc d’eixa mateixa Ciutat.
En relacio en la tragedia de Caldesa i la seua protagonista, hem de
dir que les paraules: «canviant amor per raonable ira, lançare la cruel
dama en les fondes e braves aigües, e jamai per mi no li sera trames
sols un “requiescat in pace”», es referixen a ella ben clarament.
LETRES A YOLANT DURDELA
Son dos cartes escrites d’un modo, mes be normal, a una dona. En la
primera, li demana resposta per tal de concretar una entrevista. En la
segona, agrait a la resposta favorable, li demana una atra resposta i li diu:
«Lo be que us vull, car per letra alguna no seria possible recitar-vos-ho.»
La primera acaba dient:
En vos es ma fe / he tota ma vida;
Husau de merce, / he sera complida.
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I la segona acaba en estes paraules:
Yo desig esser vostre, / he la sort mia
Nou vol queu sia.
6. OBRES HAGIOGRAFIQUES
Joan Roïç de Corella, com quasi tots els escritors contemporaneus
seus, va escriure tambe vides de Sants; pero els supera a tots, dins d’este
genero hagiografic, pel seu estil ric en matisos, sobreixent d’emocio de
la mes alta noblea i admirable simplicitat.
HISTORIA DE LA GLORIOSA SANTA MAGDALENA
Escrita abans de 1483, relata en ella la vida de la Santa penitent. Si
fa us de la famosa llegenda aurea com a punt de partida, l’enriquix en
dades evangeliques i en unes atres d’orige divers. Mescla i afig alguns
nous personases que donen vida i color ad esta estimable hagiografia.
Va dedicada a la senyora Leonor de Flors, viuda de Vallterra, a la que
li oferix estos versos al final de la seua obra:
Flor d’onestat / Senyora devota,
La Vida us tramet / de la Magdalena;
Que vos la pregueu, / dels çels en la mota.
Nos faça pujar / ab angels en flota,
Tirant-nos lo cor / d’amor ab cadena.
VIDA DE LA GLORIOSA SANTA ANA
Esta obra va dirigida a la «molt magnifica, virtuosa, honestissima
Senyora Na Mompalaua de Castellvi», esposa de Lluïs de Castellvi, de
la tertulia lliteraria del nostre escritor. Narra la vida de la mare de la
Santissima Verge Maria.
Com la va escriure abans de 1471 i, per tant, en la seua primera
epoca, es dir, en l’anterior a la del seu doctorat en Teologia, no cau en
eixe retoricisme academic tan freqüent, sino que respira gran naturalitat i frescor en els quadros intims, familiars i casolans que descriu i que
no necessiten de grans adornaments lliteraris.
PROLECH EN LA HISTORIA DE JOSEP, FILL DEL GRAN
PATRIARCHA JACOB
Es anterior a 1486 i conté la vida de Josep, fill de Jacop; du per titul:
La Historia de Joseph, fill del gran patriarcha Jacob. Ademes d’est incunable, el seu text està en el Codex de Mayans: Obres de Mossen Corella.
Ya se sap que la maravellosa historia de Josep i els seus germans,
narrada per la Biblia en el llibre del Genesis, capituls 37 al 50, es aprofitada pel nostre escritor, sobre tot, en el capitul 39, per a descriure el
120

testimoni de la castitat de Josep i els amors per ell de la muller de
Putifar a la que, ya morta en vida, li dedica est epitafi:
Mort per amor, / dins lo negre sepulcre
Esta lo cos / d’aquella gipciacha,
Qui, per Josef, / partint-se d’aquest segle,
Ab gran dolor / abandona lo viure.
A mes d’este, tambe n’hi ha un atre molt boniquet, quan tracta de
Raquel, que mor per lliurar a son fill Benjami:
Morta de part, / davall la pedra marbre
Esta Rachel, / per qui Jacob vivia.
7.

UNES ATRES OBRES

Entre les obres escrites per Roïç de Corella en diverses circumstancies, es poden citar:
SEPULTURA DE MOSSEN FRANCI D’AGUILAR
Es tracta de l’Elogi fet al cavaller valencià Francesc d’Aguilar, jove
i aguerrit soldat que va prendre part en el siti de Loja (maig de 1482),
a on caigue ben malalt. Trasladat a Cordova, mori poc despres. Per aixo
se lamenta el nostre escritor i li dedica la seua tan sentida prosa, perque
«en lo verd de la florida joventut l’envejosa mort lo havia robat a la
noble Valencia». Es un escrit de ficcio que el compongue el dia 2 de
giner de 1482 per a consolar a la familia de mossen Aguilar que, en
tal dia, a bon segur, oferiria sufragis pel repos etern del difunt.
OBRES EN VERS
Ademes de les poesies que hem vist entremesclades en la prosa del
mestre Roïç de Corella, s’ha de fer resaltar unes atres obres de gran
interes, les quals han colocat al nostre escritor entre els millors classics
valencians.
1.

POESIES RELIGIOSES

VIDA DE LA SACRATISSIMA VERGE MARIA, MARE DE DEU,
SENYORA NOSTRA
Es l’obra mes important de Joan Roïç de Corella i està composta
per 183 versos estramps.
Es d’una gran bellea i l’autor sobreix en els seus versos molt per
damunt de tots els escritors i de tot lo que es va escriure en son temps
sobre este genero lliterari.
El text d’esta obra apareix en l’edicio de Lo Primer del Cartoxa.
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La versio del Codex de la Biblioteca de Mayans es anterior, ya que
l’autor va corregir aci 43 versos. Comparant les dos edicions, es veuen
clares les diferencies que n’hi ha.
El seu estil, encara que solemne, sap conservar l’equilibri que exigix
tota obra mistica i un tema religios com es este, i per aixo li dona calor
en uns matisos d’emocionada bellea. Transcrivim els huit primers versos
per a delectacio espiritual dels llectors:
Ans que dels cels / girant mogues lo vogi
Hi de la mar / agues fermat lo terme,
Deu infinit, / en lo seu oratori
Vos elegi, / perque li fosseu Mare.
Per ço us guarda / no us vingues al encontre
Lo Satanas, / posant en vos l’amprempta
Del primer crim; / puys dins la vostra tanca
Volia star, / per fer-se novell home.
LES LAHORS DE LA VERGE MARIA
El dia 11 de febrer de 1474 es convocava un concurs en Valencia per
a honorar a la Santissima Verge Maria. Joan Roïç de Corella hi concorregue en una obra de 76 versos estramps, que no conté cap novetat, ya
que es una acomodacio de la Vida de la Santissima Verge Maria, ades
descrita. Nomes una dotzena de versos es poden considerar com originals.
El text d’esta edicio es troba en Les Obres o Trobes en Lahors de
la Verge Maria, feta pública en Valencia en 1474, i considerada com el
primer llibre impres d’Espanya.
ORACIO A LA VERGE MARIA
En el titul Oracio a la Sacratissima Verge Maria, tenint son Fill, Deu
Jhesus, en la falda, devallat de la Creu, apareix en el Manuscrit de la
Biblioteca de Mayans, en la Historia de la Passio de Mossen Fenollar i
en Lo Quart del Cartoixa.
Esta obra, dedicada a Sor Isabel de Villena, abadesa del Monasteri
de la Santissima Trinitat de Valencia, conte 56 versos estramps, tan ben
construits, d’estil tan elegant, de tal qualitat i riquea de llenguage, que
ells, ells nomes son mes que prou per a fer celebre al qui els escrivi.
La categoria d’estos versos queda mes que provada per les reiterades edicions, com les de 1493, 1495, 1513, 1518, 1533 i 1564. Despres
se n’han fet unes atres.
En l’actualitat estos versos es troben en moltissims llibres i fulletets
i en totes les antologies poetiques.
Transcrivim els primers versos del text, tal com està en Lo Quart del
Cartoixa:
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Ab plor tan gran / que nostres pits abeura,
E greu dolor / que nostre cor esquinça,
Venim a vos, / filla de Deu e mare,
Que nostra carn / dels ossos se arranqua,
Hi le sperit / desija l’esser perdre,
Pensant que, mort / per nostres greus delictes,
Ver Deu e hom / lo fill de Deu e vostre,
Jau tot stes / en vostres castes faldes.
2.

POESIES AMOROSES

POESIES A CALDESA
Completant la Tragedia a Caldesa, el Mestre Roïç de Corella escrigue una serie de poesies dedicadas ad esta gran dama. Se’n conserven
algunes; i d’atres han desaparegut.
Pareix que esta dama, Caldesa, existi realment. Corella l’admirava
nomenant-la «inclita donzella en bellea sens par» i estava d’ella perdudament enamorat. Per lo que es deduix, ella no li fon molt fidel. La gama
dels seus versos, que va des de la mes gran i admirada veneracio fins a
la satira mes despiadada, descobrix l’interior de Corella en totes les seues
efusions sentimentals, pero tambe el retrata com al gran poeta de l’amor.
D’entre totes estes poesies es destaquen:
Cobles a Caldesa. – Que son una diatriba contra Caldesa en la qual
diatriba es posen de manifest tots els fondos roïns d’esta dona, en una
cruea sense pietat.
Debat en cobles. – Esta poesia consta de tres parts: la primera es
com una continuacio de les injuries contra Caldesa; la segona es com
una resposta a Corella, posada en els propis llavis de Caldesa; i en la
tercera, seguix glossant la vida moral de Caldesa.
Desengany. – Es una atra peça que pertany al mateix tema que nos
ocupa, pero es diferencia per la forma de tractar el tema, ya que ho
fa d’una manera alegorica i filosofica. D’aci que apareguen els personages Narcis i Pigmalio.
LA SEPULTURA
Dins del tema amoros, destaquem ara algunes poesies, com esta en
la que Mossen Corella descriu la sepultura de la seua enamorada en
uns tons d’elegia, pero matisant detalls amorosos, tal com l’unio de les
seues animes bessones.
COR CRUEL
Es una atra bella poesia que Roïç de Corella dirigix a la seua
enamorada.
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LA BALADA DE LA GARÇA I DE LA SMERLA
Esta balada ha segut qualificada com la millor composicio amorosa del
nostre escritor, puix que, a pesar del seu estil renaixentiste, ha sabut matisar en estos versos el seu llenguage en una finor i elegancia indiscutibles.
LO PLANT D’AMOR
Dins del tema amoros, destaca tambe, igual que en la seua produccio feta en prosa, el seu famos Plant d’Amor o La mort per amor, com
l’obra mes original que es coneix en Llengua Valenciana.
LA MORT PER AMOR
Es una poesia molt interessant que es distinguix pel tema «de
l’ocell». Este tema ya apareix en els versos dedicats a la viuda Flors de
Vallterra, com hem vist al tractar de l’obra dedicada a la Gloriosa Santa
Magdalena.
SOTMESSIO D’AMOR
Es tambe una poesia del mateix genero de les que venim descrivint
en esta relacio, a on l’autor es lamenta de no ser gens comprés en
l’amor seu.
REQUESTA D’AMOR
Esta poesia amorosa ha arribat a nosatres d’una manera estranya.
Be siga pels copistes, o be perque aixina ho va voler l’autor, està redactada mig en vers i mig en prosa rimada. D’ella unicament s’ha conseguit
el Jardinet dels Orats.
3.

UNES ATRES POESIES

Entre els intelectuals d’aquell temps era prou corrent el debat sobre
diversos temes, tant en prosa com en vers. Les tres peces següents son
d’este genero.
¿POT MATAR PIETAT?
Es un debat entre Mossen Fenollar i Mossen Corella. El primer
pregunta si Pot matar pietat, a lo que Corella respon afirmativament,
provant-ho en eixemples.
FLORS DEL SABER
Debat poetic entre Mossen Corella i el Princip de Viana, D. Carles.
Partix de Mossen Corella i contesta el princip D. Carles. Es un elogi a
les virtuts intelectuals i morals del Princip de Viana.
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A BERNAT DEL BOSCH
Es una rara poesia, perque, en conte d’elogiar a Bernat del Bosch
a qui va dirigida, l’ompli d’insults, tals com «de malats tabernacle», «cor
ple de pecats», i utilisa diferents frases llatines, per tal de fer redo el
seu pensament.
COBLA DE DOS SENYORS
Esta poesia està escrita, tal com es fea prou a sovint en aquella
epoca, de tal manera «que, legint-la per larch, diu contentament e,
legint-la per mitat, diu descontentament».
4.

POESIES PERDUDES

LO PASSI EN COBLES
Consta en certea que Joan Roïç de Corella va escriure esta obra,
segons un document del 13 de maig de 1502; en ell es parla de «lo
reverent mossen Joan de Corella» que «quondam feu e ordena fer-lo»,
referint-se a Lo Passi en cobles. I en eixe mateix document, els jurats
donen permis a son fill, nomenat, com ell, Joan Roïç de Corella, per a
que l’imprimixca, ordenant «que nengu altre sino aquell stampe e faça
stampar aquella dita obra dins lo terme de dos anys».

III. OBRA LLITERARIA
Hem donat una visio global sobre la bibliografia de Joan Roïç de
Corella. Ara ya podem entrevore la grandea d’un prosiste delicios i d’un
poeta insigne que no va tindre rival en tots els dies de la seua vida, tant
per la seua inspiracio lirica com pel seu modo de fer obra lliteraria.
A mida que anem profundisant en l’estudi de les seues obres,
quedem maravellats i anihilats davant de la capacitat de treball d’un
home que fon capaç, d’arribar a sobreixir entre tants ingenis que, per
aquella epoca, conreaven les lletres en la nostra ciutat, com foren
Berenguer Mercader, Joan Escrivà, Guillem Ramon de Vilarasa, Lluïs
de Castellvi, Joan de Proxita, Bernat Fenollar, Bernat del Bosch, i uns
atres mes, en els quals compartia la seua amistat i aficions lliteraries en
aquell famos cenacul lliterari, breç de l’expressio renaixentista de la
nostra cultura valenciana.
Corella fon un home de vocacio lliteraria, tal com hui es diu, de
dedicacio plena, absoluta, fins a convertir la lliteratura en vida propia,
com a meta dels seus ideals humans, com a divertiment i, inclus, com
a lliberacio de les seues propies passions. No d’un atre modo s’explica
la quantitat de les seues obres, la diversitat de temes tractats i la profunditat en que ho fa dins dels nous canons de l’Humanisme lliterari.
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No es gens facil trobar elogis d’un escritor entre els seus contemporaneus. El mon de les lletres sempre ha segut prou dificil. La gloria
aplega als escritors, quasi sempre, despres d’haver mort. Pero el mestre
Corella tingue la sort d’obtindre, ya en vida, grans distincions i alabances dels seus coetaneus.
Aixina, en la Questio, presentada per mossen Fenollar a mossen
Vidal, a Verdanxa i Vilaspinosa, en la que s’elegix com a juge a Corella
trobem estos elogis:
En boca de Verdanxa:
«Virgili vivint / d’aquest aprenguera;
teolec es gran / doctor laureat ... »
I Vilaspinosa afirma:
«Si Tul.li escrivint / a vos coneguera,
ab tan gran saber / que Deu vos ha dat,
ni prosa, ni rims / james componguera;
oint vostre dir / Misseau no es perdera,
i Orfeu de sonar / se fora dexat.»
Com que Corella no intervingue en esta Questio, el nou juge, Miguel
Estrela, digue d’ell:
«Lo mestre gran / de la scient milicia,
la clara lum / d’esta ciutat tamanya,
l’abundant riu / que farta tota Espanya,
lo foc ardent / que encen vera amicicia,
la tuba gran / que fa ballar justicia,
si en tal fer / no vol pronunciar.»
De tots els seus contemporaneus trobem alabances, pero no podem
ometre les del Princip de Viana: «dulce estilo», «palabras pasibles», «de
alto compas e sentencia»; ni la de Joan Gaçull, que arriba a dir:
«Ai! per ma fe:
saber llegir es molt gran be
sols per aço.»
¿Per a que?: Per a poder llegir les poesies del mestre Corella.
De la seua prosa diu Milà i Fontanals: «Tingué molt crit com a poeta
i autor de prosa elegant, en la qual escrigué algunas narracions religiosas i altres profanas.»
I dins d’este camp de la poesia, veja’s el juï que emet d’ell el gran
Marceli Menéndez i Pelayo: «El único poeta de fines del siglo XV, a
quien sus tendencias hondamente clásicas conducen alguna vez a la
imitación no deliberada, y por lo mismo más significativa, del ritmo
itálico, es el valenciano Juan Ruiz de Corella, uno de los escritores más
pulcros y limados de su lengua en verso y en prosa. Corella no
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abandona el acento de la cuarta (sílaba) pero da al metro un movimiento marcadamente yámbico, mediante la acentuación de la sexta. Así
en estos versos de la Tragedia a Caldesa:
Es-me la mort / mes dolça que no sucre;
Si fer-se pot, / en vostres braços muira...
Si us par que y bast, / per nostres mans espire,
Ho si voleu, / cuberta de scelici
Hire pel mon / peregrinant romera.
Con razón dijo Milà que estos versos estaban ya cerca no solamente
de los de Boscán, sino de los de Garcilaso.
Finalmente el verso suelto, que es la más generosa y libre forma de
la poesía moderna y la que puede dar más aproximado trasunto de la
belleza antigua, tuvo en Boscán su primer artífice castellano. En provenzal y en catalán (léase valenciano) existian los llamados estramps que
son triadas de indefinido número de versos, si no agrupaciones, por lo
general, de ocho en ocho (a veces hasta de catorce) separados por una
larga pausa de sentido. Ausias March los tiene muy notables, especialmente en el Cant Espiritual y mejores todavía y de carácter más clásico
Mossen Ruiz de Corella, por ejemplo en la Tragedia de Caldesa:
Mouras corrent / la tramontana ferma
E tots ensemps / los cels cauran en troços;
Tornara fret / lo foch alt en la spera,
Y en lo mes fons / del mon veuram lo centre;
Tinta de sanch / se mostrara la luna,
E tot escur / lo sol perdra la forma...
En estramps compuso el mismo Corella su bella y sentida Oracio a
la Sacratissima Verge Maria tenint son Fill Jhesus en la falda davallat de
la Creu, una de las pocas obras de verdadera inspiración lírica que hay
en este tiempo y en esta escuela.»
Crec que, en estes paraules en llavis del mestre de critics lliteraris,
D. Marceli Menéndez i Pelayo, queda dit tot. Pero siga’m permes, si
mes no, acabar est apartat en esta reflexio.
Es molt important l’estudi, dut a terme, sobre l’influencia italiana
dels nostres autors del sigle XV. Esta influencia existix realment, i yo
diria que es natural que existira, perque tant els escritors italians com
els valencians d’aquella epoca hagueren de beure en les mateixes fonts
de la lliteratura grega i llatina; pero es just afirmar, quan nos referim
al mestre Corella, que, en un esforçat i sorprenent equilibri, sabe libar
lo millor dels classics per a enriquir la nostra Llengua Valenciana i lliberar-la de la vulgaritat en que van caure no poques llengües d’aquell
mateix temps.
Coneixedor a fondo dels classics grecs i llatins, va saber despendre’s
d’una constant generacional per a fer el transit d’una mentalitat de la
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baixa Edat Mija a un humanisme lliterari, tal com ho van fer uns atres
escritors europeus, contemporaneus seus.
Com a escritor mitologic, glossa les gestes dels heroes i deus grecs
i romans; pero, com a autor dels seus dies, escriu en gracia i espontaneïtat que li brollen, com un torrent desbordat de son cor amador de
les persones que el rodegen i l’envolten, igual que de Crist i de la seua
Mare Benditissima a la que volia tan tendrament. Els seus versos
d’amor, la seua poesia religiosa i tota la seua literatura pareixen, unes
voltes, cascades cadencioses incontenibles en els seus llavis; unes atres,
gotes insignificants de rosada, tremolins d’emocio que van prenent mil
reflexos al ser besats pel sol de la seua privilegiada inteligencia.
D’esta manera ana teixint el gran mestre Joan Roïç de Corella la
seua obra lliteraria, filla de son cor apassionat i del seu talent de privilegi, fins a deixar-nos eixe monument que creà la seua fantasia al donar
a la seua paraula un verdader ritme musical, una autentica harmonia
que recrea els oits i es clava dolçament en l’anima del llector.

IV.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

I seguint l’orde establit en est estudi, passem a tractar de l’apelatiu
de la nostra Llengua Valenciana en l’obra del nostre biografiat, el cavaller, teolec i mestre en el bell dir, Mossen Joan Roïç, de Corella.
Els escritors que defenen la tesis catalanisant, afirmen continuament
que la llengua viva, la parlada normalment pel nostre poble, el del sigle
XV com el dels nostres dies, està plagada de paraules i formes verbals
incorrectes, tant que, segons ells, no te cabuda en els texts cults escrits
en llengua lliteraria, i tenen l’atreviment d’acusar ad alguns dels autors
valencians quatrecentistes de no tindre un sentit rigoros de l’obra lliteraria ni, en conseqüencia, de la pulcritut idiomatica.
En el cas del nostre autor, yo remetria al testimoni, ades ya citat,
de Menéndez i Pelayo, per creure’l de molta mes categoria i de major
rigor cientifica de la que tenen estos mestres que volen fer-nos acceptar els seus dogmes, «quia magister dixit» o per l’aureola que els han
o s’han deixat teixir al voltant de les seues persones.
Digam que ells mateixos deuen reconeixer, per ser mes clares que
la llum del dia, dos coses fonamentals: la categoria dels nostres classics,
i que els nostres autors han dit taxativament que escriuen «en Llengua
Valenciana».
Estos senyors de hui, atordits per tantes, contrincades i dificils explicacions que intenten donar a les paraules dels nostres classics –per cert
tan diafanes–, arriben a assegurar coses inexplicables en la ploma dels
qui es dediquen a l’investigacio cientifica i a escriure obres de distinta
categoria lliteraria. Com a boto de mostra, aci van estes frases, per via
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d’eixemple, que es referixen a escritors del sigle XV: «Hi apareix el
mateix valencià, pero molt relativament, i, sense dubte involuntariament.»
Referint-se al mestre Roïç de Corella escrigue Jordi Rubió i
Balaguer: «No creo que con el nombre de “valenciana prosa” se quisiera
individualizar tal estilo. Valenciana prosa significa simplemente para mi
prosa valenciana, ni más ni menos, es decir, la que se escribía por los
valencianos para distinguirla de la que se escribía por los catalanes.»
Yo respete la teoria del senyor Rubió i Balaguer, a qui admire per
la seua ingent i equilibrada obra lliteraria i en qui compartixc moIts
criteris, pero lamente no estar gens d’acort en el seu juï quan parla de
la nostra Llengua Valenciana.
El senyor Martí de Riquer afirma tambe: «Crec que “la valenciana
prosa” designava el català retòric i ampulós del tipus de les proses de
Roiç de Corella.»
El pensament del senyor Riquer es tan fragil i de tan escassos fonaments que ell mateix diu: «Encara que no es pot donar com a segur i
encara que potser no hi ha en tot això una intenció plenament definitòria.» Pero, fent honor a la veritat i per damunt del defecte d’atribuir
a la llengua catalana allo que, en realitat i estrictament, es de la
Valenciana, hem d’agrair-li al senyor Martí de Riquer, tot lo que ha fet
per les grans figures de l’Edat d’Or de la nostra lliteratura valenciana.
La seua valuosa obra, duta a terme, mentres els valencians, llevat d’alguna excepcio dormien sobre els llorers conquistats, es digna d’elogi.
Finalment, aduim una frase del valencià Joan Fuster, que el qualifica plenament: «La llengua de Joan Roiç de Corella, excepte algunes
peculiaritats morfològiques, escasses en nombre, tampoc no s’aparta
d’aquesta tònica (la de Martorell) si no és per l’accentuació de l’aire
llatinitzant.» Acaba dient: «Aquesta és, doncs, la “llengua valenciana”
del XV. Ningú dels qui usaven aquesta nomenclatura no pensava erigir-la
en llengua independent de la catalana. Es tractava nomes d’un canvi de
noms.»
Molt be: «Magister dixit.» Aço es lo que s’intenta airejar davant del
poble pla: que tot es «Qüestio de noms» a fi de, repetint-ho sense parar,
fer-li creure, fins a crear-li habit, que lo que parlem no es valencià, sino
catala, i lo que els nostres classics dien «Llengua Valenciana» o «valenciana prosa» era la manera de dir els valencians que escrivien i parlaven
en catala. I tot aço, ¿per a que? Per a dir despres, com a conseqüencia, que la nostra cultura, la nostra historia, els nostres furs, la nostra
geografia, el nostre folclor, etc., tot, tot es catala.
¿En quina autoritat cientifica conta el senyor Fuster per a afirmar
que no cap dels escritors de la nostra Edat d’Or pensava en erigir la
Llengua Valenciana com a independent de la catalana?
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Crec honestament que haurem de fiar-nos mes del testimoni constant de sigles, contrastat per molts prohomens sense perjuïns de cap
classe, que del d’uns senyors que ara nos asseguren una teoria en plena
i apassionada polemica, al dictat d’uns movils que no es la meua intencion ara jujar perque ya estan mes que clars.
Encara mes, son els propis escritors catalans els qui, molt abans de
la polemica a que nos referim i que no hem provocat nosatres, els valencians, perque estavem molt a gust i tranquils en la nostra propia casa,
afirmen clarament i en honestitat cientifica lo que es natural i es
despren llogicament de l’examen intern de les obres dels nostres classics
valencians.
R. Miquel i Planas, en l’edicio de les obres de Joan Roïç de Corella,
diu en la primera pagina de l’introduccio: «Com a determinació de la
pàtria de l’escriptor, hi ha encara el fet d’ésser constantment dita “vulgar
llengua valenciana” la en qué són escrites les seves obres; sabut es que
ab aital qualificació els escriptors valencians han distinguida, des del
catorzèn segle ençà, llur parla natural del llenguatgne propi dels catalans de l’antic Principat.» Clarament el senyor Miquel i Planas afirma
tres coses: que Joan Roïç de Corella escrivi les seues obres en Llengua
Valenciana; que este fet confirma que mossen Corella era valencià; i
sobre tot, reconeix i confessa, de la seua propia observacio, que els
escritors valencians, des del sigle XIV, han dit que escrivien en Llengua
Valenciana, per tal de distinguir-la del llenguage propi dels catalans de
l’antic Principat. Creem que este testimoni es transcendental i posa suficient llum per a aclarir esta polemica.
El propi mestre Corella, de qui s’ha dit per tota la critica que la
seua obra es una de les de mes gran merit de la nostra poesia i que
«no te rival en aquella epoca», es ell mateix qui afirma, en el colofo
de son Primer del Cartoixa que està «trelladada de lati en Valenciana
Lengua», i aço no ho diu perque si o involuntariament, sino sabent molt
be lo que es dia, puix que nos consta, pel mateix colofo, que fon escrit
per ell, «hi per ell mateix corregit, smenat, hi ben examinat».
No estem disposts a combregar en rodes de moli ni a caure en el
llaç que nos paren els enemics de la Llengua Valenciana. Joan Roïç de
Corella, conscientment, en la claritat de la seua preclara inteligencia,
despres d’haver corregida, esmenada i ben examinada la seua obra, diu
que l’escriu en Llengua Valenciana i no en catala.
Igualment, i per a que es veja la continuïtat del seu pensament, en
el Segon del Cartoixa nos repetix que l’obra està «traduida de latina
lengua en valenciana prosa» i tambe torna a dir el mateix autor, abans
de morir, que corregi i examinà l’obra: «sus de la mort sua, corregida
hi examinada».
I per a que no fora unicament en la seua voluminosa obra El Cartoixa,
a on apareguera expressament que escrivia en Valenciana Llengua, va
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voler tambe en una atra obra seua, La Historia de Josef, fill del gran
patriarcha Jacob, deixar constancia que escrivia «en vulgar de valenciana
prosa», lo que vol dir que escrivia en la llengua viva parlada pel poble.
El mateix Martí de Riquer no te mes remei que reconeixer-ho quan
diu: «afirma Corella (en la seua Historia de Josef fill del gran Patriarca
Jacob) que l’ha escrita “en vulgar de valenciana prosa” i no oblidem
que “vulgar” vol dir “llengua viva” en oposicio al llati.»
I com a final d’este capitul hem de fer constar que el valencià, que
escrivia el mestre Corella, no era un valencià «col.loquial», com algú ha
dit en pla de despreci, sino el mateix que usava, en tota l’elegancia del
bell dir, en la tertulia que animava en casa de Berenguer Mercader i a
la que assistia lo mes selecte de la societat intelectual valenciana
d’aquell temps i a on el nostre escritor Corella, segons frase d’un catala,
«ressurt entre els poetes del Parnas de Valencia com un xiprer entre
ells». I en el mateix text del Parlament en casa de Berenguer Mercader,
i per tal que quede com a monument escrit de major excepcio dels lliterats mes insignes de l’epoca, s’afirma d’ell que «als vivents tots excel.lia,
en celsitut de alt estil, en vulgar de valenciana prosa».
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TRANSCRIPCIO DEL TEXT DEL COLOFO DEL PRIMER DEL CARTOXA,
EDICIO DE 1518
Acaba la primera part del Cartoxa en la vida de Jesus Deu hi Senyor nostre,
trelladada de lati en VALENCIANA LENGUA, per lo manifich hi reverend mestre
Joan Roiç Corella, cavaller hi mestre en sacra theologia hi per ell mateix corregit,
smenat hi ben examinat a pregaries del molt reverend y magnifich frare Jaume del
Boch, cavaller religios del sagrat orde de la sagratissima Senyora nostra Verge
Maria de Montesa, a despeses de Joan Trinxer, mercader de libres, ciutada de
Barselona. Estampat en la insigne ciutat de Barselona per mestre Joan Rosembach
alemany, a XVI del mes de octubre, any mil D XVIII.

TRANSCRIPCIO DEL COLOFO DE LA SEGONA PART
DEL CARTOXA
Deo gracias
A honor, laor y gloria de la Trinitat sanctissima acaba la segona part del Cartoxa,
traduhida de latina lengua en VALENCIANA PROSA per lo molt reverend e
magnifich mestre en sacra theologia mossen Joan Roiç de Corella, y per aquell,
diligentment, ans de la mort sua, corregida hi examinada; la qual fon apres, en
gran vigilancia, effigiada y empremptada en la inclita Metropolitana ciutat de
Valencia, en lo any Jubileu de la nativitat jocundissima de nostre Senyor Deu Jesu
Crist Mil cinch cents.
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TRANSCRIPCIO I FINAL DEL COLOFO DE LA PRIMERA PART DEL
CARTOXA, EDICIO VALENCIANA DE 1496
“... hisme: y l’amor del prohisme a la amor de Deu no contraste; es amar lo
prohisme voler que a Deu ame. Fer oracio en la montanya significa que, dexades
les cupiditats terrenes, desigen les celestials alegries, y que axi en alt la nostra pensa
puge, que sola, en secret, ab lo Senyor parle. Diu Sant Gregori de dia lo Senyor
en ciutats feya miracles y de nit feya oracio enles la montanya perque mostre als
qui lo sagrat evangeli priquen que, per la contemplacio de studi, la vida activa no
dexen; ni per les obres de la vida activa los goigs de la contemplacio obliden, mas
en lo repos de la contemplacio pohen lo que apres puguen explicar als pobles.
Beguen los pobles de aquell or potable que ells contemplant han pogut beure y
deuen atendre, que Sant March y Sant Luch dien quel Senyor no pogue, per la
molta gent, entrar en la ciutat de Cafarnaum, y ques aparta en lo desert en la
montanya; pero no fon en aquest dia quand guari lo mesell de la lebrosia en lo
qual, diu Sant Matheu, que entra en la ciutat ans que la fama se stengues per tots
los pobles; hi axi Sant Matheu continua aquest miracle ab lo miracle del servent
de centurio paralitich.
Oracio
Senyor Jhesus, qui de la montanya excelsa de la divinitat de ton Pare i est devallat en la vall de liris del imaculat ventre de la tua Verge mare, perque guarises
la general lebrosia de natura humana, yo, miserable lebros, de diverses macules de
pecats infecte, prostrat sobre la terra, humilment a Tu, Senyor, adore. Si vols, Tu
Omnipotent, me pots fer munde; sten la tua ma potentissima y toque la tua pietat
hi misericordia la corporal y spiritual lebrosia de aquest lebros miserable qui a Tu,
tot poderos y misericorde, invoca. Ages merge de mi penident segons la multitut
de les tues misericordias: y mana a la lebrosia quem dexe. ¡Deu meu!, ¡misericordia mia!, qui no vols la mort del pecador mas que vixca his penida en mi pecador
ho mostra quen l’anima no muyra, mas que a Tu dolç, piados y misericorde me
converteixca y eternament en tu vixca. Amen.
[COLOFO]
Acaba la primera part del Cartoxa en la vida de Jesus Deu hi Senyor nostre,
trelladada de lati en VALENCIANA LENGUA per lo magnifich hi reverend mestre
Joan Roiç de Corella, cavaller hi mestre en sacra theologia, hi per ell mateix corregit, smenat hi ben examinat a pregaries del molt reverend hi magnifich frare Jaume
del Bosch, cavaller religios del sagrat orde de la sacratissima Senyora nostra Verge
Maria de Montesa. Stampat en la insigne ciutat de Valencia a tretze de abril, any
de la salut nostra MCCCCLXXXXVI.
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TRANSCRIPCIO DEL PROLEC DE LA HISTORIA DE JOSEP, FILL DEL
GRAN PATRIARCHA JACOB
Prologo de la ystoria de Joseph, fill del gran patriarcha Jacob.
Perque manifestament se mostre com nostre Senyor Deu, endreçant aquells e
exalça qui ab virtuosa vida en la sua magestat lur sperança fermen d’escriure en
vulgar de VALENCIANA PROSA la historia de aquell, de virtuts exemple, Joseph,
fill del gran patriarcha Jacob. En la virtuosa vida del qual, ab lum clara se contempla com la divina providencia sens força: e que siam atribulats com a benigne
Senyor e pare: per major be nostre comporta.
Del hoy que per enveja los altres germans a Joseph tenien.
La iniqua, trista, misera enveja que ab intristits ulls mirant les prosperitats
sempre deplora, ab lo veri de les sues mortals satgetes havia nafrat los animos e
penses dels fills del gran patriarcha Jacob, que alguna cosa a lur vista de tan gran
offensa presentar no’s podia com la mansueta benigne presencia de lur germa
Joseph, lo qual son pare Jacob mes quels altres amava perque, nat de mare esteril en lo temps de la sua edat antiga, era fill de aquella benusta e bella Rachel,
per la qual, en treball de fatiga delitosa, era stat fael servent quatorze anys de
Laban, son oncle. Havia Rachel en gran dolor de Jacob a la iniqua mort pagat lo
general deute, dexant a Joseph, son fill, en virtuts e bella semblança e figura sua,
lo qual Jacob, son pare, guardava com a pen ... »
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