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VICENT MARTINES

PER ADOLGIR GOTANTE PENE AMARE.:
UNA COINCIDENCIA DE ROIS DE CORELLA
AMB UNS SONETS ITALIANS DE LA FI DEL SEGLE XVI
En novembre de 1990 l 'Inventarium Manuscriptum Latinum Bibliotecae Apostolica Vaticana, tom VII, f. 307, vaig trobar la referencia
a uns ·Soneti d'incerto autore-, el primer vers dels quals comen~a així:
·Per adolcir co= [f] 36[r-46v)-, codex Vaticanus Latinus 6247. Aixo
m'havia fet covar esperances de catalanitat. Uastima! perque, a la vista
del codex, vaig comprovar que aquests vint poemes són escrits en it::llica llengua ... Així i tot, aquests sonets anonims i inedits, que manifesten
un clim petrarquesc, contenen diverses raons d'interés en relació a la literatura catalana de les acaballes del segle XV.
Sembla que aquests sonets deuen ser una copia d'una versió anterior ja que hom va cometre ornissions d'alguns mots i els va resoldre
amb crides al text que remetien als margens. La lletra d'aquests sonets,
ratllada sobre paper de fil i encara en estat quasibé optim, sense filigrana i amb mesures in quarto, és de fmals del XV. De fet, en aquest rnateix codex i immediatament anterior als sonets -encara que no hi té gaire relació-, hi ha una carta de Boccaccio a Pino de Rossi ·confortataria.: .Epistola overo lettera di Messer Giovanni Boccacci mandata a
messer - '. Carta impressa .in Firenze per M. B. c/ o Florentino, 1487-.
Ara l'objectiu principal és cridar I'atenció sobre aqueixa coincidencia a que aHudeix el títol de I'article i que es produeix en el primer d'aqueixos sonets2 :
Per adolcir cotante pene amare,
movo la penna, vinta dal ardore,
on per ch'io cerchi alle mie rime honore,
Vaghe hormai piu di pianger, che cantare,
Altrui cotando I'alte e non pUf rare
Ma sale almondo, e sale al mio dolare
Belleze tante e di si gran valore
che'n verso o'n prosa hom non posse aguagliare¡
Onde s'io ardisco volar qui senz'ale,
Scusemi, chal suo ver non giungreb [sic] ancho
Qual tersa fussi piu lingua monale
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Chel fallo ondio son gia pallido e branco
Scusera ben, chi sa quanr amor vale,
Veggendo si caldi sprovi al fianco .

Aquest sonet em recorda -i no poc- les ratlles de Joan Rois de Carella, en la Tragedia de Caldesa3. Concretament quan, a la fi i després
de l'engany de que ha estat objecte per Caldesa, Joan Rois de Corella
diu 4: -Ab diversitat de tan impossibles pensaments, me partí de la cambra o sepulcre a on tanta pena sofert havia. Acceptant la ploma, que
sovint greus ma1s descansa, la present ab roa propia sang pinte,
perque la color de la tinta ah la color que raona se conforme[negreta meuaJ. 1 acabava de dir: -Si follia és comen<;ar lo que és impossible fi atenyga, folla cosa seria assajar escriure los contrasts que ma
dolorsa pensa combatien, aprés d'haver o'it resposta de tan humils paraules: volguera, ab preu de ma vida, la sua tan gran erra se pogués
rembre•. Aixo havia sigut tot just després de la resposta -en rims estramps. que Caldesa li havia adre~t -ab moltes llagremes, sospirs e
sa nglots, ab veu tan confolme, gentil e delicada, que no és possible en
semblant manera recitar-la [. ..J, acompanyada de gest no estra ny al significat de ses paraules•.
Aquesta coincidencia de Roís de COI"ella en aquests sonets de to
pretrarquesc ens indica -o potser n'és una prova més- el taranna renaixentista d'aquest autor valencia. Ens el situa més imbricat en I'expressió i en la teoria literaries que animaven les lletres del Renaixement. És
un tema que va molt llIgat a I'aparició de I'Humanisme fora de la
Península Italica 5; al debat entre conceptes com ara modernitat i arcaisme referits a les lletres catalanes d 'e n~a les acaballes del segle XIV i al
llarg de tot el "XV, debat amb resultat ciar i evident en favor de I 'arcaisme encara que hom hi reconeixen honroses excepcions; i a la pervivencia de la trobadoria en els autors catalans i al grau de la seua caneixen~a dels grans autors italians: sobretot, el Dolce Stil Nuovo, Dante
Alighieri i Francesco Petrarca.
Lluís Cabré parla amb trellat de -la superposició de la moda francesa al llegat trobadoresc· i de «l'assimilació, quantitativament menor,
de la poesia italiana". En la nota a peu de pagina corresponent, diu
que, tot i que no devien mirar-lo -amb ulls moderns· [sic], la coneixen~ que els poetes catalans tenien de Petrarca pennet el fet que: -rastres del Canzionere apareixen de tant en tant, i en alguna ocasió amb
notoria fortuna-o De fet, aquests rastres que, des de la fi del segle XIV,
s'escampen ací i alla e n la lírica catalana del "XV, ens permeten entendre, pero, de fonna més matisada I'evolució de la lírica, no fer tan marcada la polaritat arcaisme/modemitat i atendre als orígens i elements
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comuns amb la lírica italiana 7. D'altra banda, Angel Canellas & José
Trenchs8 aporten dades sobre l'influx de -Boccaccio, Petrarca y Dante
en la Corona de Aragón. i proven que durant -los siglos XIV -finales- y
:xv estos tres escritores italianos influyeron fuertemente en la prosa catalana y castellana de la Corona de Aragón-.
No hem d 'oblidar, pero, que diu Francisco Rico en el seu adaridor
.Petrarca y el "humanismo catalán"»9 o en el .Proleg- a I'edició de I'obra
de Jeroni Pau a cura de Mariangela Vilallonga lO , o també que diu Lola
Badia en I'encertat ·"Siats de natura d'anguila en quant farets ". La literatura segons Bernat Metge»l1. Comptarem, arnés, amb la prevenció davant Italia que hi havia més avant, al llarg del :xv i del XVI, tal i com
ens ho mostren Eulalia Duran 12 i amb les indicacions d 'Albert Rossich
quant ·La introducció de la metrica italiana en la poesia catalana"13.
Així i tot, hem de tenir en compte que Francisco Rico mateix 14 afirmava que .. La aventura de Petrarca en España, en el mundo hispánico,
empieza algún día del Trescientos y no ha terminado todavía •.
És dar que cap deis autors catalans des del XIV a finals del :xv no
pot ser considerat humanista. Ni Metge, ni Turmeda, ni Ausias March ...
Molt d 'ars dictamina encara; massa escolastica encara; no gens de Studia Humanitatis, encara . Per exemple, les traduccions d'Antoni Canals
dels dassics llatins són símptoma d'una concepció gnoseologica diferent de la cultura, de les seues fonts i de la seua practica. Tot i aixo, no
hem d 'oblidar que Canals se serveix dels dassics en funció del seu
apostolat predicador i moralitzador. Vol demostrar que els dassics són
aprofitables, profundament morals (Sant Jeroni). EIs condernna de manera molt semblant a la manera com Sant Vicent Ferrer, el seu mestre,
arremetia en un serrnó, adre~at com sempre a un auditori tan nombrós
com divers, contra la lectura del Dante i de l'Ovidi vulgars 15 .
En tot aquest context, aquesta coincidencia de Roís de Corella amb
aquest sonet em sembla interessant. La ploma o la penna, la literatura,
en definitiva, com a terapia, com a possibilitat de reflexió explícita sobre la realitat o sobre els sentiments propis, traspua una concepció diferent de I'acte de l'escriptura i de la creació que implica. No deu seu
per atzar que a~o es done en Roís de Corella i en una obra en prosa
(encara que trenat de versos estramps) perque -al dir cert de Rico-16
..La prosa de Corella és la resposta, plena de talent i d'art personals, a
un problema sentit llargament a l'Espanya quatrecentista-. Tot seguit
afig: ..les aportacions de I'Humanisme: eren al mercat, i un home afeccionat als llibres acabava, inevitablement, descobrint-Ies-.
Pero no qualsevol afeccionat. Tot i que la majoria va rebutjar
aquests nous modes, hi va haver qui es va adonar de la renovació que
significaven i van provar d 'assimilar-ho, pero ..dissortadament, ja ha-
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vien fet tard, perque patien de vicis de fonnació incurables i no eren
capas;os d'entendre plenament la nova cultura"17. Tot i aixó van permetre que al llarg del XV es donassen algunes de les condicions própies
de! Renaixement i de I'Humanisme, bé i que tan soIs fos en aquestes
condicions quasibé de laboratori o , més áina, de salfJ, en ambits tan
restringits i molt sovint impulsats pel gust per la novetat, per la temptació de la moda, comportaments que no es corresponien gaire amb les
que van detenninar I 'Humanessimo.
Aixó no obstant, aquests gusts d'aquesta elite comencen a cristalitzar en novetats, que en el fons són adaptacions de generes i tópics medievals segons la tenor deIs tasts que arriba ven d 'Itatia. Tal vegada es
deu a aquests moviments I'acoloriment sentimental que es bo d 'observar a mesura que avans;a el segle XV Ci avancem cap a la noveHa) en
obres i personatges tradicionalment cavallerescs i originariament no
models d 'amants. Aixi ho podem veure, per exemple, en e!s Prechs
d 'amor18 , on hom cita Tristany, Lancelot, Iseut, Ginebra .la Plasenteyra- i La -Dona del Llach- per les seues qualitats amoroses i no per les seues forces o significans;a caval!eresques. Tampoc no deixa de ser simptomatica en aquest mateix sentit, la referencia que en e! Facet19 hom
fa , entre Floria i Jaufre Rudel, a Tristany, exemples tots ells, en aquest
tractat, d 'amant ideal i no de cavaller. Més tard, ja a la fi del XV, la
Tragedia de Lan~lot, versió obra Mossén Gras de la Mort Artu, dóna a
I'aventura cavalleresca un tast més alna sentime ntal i de didactica amorosa , tret propi de! segle XV, més tarda i e volucionat 20 . I, en as;ó ,
aquesta obra és semblant a I'actitud de I'autor del Curial e Güelfa i a
no pocs moments de! Tirant lo Blanch, més primerencs en el segle XV.
La producció de Roís de Corella se situa en aquest ambient, e! mateix que hi degué haver -i degué inspirar-los- als salons de la immensa
residencia de Berenguer Mercader al carrer deis Cavallers de La ciutat
de Valencia quan s'hj va celebrar el Parlament o coUació que dóna
títol a aqueixa obra de! nostre autor21 . Un públic benestant i dilettante
que, sense ser humanista, simpatitzava amb aqueixes noves -diguemne- .aparellades viandes· literaries. Roís de Corella tampoc no podía
ser humanista. Mestre en teologia i fins i tot predicador (el! va pronunciar el sennó pel subsidi per al altar d 'argent de la Seu valenciana cremat el 1465), li mancava la fonnació i la dedicació filológiques , imprescindibles. La seu a producció religiosa -ben possiblement de maduresa- demostra que no havia abandonat e! fonnent ideológic no humanista, de la mateixa fonna que e! conjunt de la sua obra profana -el seu
Triümfo, per exemple- indica que no havia acabat d 'assimilar Ovidi.
Un humanisme, un Renaixement de saló, que e! Roís de Corella de la
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Tragedia i d 'altres obres profanes deixa perque, en confirmar-se,
l'arrelament de la impremta fa més temptadora l'anomenada -novel·la
pietosa-, que tenia exit de públic i de guanys: bastara citar Lo Quart del
CartoiXJ., veritable top de vendes de l'epoca. Ric0 22 diu amb raó que
Roís de Corella -no sembla només un arbiter eiegantiarum, sinó gairebé un escriptor professional-. 1 no oblidem que, a l'albir d 'Albert Hauf2 3, Roís de Corella -s'havia convertit gairebé en un arbitre obligat de
nombroses consultes de caire doctrinal-o
Poc Humanisme i poc Renaixement, per tant, fms i tot en Roís de
Corella. Pero va contribuir, almenys en la seu a obra profana, la més
personal i la més elaborada, a estendre una nova forma de fer. La seua
obra és una anella en la renovació literaria teorica i practica de les lletres hispaniques, situada ja a la fi de la literatura catalana medieval, en
un deis cirns del que hom anomena Segle d'Or, amb la divisa acceptada per tots de ser la seua última gran figura, abans de l'esva"iment previ
a la primera Germania, a la cort de Gennana de Foix i a la producció
bilingüe d'autors com ara Moner24 o Joan Bosca (ja decantats pel castella)25. La seua producció és un ríe joiell, com ell mateix va dir al
Príncep de Viana que era la poesia; i rar, raríssim.
Per aixo ens crida l'atenció aquesta coincidencia del nostre autor
amb aquest sonet. La literatura, el fet d'escriure mateix, com a terapia,
com a prevenció personal a partir de la propia experiencia i com a prevenció d 'altri. Una actitud davant el que implica l'acte de l'escriptura
semblant al que conté aqueix sonet tan anomenat de Garcilaso de la
Vega, adalid de la renovació i del renaixentisme del Siglo de Oro espanyol26, que comen~a dient: -Escrito está en mi alma vuestro gesto-o
Pero no hi ha aquesta coincidencia soIs amb aquest sonet -d 'incerto autore- de fmals del XV que té el tast de Petrarca, també recorda el primer
quartet de sonet XCV del poeta coronat27 , que comen~a: -Poner quisiera en verso el pensamiento-o
Un to diferent del que domina el seu sonet LXI tan anomenat (·Benedetto sia'l giorno e'l mese e l'anno-), molt més joiós, i especialment
quan també beneeix la manera com ha cantat la seua dama (en reproduisc l'últim tercet, p. 87): -y bendito el papel con que he solido/ ganarle fama y, ay, mi pensamiento,! que parte en él tan sólo ella ha tenido-o Més cansat es mostra Petrarca en la composició LXXIII (.Puesto
que mi destino-, pp. 106-108) del seu Canzionere. La ploma, poderosa
i fidel complidora del destí del poeta, cantar la seua amada, també té
límits. La cobla final: .Canción, del razonar dulce con ella,! ya que la
pluma se me cansa siento,! mas no de hablar conmigo el pensamientoo. Més cansat encara se'ns mostra Petrarca en el sonet LXXIV (p. 109) ..
Per tant, les seues eines d'escriure són els millors mitjans, fonamentals,
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per expressar el seu pensament i descansar (l'última cobla): «de ello
viene el papel que por mi parte/ de vos lleno, y la tinta: y mis fracasos/
serán culpa de Amor, no falta de arte".
També recorda ací -Roís de Corella i també aqueix sonet de Garcilaso- un altre sonet d'un altre autor italia, Cino da Pistoia (ca. 1270-ca.
1337), classic del Dolce Stil Nuovo i referencia obligada per als autors
del Renaixement. En especial aqueix sonet que comen~a «Avegna che
crudellancia'ntraversi,,; concretament el segon quartet28 : «no straro di
mirarla fisicamente,! ch'ella mi par SI bella in que' su o' persi,/ ch'i' non
cheggio altro che ponerla mente,! po' di trova me rime e dolci vers¡'"
Tot i que no siga per un desengany tan cruel com el que va patir
Roís de Corella, aquest sonet del da Pistoia també conté el patiment de
l'enamorat i el desig de plasmar-ne per escrit la causa. Da Pistoia diu
que romandra enamorat de l'amada, Roís de Corella en renega, se sent
dolgut deveres ; l'anonim italia també se sent igual. És interessant
aquest sonet de Pistoia ja que la figura d'aquest autor coincideix no
poc amb la d 'Alighieri i amb la de Petrarca . Com escriu Gianfranco
Contini 29 , sobretot cal remarcar Cino da Pistoia perque és el mitjancer
poetic entre Dante i Petrarca.
Es tracta d'un ús de la literatura que quasibé esdevé personificació,
com a eina. la ho podem trobar cap a la fi del Blaquerna, quan Blaquema -socias de Llull- encomana al joglar que aprenga la historia i
que la difonga arreu. En la Vita Nuova de Dante Alighieri trobem més
clarament aquest ús especial de la literatura. Així, en el capitolet XIlé,
quan eil encara prega per l'amor de Beatrice, diu que se li va aparéixer
Amor en un somni, «uno giovane vestito di bianchissime vestimenta",
que li diu: ·Fili mi, tempus est ut pretermictantur simulacra nostra-3o.
Tot seguit li diu que hom ja ha dit a Beatrice que elll'estima. Per aixo li
diu que li diga . certe parole per rima". Aquestes paraules seran, segons
Amor31. ,Quasi un mezzo, si che tu non parli a lei immediatamente, che
non e degno; e no le mandare in parte, sanza me, ove potessero essero
intese da lei, ma falle adornare di soave armonia, ne la quale io saro tutte le volte che fara mestiere". Dante diu que es va despertar deseguida i,
. anzi ch'io uscisse di questa camera", va comen~ar a escriure aqueixa
balada, el comen~ament de la qual és prou simptomatic: «Bailata, i' voi
che tu ritrovi Amore,! e con lui vade a madonna davante,! si che la scusa mia, la qual tu cante,! ragioni poi con lei lo mio segnore". L'enamorat
concep la balada com un tercer amic, que li pe ¡metra acomplir l'amor.
La balada és un instrument d'Amor, personificat en un sOlnni i que en
trascendeix les fites oníriques. Al sonet XCIII de Petrarca, sera Amor qui
tamé parlara al poeta i qui ronara sobre les possibilitats de l'escriptura.
En Pier deila Vigna (?-1249) trobem alguna cosa semblant. En l'obra
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d'aquest component de l'anomenada Scuola Siciliana lú ha una canzonetta que comens;:a -Amore, in cui disio ed ho speranza. (40 vv. endecasíHabs) que mostra un cert desencís per l'amor i, a la fi, la voluntat
que la composició siga portantveu del seu plany (en reproduisc els quatre primers versos de I'última cobla)32. -Mia canzonetta, porta esti compiantV aquella c'ha In bailía lo meo core,! e le rnie pene contale davanti/ e dille com'eo moro per suo amore·. En una altra canzonetta
d'aquest autor (-Uno piasente isguardo.) tornem a trobar-nos-ho, tot i
que ara a causa d 'un enamorament 33 . -Canzonetta piagente,! poi
c'Amore lo comanda,! non [mi] tardare e vanne a la piu fma· (vv. 55-57).
Chlaro Davanzati, el rimador més prolífic de dos-cents italia -després de Guittone d'Arezzo-, té una altra chanzonetta en la qual trobem
una relació semblant amb la composició en si. Es tracta d'aquella que
comens;:a: -Talento agio di dire"34. Més cadenciós i amb més resignat interés ens trobem Ser Bruneto Latini de Florencia en una chanzonetta de
coblas unissonants no gaire reixides (.s'eo sono distretto jnamoratamente.) i en la qual ha preval la intenció didactica sobre la bellesa forma1 35 . Aquest recurs és prou sovintejat ja pels trobadors occitans, base i
forment també dels autors italians medievals; també en podem trobar
més exemples entre aquests.Ja siga una cans5, ja siga un ocell ... 36 .
En Joan Roís de Corella i en el sonet italia anonim, pero, trobem un
ús més descoratjat de la ploma. Com el Petrarca de les composions que
hem citat adés, se senten cansats, ara per un desengany amorós, adés
perque han estimat massa. Aquesta coincidencia entre Roís de Corella i
I'anonim italia, que ens recorda I'ensum i la lletra d'altres composicions
de la Scuola Siciliana, del Dolce Stil Nuovo i, especialmente, de Petrarca i també de Dante, ens mostra -n'és una altra prova- que el valencia
es trobava més amerat de I'expressió i de la concepció de la literatura
que caracteritzava el Renaixement italia. Una concepció del fet mateix
de I'escriptura i, per extensió, de la creació artística verbal no merament
eurística, no merament terapeutica i no merament pragmatica, i, en el
fons, tot aixo alhora. A desgrat del Renaixement de salD que llavors podem percebre en els ambients hlspanics i en concret en el del paulau
de Berenguer Mercader, que va donar lloc al aqueix famós Parlament o
col-lació, tan simptomatic; a desgrat de la seu a mena de mestre en Teología i a la seua dedicació a obres religioses o pietoses -simult:lnia fins i
tot a la seua producció profana, que se situa sobretot en la primera pat
de la seu a producció-; a desgrat de les recialles trobadoresques que encara resistien arreu, Roís de Corella ens trobem elements ben clars de
Renaixement, ¡del més genuí.
Vicent Martines
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OTES
1 Aquest anicle és un deis resultats de la meua estada. per grácia d 'una Beca d 'Investigació de la Comunitat de les Un ive rsita ts de la Mediterrania (CUM[-UNESCO]) i durant un quadrimestre (ocnlbre-desembre de 1990). a la Universitil degli Studi di Roma
-La Sapienza- -presso el Dr. Tavani- i a la Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV). Vull fer
públic e l meu sincer agra'iment a aquestes dues institucions ja que tOl hi van ser facilitats
per a desenvolupar la meua recerca .

2 Deixe per a un altre anicle. ja finalitzat. I'edició íntegra deis sonets així com
també un estudi més aprofundit.

3 o és I·únic. El primer quartet del IXé d'aquests sonets també em recorda aquesta mateixa obra de Corella. I també en la mena de terro que manté. fora de la Tragegia
amb la Caldesa. Aqueix quartet diu així: - empre che al'honorato suo rispetol Gu ida mi
amor ch'armeder la insengal Pensole dir parole. che ei m'insegnal Da riscaldar ogn i gelato petto-.
4 J. ROIS DE COREllA. Tragedia de Caldesa i altres proses. a cura de Marina Gusta i
amb Pr61eg de Francisco Rico. Barcelona 1980. p. 29.
5 Cfr. J . ARCE. Literaturas Italiana y Espmiola frente a frente. Madrid 1982. pp. 1329 i 135-183.

6 .EI conreu dellai líric a la literatura catalana medieval-. dins Llengua & Literatura.
2 (1987). p. 125.
7 Vid. G. TAVAi 1, Literatura i sacietal a Barcelona entre lafi del segle XlVi el comenpment del XV. dins J. Bruguera. J. Massot i Muntaner(eds.). op. cit .• pp. 5-40; A.
BoSCOLO, Relazioni tra l'Italia e le terre Catalane nel Basso Medioevo. en ·Actes del 6é.
Col'loqui Internacional de L1engua i Literatura Catalanes-. Barcelona 1983. pp. 13-28; V.

Temps de croada, temps creuals. El Xarq AI-Andalus. un espai d 'osmosi (J
Premi d 'Investigació "lbn AI-Abbar"). Onda 1991 . pp. 87-116.
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8 Cancillería y cultura. La cultura de los escribanos y notarios de la Corona de
Aragón (1344-1479) f,Folia StuttgartensiaJ. Saragossa . Institución Fernando el Católico
(CSTC). 1988. pp. 123-124 i. a més. la bibliografia que hi aporten.

9 Acles del6é CoUoqui.. .. pp. 257-258.
10 J. PAlI. Obra. a cura de Mariangela Vilallonga. Barcelona 1982. p . 7.
11 El Crotalón. 1 (984). pp .. 46-47.
12 E. Duran. Defensa de la propia tradició davant d'Jtiilia al segle Xv, di ns MisceUiiniaJoan Fuster, Barcelona. 3 (991). pp. 261-262.
13 ELs Marges. 35 (1986). pp .. 3-20.
14 -Cuatro palabras sobre Petrarca en España (siglos XV i XVI)-. Convegno Internazionale Francesco Petrarca. Ro ma 1976. p. 49. Cfr. Ma P. MANERO SOROLLA. Imágenes
petrarquistas en la lírica española del Renacimiento. Repertorio. Barcelona 1990. p. 17.
15 R. CHABÁS. Estudios sobre los sermones valencianos. dins -Revista de Arcl1ivos.
Bibliotecas y Museos-, 7 (1902). pp. 135-136. Vid. Juan de Dios ME OOZA NEGRILLO. S. .J.,
Fortuna y Providencia en la literatura castellana del siglo Xv, Madrid. dins -Anejos del
Boletín de la Real Academia Española-. 1973. pp. 39-40.
16 .Pr6Ieg- a Joan ROIS DE CORELLA. Tragedia .. .. p. 11.
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17 Ibid .• loe. cit.
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