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MES SOBRE CERVERI DE GIRONA

I GUILLEM DE CERVERA

Al n6mero 28 de la ((Revista de Catalunya)) (mare de 1989, ps.

127-138) el professor Marti de Riquer, en resposta a unes no gens

benevoles afirmacions de Joan Coromines fetes al prbleg de la seva

edicio de la lirica de Cerveri de Girona (Curial, Barcelona, 1988),

tornava a exposar, amb la claredat que el caracteritza, les raons que ja fa

anys van induir-lo a identificar el trobador Cerveri de Girona amb el

Guillem de Cervera autor d'un llibre de Proverbis rimats. No cal dir que

per a qualsevol lector minimament atent les raons assoleixen la catego-

ria de proves, donada l'elogiiencia documental d'aquell «Guillelmo de

Cervaria, id est Cerverinoo que Riquer havia estampat triomfalment en un

article del 1960. Certament, a la vista del resum dels seus antics articles

pot semblar imprudent, i fins i tot impertinent, insistir en el terra. Si

goso fer-ho, enfilant-me a les espatlles de gegant de l'iHustre romanista,

es perque la recent publicacio, per part de Coromines, dels Versos

proverbials de Guillem de Cervera (Curial, Barcelona, 1991) ha tornat a

posar la giiestio sobre la taula (vegeu-ne les ps. 5-8, on continua

qualificant d'«estranya teoria)) la identificacio dels dos noms), i sobretot

perque em complau, en aquest sentit, aportar una dada mes a favor de

Riquer.'

La dada de que parlo no es en ella mateixa inedita, perb si que

ha passat practicament desapercebuda, si fern excepci6 d'una rapida

1. Quant aquest article ja era en premsa ha aparegut un altre treball del professor

Riquer («Revista de Catalunya», num. 54, juliol-agost de 1991, ps. 115-133) on s'exposen

novament els arguments a favor de la identificacio dels dos noms i es reprodueix en

facsimil el document que fa de Guillem i de Cerveri una Bola persona.
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noticia que en dona Masso i Torrents al Repertori de !'antiga literatura

catalana (Alpha, Barcelona, 1932, p. 25). El cas es que el 1989, al

«Boletin de la Sociedad Arqueologica Luliana (111, 1889-90, ps.

286-296), i amb el titol d'Hallazgo de un Testament d'amor, Eusebi

Pascual publicava la transcripcio d'un text del segle Xv que havia

trobat «entre varias curiosidades de un pequeno cuaderno» que posseia, del

qual no cita la procedencia i del qual no he pogut obtenir cap mes

noticia, ates que, segons que m'informa el professor Joan Mas i

Vives, els papers d'Eusebi Pascual sembla que s'han perdut. Si be

l'obra en giiestio no suscita entusiasmes abrandats si que to 1'esquer

d'una certa curiositat filologica en tractar-se d'un testament d'amor

parodic, en prosa, atorgat per un tal Pere, de qui no s'indica el

llinatge, uen lo castell de la Perillosa Guarda a •xxvj• del mes de may,

any etc.)). Manca, doncs, 1'expressi6 de l'any, que impedeix d'afinar

una datacio que, a grans trets, remet a ]a segona meitat del segle xv.!

Es tracta, com apuntava, d'un testament que, a mes de recorrer

parodicament a les formules notarials d'aquesta classe de documents,

utilitza el registre de la poesia amorosa cortesa i al•legorica; per

exemple, els marmessors de l'amant moribund son els seus cosins

Fina esperansa i Purafermatat, aixi com la Desconexensa de madona, i noteu

les ressonancies arturiques del Hoc on s'atorga el document (suma-

des a les figures que han de ser esculpides al seu moniment, amb

Tristany, Galaad, Perceval o «madona Ginebre»). Que jo sapiga, no

s'ha conservat cap mes mostra catalana d'aquest genere (en el

terreny amoros, vull dir; com a mostres de testaments jocosos cal no

oblidar el de Cerveri el segle X111 i el de Bernat Serradell el xv),

pero que to manifestacions en la poesia francesa del segle xv, des

d'uns versos de La belle dame sans merci d'Alain Chartier (<cJe laisse

aux amoureux malades / qui ont espoir d'alegement / faire chansons, diz et

2. L'editor, Eusebi Pascual, diu del manuscrit que maneja que «en una de sus

hojav lleva senalada lafecha de 1416, sin que el cardder de la escritura la contradiga» (p. 290), i

estableix que el text va ser escrit entre el 1393 i aquella data. 'Pant el caracter del

text corn la llengua fan pensar mes aviat en la segona meitat del segle, i probable-

ment la identificacio dels noms que hi apareixen (Lois Dezbosch, Mateu Cardona i

Gerau 1'orr6, ciutadans de Barcelona) en permetria una datacio mes afinada.
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balades, / chascun a son entendement»)3 fins al lain, tambe en vers, amb
inventari de bens post mortem inclos, que fa un anbnim chevalier oultre
d'amours que trespasse de dueil de sa dame, impres al recull Le Jardin de
Plaisance et Fleurs de Rethorique (1501), editat per E. Droz i A. Piaget
(SATF, Paris, 1910), pero testimoniat tambe' per copies manuscrites
quatrecentistes, i que ens situa en una orbita semblant a la del nostre
text, sobretot des del moment que, com Chartier, deixa orondeaulx
aventureux» als amants mes adolorits i avirlaiz, balades, voutes et astrade-u
als "plus griefment malades>. (M'afanyo a advertir que no son pas els
tinics textos d'aquesta mena: cal recordar que les parodies de testa-
ments son habituals a la literatura medieval Ilatina -penso en el
Testamentum asini- i romanica, entre els quals els exemples mes
il•lustres, a part un poema de Deschamps," son justament Le laic i Le
testament de Francois Villon.) Pero no es aixd el que ara importa.

Una de les particularitats mes vistents del text es la insercio de
citacions poetiques, practica habitual entre els mateixos trobadors,
entre els autors catalans de narracions en vers de finals del segle XlV
i encara en alguns poetes del XV, com Pere Torroella o Francesc
Ferrer. En el nostre cas, les citacions es justifiquen per l'especial
naturalesa del gruix principal del llegat testamentari de dautor, que
pren <<de mos bens per anima mia e per la mia sepulltura e per
algunes lexes dejus scrites A. cansons e •v• danses e vna escorregu-
da >,s de les quals, a causa de la mutilacio de dos fulls del manuscrit,
nomes se citen nou peces, i nomes una porta indicacio d'autor.
Malgrat que Jaume MassO, al lloc citat del Repertori, les qualificava de

3. L'obra, corn es sabut, va ser traduida al catala per Francesc Oliver segura-
ment a la segona rneitat del segle xv. Vegeu-ne 1'edici6 de Riquer (Barcelona,
Quaderns Crema, 1983); els versos citats -25-28- son a ]a p. 4.

4. Vid. Oeuvres completes d'Eustache Deschamps, publiees d'apres le manuscrit de la
Bibliotheque Nationale par Gaston Raynaud, vol. viii (Paris, Didot & Cie. [SATF],
1893), ps. 29-32.

5. I_'escorreguda, Ilegada nalles mulles dels marines de Barchinonaa, comenea nEsquin-
sem los sabatons que sabates ne faran mes». Les uniques composicions del s. xv
rubricades aixi que conec son castellanes, una copiada del foli 61r del ms. I de
I'Ateneu Barcelones i l'altra al foli 48 d'un ms. que havia pertangut ajaurne d'Olesa
(nEUCo, xv, 1930, pgs. 163-164).
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«cobles conegudes> , en la majoria de casos nomes disposem d'un

incipit, i encara sense mencio d'autor.' No he reeixit sing a identificar

el primer vers d'una canto atributble at trobador rossellones Ponc

d'Ortafa citada tambe a la Passio amoris secundum Ovidium de Jordi de

Sant Jordi i copiada al canconer Vega-Aguilo de la Biblioteca de

Catalunya. No se fins a quin punt l'autor de l'obreta tenia els

mateixos dubtes que nosaltres pel que fa als fragments que citava.

Pero en un cas si que sabia de qui eren els versos adduits, ates que

encapcala la tercera estrofa del poema 111 de Cerveri de Girona

(<<Manh ric ml demando si am>>, ed. Riquer (CSIC, Barcelona, 1947,

p. 313; es el num. 112 de 1'ed. Coromines, vol. 11, p. 295)' amb

aquesta atribucio: ((Item, vull e man que lo jorn della sepultura sien

donats a cascu o a casquna que lo present dia amaran o amat hauran,

e en lur vida reran estats seruidos d'amor, a cascu mil sous, e cascun

d'ells sien tenguts cantar aquesta cobla d'En Guillem de Servera.)> El

text, molt deturpat, fa aixi:

at cor amor lausau porta

car son dells corals amadors

e Seguin d'amor son dret cors

e amor dir no poden ne an

sa bella bocha no tencam8

6. Dono tot seguit els textos citats: 1: ((Cells qui secret, mon dole amich / amor to

gasardona / amor to fa del paubre rich / e amor to corona / de fuinoy sobiranament; /

dons servirmeu sacretament)) (cobles); 2: [Son els versos que cito mes avail]; 3: ((Mon be,

mon sollas, mon desin); 4: ((Non planch afany, mal ni desayre )) (canso); 5: (6i n'hay

perdut mon sent' e mon saber>> (canto); 6: ((De uos me part en nom de bon viatge>>

(canso); 7: ((Tristor e sobre desconfort)) (canso); 8: c'l'ot mon cor me va en goya per fina

amor» (ballada); 9: ((Esquinsem los sabatons que sabates ne faran mes)) (escmeguda).

7. La identificacio ja l'havia establerta, amb dubtes (diu que es tracta d'una

((composition muy parecida a otra de Serveri de Gerona escrita en lengua cldsica provenza/))), Eusebi

Pascual.

8. La transcripcio de Pascual disposa el text a ratlia seguida, separant els

versos (pert tambe unitats que no son versos) amb uns guions que no se'ns aclareix

si son responsabilitat de ('editor o responen a alguna indicacio grafica del manus-

crit. Davant el dubte, he preterit disposar el text en versos, cosa que facilita la

comparacio amb el text de Cerveri, que reprodueixo a la nota seguent.
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Naturalment, el que crida 1'atenci6 no es ni que l'autor 1'encerti ni

que el text que cita estigui corromput fins a la desfiguracio -inclosa la

de la metrica original-," sing que a l'hora d'atribuir-lo a un trobador

conegut com Cerveri adopti el nom de I'autor dels Proverbis. Cal fer

notar, d'entrada, que es tracta de Tunica ocasio en que l'autor de

versos lirics es designat amb el nom de Guillem de Cervera. Exacta-

ment el contrari del que ens mostren els documents aportats per

Riquer (es a dir, que el nom Cerveri s'aplica als proverbis,1° de

manera que ara tenim la certesa que la intercanviabilitat dels noms to

una doble direccio, ben significativa d'altra banda. Es clar que ja

sabem que l'un i I'altre son la mateixa persona, i per tant el fenomen

no ens ha de sorprende. I tampoc no em semblaria una objeccio gaire

consistent dir que es tracta d'un text tarda: fent abstraccio de les

proves documentals aportades per Riquer, es podria arribar a justificar

pel to moralitzant d'una bona part de la poesia de Cerveri I'atribucio

dels proverbis al trobador. Pero -i a la vista de la dada que comento-

si Cerveri i Guillem no fossin la mateixa persona, com s'hauria

pogut confondre un autor de maximes morals amb un productor de

versos amorosos inserits en un joc literari i frivol com aquest?"

9. Vid. el text de I'estrofa segons 1'edici6 Riquer : (( E•1 cor amor clauza portam,

guar em dels corals amadors, / e seguem d ' amor sil drech tors ; / qu'amors no

podem dir, ni am , / si ben la boca non tancam , / ni em, guar del nom d'amor ess

(ed. Riquer, p . 34). Coromines (ii, p. 295), crec que encertadament , edita sil al

tercer vets i suprimeix el punt i coma per mantenir la continuetat entre aquest vers i

els seguents.

10. El mateix que ens demostren les dades aportades per Stefano M.

Cingolani en aquest mateix numero de ((l.lengua & Literatura>>. Vid., concreta-

ment, els nurns. [4] i [7], i potser el [2], relatius als Proverbis de Cerveri. Dels

casos dubtosos (1 8] - [10]) no se'n pot desprendre cap informaci6 en el sentit

que aqui interessa.

11. Es a dir , els ((verses [..J leugers e venarsals / c'ay en cantan retraytss de

que parla Guillem de Cervera a la quarteta 22 dels seus Proverbis, i dels quals, per

cert, Coromines no diu res a la nota al text ( Versos proverbials , p. 16); es obvi que

renuncia a respondre la pregunta que li formulava Riquer a Particle citat de la

« Revista de Catalunyao, p. 137.
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Tot plegat em sembla una prova mes de la pertinenca dels dos

noms a una Bola persona que em complau d'oferir, com a petit

homenatge , a Marti de Riquer.

JOSEP PUJOI.

Universitat Autonoma de Barcelona


