
SOBRE LA CORRESPONDLNCIA LITERARIA
ENTRE ROIS DE CORELLA I EL PRINCEP DE VIANA

A la memdria de Ramon Miguel i Planas

Conservem dos dialegs literaris entre el prfncep Caries de Viana i Joan
Rois de Corella. Foren editats per Ramon Miquel i Planas,' el qual els
dons per tftol Debat epistolar2 i Flors del saber.' blur valor literari es ines
aviat limitat, peril tenen interes, en canvi, per a ajudar a coinprendre 1'obra
del darrer dels nostres grans escriptors medievals, car son testimonis de la
consideracib en que era tingut pels seus contemporanis, com ja aprecia
Miquel i Planas,° i, ultra aixd, forneixen elements iitils des del punt de
vista de la biografia i de la histdria literaria.

I

A 1'edici6 de Miquel i Planas la composici6 titulada Flors del saber
consta de tres estrofes, tot i que l'editor afirma que la tercera no figura
al manuscrit de la Mayansiana' i que al manuscrit de Paris es considerada
com una composicio independent.' No comprenem, doncs, per quina ra6
aquesta estrofa apareix a les Obres formant part de les Flors del saber.'
D'una banda, la tradici6 textual no hi porta ; de l'altra, aquesta estrofa

z. Obres de J. Roiy de Corella, publicades amb una introduccio de R. MIQAEL
I PLANAS (Barcelona 1913) (cBiblioteca Catalanas).

2. Id., 147-161.
3. Id., 428-429.
4. Id., xxxvlli-xxxlx.
5. Id., 428.
6. Id., xxxizi. Rn altres flocs (id., LXXXVI i 429) sembla interpretar-ho d'una

manera diferent.
7. Id., 429. Veg. tamb6 J. MASSE i TORRENTS, L'antiga escola poetica de Barce-

lona (Barcelona 1922), 74. Masse considera aixf mateix que aquesta composici6 to
nomfs dues estrofes.

127
11



2 JORDI CARBONELL

essent igual a aquclla amb que fineix la segona lletra de Corella al Prfncep

en el Debat, no sembla versemblant que Rois de Corella dediques dues

vegades la mateixa composici6 a una persona, i menys si aquesta es de

la categoria del prfncep de Viana.' Em sembla, doncs, aconsellable de

considerar les Flors del saber formada de dues finiques estrofes i de se-

parar-ne la que figura coin a tercera en l'edici6 de les Obres feta per Mi-

quel i Planas.

Aixf, les Flors del saber i el Debat epistolar deixen de tenir 1'estrofa

comuna que els era atribuida. Aquest fet no exclou, peril, que les dues

obres tinguin una relaci6 entre elles. No crec versemblant que fossin es-

crites incidentalment, sin6 que Ines aviat deuen esser testimonis dun mo-

ment de contacte fntim entre el prfncep i el poeta. Al comengament del

Debat Caries fa referencia a un dialeg anterior' que, si fou escrit, coin es

ben possible,10 s'ha perdut. is un altre argument a favor de l'existencia

d'un perfode de relaci6 fntima entre els dos personatges. Aquesta intimitat

es trasllueix tambe del to de les Flors del saber. Tot i el virtuosisme en

1'exhibici6 de rimes diffcils i el caracter clos, que el fa quasi incompren-

sible, to un cert valor el fet que 1'elogi adresat a un personatge coin el

prfncep de Viana prengui un caire, no solament ditirambic, sin6 tarnbe

consolador. Miquel i Planas escrivia : ((Hem de confessar que no hem

acabat d'entendre aquesta composici6, la finalitat de la qual sembla diri-

gir-se a hoar en el Prfncep les perfections intellectuals y morals que tant

havia pogut apreciar el nostre Mossen Corella)).11 Mass6 i Torrents tampoc

no comprengue el sentit de la composici6 en dir, parlant d'aquest debat

en viers : acosa {mica a retenir, i tal volta per datar l'obra : - Mas v6s,

Senyor, en tal edat tranquilla, pie de tot be...».12 Jo interpreto la com-

posici6 de la segiient manera : ((Flor del saber, de qui el saber destilla : si

la natura no fos imperfecta a causa d 'Adam, no f6ra prohibit d'entrar al

8. $I princep de Viana cita, al Debat, un fragment d'una poesia seva adrecada

al poeta casteli3 Juan de Valladolid (Obres, 152). La tits de Caries expressa, pert,

una idea general i no pas un elogi directe, a difer6ncia de l'estrofa que comentem.

9. Obres, 149.
so. El princep escriu : iMenbra nos haver os dicho.. Cfr., peril, .como dixe en

nn verso a Johan Poetaz, i cita una estrofa evidentment escrita (Obres, 152). Aquest

dialeg perdut, si 6s que existf, devia Esser escrit en prosa. Tot i que els di3legs en

forma epistolar son de tipus renaixentista (veg. infra, pig. 132) a els di3legs en vers

responen a una tradicib medieval, cal tenir present que aquests darrers no son aban-

donats de seguida i durant un determinat perfode aquestes dues formes conviuen.

Sembla aventurat de deduir, per la forma diferent dels dos di3legs, que pertanyin

a Ppoques diferents, tot i que aquesta idea potser pot Esser presa en consideraci6

fins a un cert punt.
is. Obres, 4xxxvl.
12. JAUUE MASSO I TORRENTS , El Prfncep de Viana i Les seves relations lite-

raries ( Barcelona , Ateneu Barcelonis , 1926), II.
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LA CORRESPONDENCIA ENTRE CORELLA I EL PRINCEP DE VIANA 3

Paradfs amb tantes lleis que no es pot comentar (enumerar?), sin6 que
v6s, senyor, en una edat tan tranquilla com f6ra aquesta, pie de tot b6,
seurfeu en una gran cadira, tot immortal, cobert d'estola blanca, puix
que no us falta una espurna per a Esser perfecte. Fenix del m6n, de v6s
cants la Sibilla (6s a dir, ha estat profetitzat) que serfeu rei de pau, tanca
del temple rom3. Tot el m6n diu que a la vostra intelligcncia, que mai
no vacilla, no hi arriba ni Salamanca)). Aixo 6s escrit evidentment, en
una edat no tranquilla, en la qual no hi havia perspectives immediates que
Caries fos ((rei de pau)). 0, dit en altres termes, Rois de Corella consols
el prfncep : ((Si el m6n fos perfecte, ara v6s f6reu al lloc que us correspon,
peril, com que no ho 6s, per aixd us veieu en aquesta situacib desagradable ;
de tota manera, el futur us sera favorable i sereu un rei de pau, car tothom
esta d'acord que no hi ha home al m6n millor que v6sn. Per tant, el frag-
ment que cita Mass6 i que pot servir per a datar l'obra, cal entendre'!,
em sembla, no pas literalment, ans al contrari. Aquest element consolatori
tamb6 el trobem al Debat epistolar, on es relaciona amb el diAleg entre
Caries de Viana i Juan de Valladolid : uassf un sSiente a otro conssuelan.'J
Ens movem, doncs, dins un mateix clima sentimental que empeny tamb6
a considerar que les dues obres esmentades pertanyen a un mateix perfode.
Tanmateix les Flors del saber no precisen gaire, per elles mateixes, res-
pecte a la data de llur composicib. Efectivament, la guerra, la intriga, la
pres6 o 1'exili s'alternen com a companys inseparables de Caries de Viana
des del retorn de Joan II a Navarra, !'any 1449, despr6s de nou anys
d'abs6ncia, fins a la concdrdia de Vilafranca el 21 de juny de 1461, tres
mesos abans de la seva mort.13a De toda manera 6s poc versemblant que
aquesta obra fos escrita durant algun dels perfodes d'empresonament del
Prfncep. l;levat de la Cr6nica de los reyes de Navarra,13b les obres escrites
a la pres6 solen mencionar-ho d'una manera explfcita. 1"s el cas de la tra-
ducci6 del De nobilitate de Buonaccorso de Montemagno, falsament atribuit
a Plutarc,13c i tamb6 del dialeg en vers entre Diego de Castro i el prfncep

13. Obres, 152.
13 a. G . DEsDEVISES Du DEzERT , Don Carlos d'Aragon, Prince de Viane. Etude

sur i'Espagne du Nord au XVe siecle ( Paris 1889), 200 SS. ; FERRAN SOLDEVILA, His-
tdria de Catalunya (Barcelona 1934-1935), II, 86 ss. ; J. VICENS VIVES, Trayectoria
mediterrdnea del Principe de Viana, .Principe de Viana., XI (195o), 211-250; J. VI-
CENS Vlvas, Fernando el Cat6lico, principe de Arag6n, rey de Sicilia. 1458-1478 (Ma-
drid 1952), 73 ss. ; J. VICENS VIVES, Juan II de Arag6n (1398-1470). Dfonarqufa y
revoluc16n en la Espana del siglo XV (Barcelona 1953), 139 ss. ; N. COLL JULIA, Dona
Juana Enriquez lugarteniente real en Cataluna (1461-1468) (Madrid 1953), I, 105 ss.

13 b. Cr6nica de los reyes de Navarra, Escrita por D. CART,OS, PRfNcIPE DE
VIANA, Editada por Joni YANGUAS Y MIRANDA (Pamplona 1843). Fou escrita a la pres6,
per6 revisada desprbs (DESDEtISES , op. cit., 404).

13 C. MANUEI, CRUELLS, Caries de Viana f el Renaixement , EUC, XVIII ( 1933), 234.

129



4 IORDI CARBONELL

de Viana." Potser, doncs, nomes 6s raonable de deduir que el diAleg

titulat per Aliquel i Planas Flors del saber fou escrit on una ^poca on que

el Princep no veia reconeguts els seus drets pero tampoc no es trobava em-

presonat.

II

El Debat epistolar 6s molt m6s explicit. Al costat d'una artificiositat

estilfstica scmblant a la de les Flors del saber i d'un to fntim que fou notat

ja en aquesta composici6 per Aliquel i Planas,'s les refereincies quo horn

hi pot trobar, la seva major longitud i el fet d'6sser escrita on prosa fan

quo puguem treure mts profit d' aquesta obra per a 1'estudi de la biografia

de Corella.

Una analisi detallada del Debat ens permet de confirmar quo fou escrit

durant un perfode de relaci6 estreta entre els dos escriptors. 1~s iniciat pen

prfncep do Viana, el qual menciona, corn ja he dit, un dialeg anterior,"

testimoni quo els contactes entre ambd6s corresponsals no eren aillats.

14. Aquesta composici6 apareix al Canconer S, que havia pertangut a la biblioteca

del marquis de Barbera i avui es troba a la biblioteca del Monestir de Montserrat.

Fou publicada parcialment per JAUME MASSO I TORRENTS (El Princep de Viana, rz-13).

HI Princep escriu : "Pora tiempo quiatoso , I gasajoso , I el trobar fuera fallado I donde

seso reposado , I elevado, I se falle non gosquilloso I en el tiempo ancioso I hi pen-

soso I con el qual soy combatido , I pensamiento departido por partido , I que dezir
apenas oso I mi cuytado trabajoso . 1 D'estas coses separado , desviado I por mi pena
qu'entrenora I el plazer he siempre Lora, I qu ' en un'hora m'es un anyo compor-
tado I el mi seyer hi el mi stado. I Bien pensado, I corn so sin liberdat, I dexat
esto preguntar I hi demandat I si me syento relevado I del bevir tan trabajado..
Dono dues estrofes senceres perqu6 interpreto el text d'una manera diferent qne

Mass6 en diversos Hoes. El to 6s ben b6 un altre que el de les Flors del saber.

L'epfgraf de la composici6 diu : Pregunta de don Diego de Castre al Principe don
Karles quando el S. R. sit padre to truxo presonero de la ciudat de Lerida en la qual

tue tornado en l'anyo LX el segundo de deciembre e fue livrado primero de mart'

seguiente, etc. Aquest epfgraf fou afegit al manuscrit posteriorment a haver estat

copiada la poesia. Aquesta refer6ncia a 1'empresonament a Lleida, escrita posterior-

nlent a la cdpia primitiva , pot haver estat deguda al fet que aquesta poesia apareix

al mannscrit entre dues altres d'explfcitament referents a aquell enipresonanient, que

commogu6 no solament els regnes de la confederaci6 (SOLDEVILA , Op. cit., II, 93 ;
Drsnsvisss , Op. cit., 308 ss.) sin6 tamb6 els regnes veins (JOSEPH CALMETTE , Documents

relatifs d don Carlos de Vianc ( 1460- 1461 ) aux archives de Milan, Extret de cWlrin-

ges d'Arch6ologie et d'Histoire ., XXI). No crec, per tant, segur que aquest dialeg

pertanyi a aquesta 6poca : podria pert'nyer a 1'empresonament dens anys 1452-1453
a Navarra . Durant el captiveri a Lleida i a Arag6 el Princep era vigilat molt estreta-

ment i m6s aviat sembla que no li havia d'6sser possible de dialogar. Les altres
poesies d'aquesta 6poca adresades o dedicades al Princep no tenen resposta d'aquest.
(Veg. MASSE I TORRENTS , El Princep de Viana , r1 ss. ; L'antiga Escola , 77 ss.)

15. Obres, LXIr-LXIII . El judici critic de Miquel i Planas sobre aquesta obra
segueix A. Morel -Fatlo, , GRPh , II/2, 125-

r6. Veg . mCs amunt , p'g. 128.
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LA CORRESPONDENCIA ENTRE CORELLA I EL PRINCEP DE VIANA 5

Segons Mass6 i Torrents," aels debatidors estan absents, peril es coneixen
personalment». D'acord que es coneixien personalment, pero no que fossin
allanyats l'un de l'altre. El mateix princep ho diu ben clarament :

.... a vos, como el mras suficiente ante nuestra presencia , esta nuestra
turbasi6n deliberamos vos la agora comunicars.11

Segurament el fet que es tracta d'una serie de lletres desorienta Mass6
i el dugu6 a creure que els corresponsals eren en llocs diferents. Altrament,
les epfstoles intercanviades entre residents en una mateixa poblaci6 eren
corrents al segle xv.19 Sembla, doncs, indubtable que Caries de Viana
i Joan Rois de Corella coincidiren en tin mateix lloc durant tin perfode
prow llarg de temps per a permetre que bescanviessin la correspond6ncia
liter-Aria coneguda i, eventualment, una altra que s'ha perdut.20 I per a per-
metre tamb6 que assolissin el gran d'amistat intima que es reflecteix a les
composicions que coneixem, sobretot al Debat epistolar.

1\16s endavant intentar6 d'escatir quin fou el lloc i vers quins anys cal
situar el perfode en que es desenrotllaren els dialegs. De moment em limito
a subratllar el to personal del Debat epistolar, m6s acusat encara que no
pas el que ja hem constatat a les Flors del saber." Un to personal, que es
manifesta en tots els aspectes. D'una banda tenim la temhtica de l'elogi,
que enllasa amb les Flors del saber. T6 una valor m&s aviat limitada per
tal com 6s corrent en aquesta mena de literatura :

cRey, per dret natural, de la abitable terra., diu Corella de Caries,
rear lo m6s sabent dels hdmens deu senyorejar , per que is altres, obehint,
sien participants de sciencia, seguint la deguda proporci6 de la compo-
sici6 humana : que les parts, per si ignorants , participen saber, si a la
pot@ncia superior obeheixen.X22

De l'altra banda, pero, hi ha a116 que podrfem anomenar la tematica
confidencial o autobiografica, la importancia de la qual fou posada en relleu
per Miquel i Planas." Aquest erudit arriba a suposar que el Debat 6s un
ahomenatge d'amistat, delicadament consolador per al nostre poetas, que
li fou dedicat pel princep amb motiu d'una acrisi passionals de Joan Rois.

17. El Princep de Viana , 18. Veg. tamb6 L'antiga escola, 71.
18. Obres, 149.
19. J. Ruar6 I BALAGUBR , De l'Edat mitjana at Renakacinent: Figures literdries

de Catalunya i Valencia (Barcelona 1948), r24-
2o. Veg. m6s amunt , piig. 1z8.
21. Ibid.
22. Obres. 1so.
2.1. Obres, LXI-LXIII.
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{ JORDI CARBONELL

L'illustre investigador potser va una mica m6s enlla del que els testimonis

documentals permeten. M6s aviat m'inclino a creure que el Debat 6s una

pesa literaria a l'estil de les que eren corrents en aquella Epoca a Itllia :

l'iniciador del dialeg proposava un tema, que servia de base a la discussi6.

En son un exemple les epfstoles bescanviades entre Biondo Biondi i Leo-

nardo Bruni, un dels models literaris de Caries de Viana.24 En un moment

donat, peril, Rois de Corella es desborda en un esclat passional : el to de

la seva darrera epfstola 6s m6s el de la Tragedia de Caldesa i d'algunes

poesies amatories que no pas el d'un debat encarcarat i retoric. Aquest

apassionament, que explica 1'afirmaci6 de Miquel i Planas i que horn troba

dificil d'admetre que fos simplement un terra literari, relaciona de tota

manera la composici6 que comentern amb les del cicle de Caldesa i amb

les altres que hi s6n estilfsticament emparentades. Aquest fet 6s important :

alld que podrem precisar respecte al Debat epistolar t6 tamb6 aplicaci6

a un grup d'obres de Corella, i aixf mateix aquestes darreres poden aportar

alguna dada complementaria que ajudi a datar el Debat. En aquest sentit

cal tenir present que 1'argument de la Tragedia de Caldesa es descabdella

ten lo delitbs amenissim regne de Valencia, dins los murs de la sna

major ciutat, regnant aquell que al anim6s troya ha sucsehit en egual

animo, rey don Johans.35

Joan II comengA a regnar a la mort del DMagndni7n, ocorreguda el 27 de

juny de 1458.26 La Tragedia ha d'6sser, doncs, necessariament posterior .1

aquesta data.

Quins foren el lloc i la data de redacci6 del Debat epistolar? Ni els ma-

nuscrits ni el mateix text no els mencionen. Cal valer-se, doncs, de mitjans

indirectes de dataci6 i de localitzaci6.

Fins ara hom ha em6s dues opinions fonamentals sobre la redaccio

d'aquesta obra : 1) Ramon Miquel i Planas la datava pels volts de 1458,

durant el sojorn de Caries de Viana a Sicilia ; 27 2) Jaume Mass6 i Tor-

rents26 es preguntava si no havia d'6sser anterior a la traducci6 de 1't tica

d'Aristdtil que el prfncep de Viana porta a ter-me durant la seva estada

a Italia (del juliol de 1456 al juliol de 1459), i opinava que havia de

24. ARTURO POMPEATI, Dall'Umanesimo at Tasso (Torino r946), 156-157. (cStoria

della Letteratura Italiana., II). Per a les epfstoles a Catalunya veg. J. RUB16 I BALA-

GUER . OP. cit., r17-125.
2.5. Obres, 124.
26. DLSDRVISES, op. Cit., 259; SOLDEV14A, op. cit., IT, 63 ; VICENS, Juan II de

Arag6n, 181.

27. Obres, LXXXIX ; Miquel i Planas no es planteja el problema si el Prfncep

i Rois de Corella coincidiren en un mateix 11oc durant el Debat.

28. El Princep de Viana, 8 ss.
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LA CORRESPONDENCIA ENTRE CORELLA I EL PRINCEP DE VIANA 7

precedir el desheretament del Prfncep per son pare, ocorregut el 3 de
desembre de 1455, quan Caries estava a Navarra.29 No tree que els argu-
ments de Mass6 i Torrents siguin acceptables, per les raons que exposar6
tot seguit.

Massb considera30 que el De bat ha de precedir el desheretament de
Caries (1455) ((per la consideraci6 reial amb que en Corella el tracta)). Cal
pensar, peril, que, mort el rei Alfons el 8 de maig de 1458, Caries de
Viana, ja des del moment de desembarcar a Sicilia, es titula primogenit
d'Arag6, de Navarra i de Sicilia, 31 com a primogcnit fou tractat per Fer-
ran I de NApols en la correspondencia que aquest li adresa a 1' illa,31 i com
a primogCnit fou rebut a Barcelona el 28 de mars de 146o.3J Ultra aixd,
la consideraci6 que li tenia un amic havia d'6sser independent de les deci-
sions que pogu6s prendre son pare, sobretot tenint present que Caries de
Viana no renuncia mai als seus drets. L'exemple de Ferran de NApols
6s significatiu en aquest sentit. Per consegiient, segons el meu criteri, i'ar-
gument de Massb no 6s valid.

Invalidat aquest argument, a hi ha cap rah per a suposar que el
De bat fos escrit durant el perfode 1449-1456, 6s a dir, abans de l'anada
del Prfncep a Italia? En aquest lapse de temps, prou accidentat a causa
de les guerres amb Joan II, Caries de Viana no havia de tenir gaire Ileure
per a fer debats literaris, excepte durant la seva estada a la pres6 (1452-
1453), on eserivf la Cr6nica de los reyes de Navarra." Al Debat no hi ha

29. Hi ha una tercera opini6, la de MARTt DE RIQUER ( Prdleg a 1 'edici6 del
Tirant to Blanc (Barcelona 1947), p'ag. *137), el qual col1oca aquesta composiei6
entre 1437 i 1445. El Sr. Riquer din : cAl capitol 323 [del Tirant] trobem una frase
calcada del Debat epistolar entre Joan Roi9 de Corella i el Prfncep de Viana, obreta
que s ' ha de datar entre els anus 1437 1 1445D . I cita en nota FRANCISCA VENDRELL,
La carte literaria de Alfonso V de Arag6n (BRAE, XIX (1932), 587). Doncs be, al
hoc alludit Francesca Vendrell din : cApoytindonos en la fecha aproximada que da
a esta conlposici6n [el Debat entre Corella i el prfncep de Viana, que acaba de citar
i en el qual el Prfncep alludeix i cita un altre debat seu amb Juan de Valladolid]
la autorizada pluma de Mass6 i Torrents [aef posa la cita de la nota 28] podremos
atrevernos a colocar esta composici6n [el debat amb Juan de Valladolid, que es el
poeta que estudia F. Vendrell], forzosamente anterior, entre los ands 1437 a 1445,
tiempo del que hay prueba documental de la estancia del poeta Juan de Valladolid
en Navarra,. El Sr. Riquer ha entrs malament aquest passatge i ha situat el debat
amb Corella entre les dates en que Francesca Vendrell col1oca en realitat el debat amb
Juan de Valladolid. De fet la Sra. Vendrell no fa sin6 seguir Mass6 i Torrents, que
no es citat per Marti de Riquer.

3o. El Prfnce p de Viana, q.
31. VICENS , Juan II de Arag6n, 216 ; CRUELLS , op. Cit .. 23.5.
32. VICENS, ibid.

33. DESDEVISES, op. Cit., 294 ; SOLDEVILA , Histdria de Catalunya , II, 93. El
probleina de la primogenitura bs enfocat d'una manera diferent per VICENS, Juan II
de Arag6n, sense que afecti , peril, la nostra argumentaci6.

34. YANGUAS, prdleg a la Cr6nica de los reyes de Navarra , pag. xxxl ; DESDE-
VISas, op . cit., 404.
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8 JORDI CARBONELL

cap referencia a la preso i, si el prfncep hi hagues romas, aquest fet sembla

que hi hauria d'haver traspuat d'una manera o altra.31a Francesca Vendrell

suposa que el prfncep de Viana sostingue debats a la cort navarresa quan

era molt jove.35 Pero, donada la joventut que cal atribuir en aquests anys

a Corella, la naixenca del qual in'atreviria a posar vers 1425," no resulta

gaire adequat que el prfncep de Viana 1'anomeni aei mss sufisiente ante

nuestra presenciaa.

Hi ha encara un altre argument, de mes pes quc no pas cap altre.

Conservem dues obres de Caries de Viana que son de datacio segura : la

ja mencionada Cr6nica de los reyes de Navarra, escrita durant el seu pri-

mer empresonarnent (1452-1453) i revisada el 1454," i la traduccio de 1'Etica

nicom.aquea d'Aristdtil, feta del text llatf de Leonardo Bruni d'Arezzo i co-

niencada durant el sojorn de Carles a NApols, a la cort del Blagnaniln,

al qual va adrecada.'b L'estil d'aquestes dues pcces, que es porten pots

anys de separacio, 6s ben diferent : el de la Cr6nica, malgrat no esser

senzill, no to cap marcada influencia ilatina, mentre que a la prosa de la

traduccio de 1'Etica la influencia ilatina, i mes concretament la ciceroniana,

hi Es evident i horn hi remarca un hipe'rbaton constant i, especialment,

el verbo in fondo. Aquest canvi tC una expiicacio evident : is degut a

1'ambient llatinitzant que Caries respira a Napols, a la cort del seu oncle

Alfons. Doncs be, 1'estil del Debat correspon al de la traduccio de I'Etica

i no pas al de la Crdnica. Heus acf tres fragments presos a l'atzar -es

podrien multiplicar indefinidainent - en els quals hern indicat amb cursiva

les expressions on la diferencia estilfstica 6s mes evident :

34 a. Veg. mes amunt, pag. 129. Fins i tot admetent que el dialeg amb Diego de

Castro hagues tingut Hoc durant el perfode d'empresonament subseguent a ]'arrest

del prfncep a Lleida (veg. n. i4), no es possible que el Debat epistolar fos escrit

essent Caries a la pres6, si dons no suposaveni que Rois de Corella tambe hi era

(veg mes amunt, pag. 131).

35• Loc. cit.

36. MIQUEL I PLANAS (Op. Cit., LXXXIX) posa la naixenca del poets vcrs 1430.

Tant per ra6 del LYebat com per ra6 de les obres que Corella havia d'haver escrit

abans, que justifiquessin la consideraci6 que li to el prfncep, jo em decanto a acos-

tar aquesta data cap al 1425, sense invalidar, perb, els arguments donats pel men-

rionat erudit.
37. DESDEVISFS, op cit., 404.

38. La Philosophia moral del Arist6tel, as asaber l;thicas, Politicas y Econ6mi-

cas, en romance, ed. JORDI Coci, que feu la traducci6 de les Politiques i les Eco-

nbmiques (Zaragoza 1509). Veg. tambe P. BOHIGAS I BALAGUER, El manuscrit de

Lisboa de la traduccio de l'1 tica d'Aristbtil del Princep de Viana, aMiscelanea

de Estudos em honra de D. Carolina Michaelis de Vasconcellos. (Coimbra 1930) ; duu

la notfcia de tres manuscrits conservats d'aquesta obra.
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Cr6nica

alos tres fijos de Noe
se partieron a tres pro-
vincias, es a saber, Sem
on Asia, Chan on Africa,
Japhet en Europa, el
qual segunt antiguas crb-
ricas de Espana, tebanas
e troyanas, fallamos ha-
ber (echo algunas pobla-
ciones c dellas faremos
menci6n en sit logar: eso
niesmo las poblaciones
que fizo Tubal Cain,
quinto fijo de Japhet, se-
gunt que las dichas cr6-
nicas recuentan, e Paulo
Orosio Vicente, llistoria-
dor, e Eusebio on la tri-
partita historia, e Isido-
ro Mayor..°'

Debat epistolar

aE nos, asst de esta ne-
yessidat compellido, a
vos, como el m's sufi-
ciente ante nuestra pre-
sengia, esta nuestra tur-
basion deliberamos vos
la agora comunicar. E
vemos mucha5 vezes de
pequenya brasa sallir
grande Hama, anssf de
pequeiias giiestiones ser
por los fil6sofos grandes
voltimenes escriptos..°°

9

Etica

ayo, el prfncipe, vues-
tro humil sobrino, mds
pot la devida obediencia
que a todos vuestros
mandantientos devo mo-
vido, que ignorando la
flaqueza de mi entendi-
Iniento fuesse de tanta
presumption cegado, de-
libere la presente traduc-
ci6n hazer de latin en
nuestro romance de aque-
llos libro$ de la I~thica
de Arist6tiles quo Leo-
nardo de Aretino del
griego en Latin translad6
por los haver el frayre
que la primera tradu-
zi6n fiziera mal y per-
versamente convertido,
tomando por real enxela-
plo el exercicio de vues-
tro real ingenio en las
Epistolas de Seneca."

E1 Debat epistolar ha d'esser, doncs, posterior a l'arribada del princep de
Viana a Italia.

Un altre indici apunta cap a la peninsula veina : Carlos cita el prdleg
de I'Aretf a la seva traducci6 llatina de l']tica d'Arist6til_d2 Leonardo Bruni
d'Arezzo havia traduit del grec al llati I'Etica nicomaquea del filosof grec
viers 1417."' El princep degu6 conctixer aquesta obra a NApols i n'emprengue
In traducci6 a instiincies del Magndnim, a qui va adregada." Aquesta
versi6 de l'obra preferida de Caries de Viana"5 encara no era finida quan
el rei morf" i degue Esser acabada, per tant, a Sicilia, on el Prfncep

;q. Cr6nica , ed. YANCt:AS, 1.
40. Obrcs, 149.
41. Philosophia moral del Arist6tel . ed. JORDI Cocl, fol. aIlr.
42. Obres, 149.
43. VITTORio Rossi, It quattrocento ( Milano s. d .), 61 (aStoria Letteraria d'Ita-

lia)o) ; LEONARDO BRUNT ARETINO, Hitmanistisch-philosophiscite Schriften , ed. HANS
BARON (Leipzig-Berlin 1928 ), 164. No he pogut consultar CONCETTO MARCHESI , L'Etica
Nicomachea nella tradizione latina medievale ( Messina 1904).

44. Philosophia moral del Arist6tel, ed. JORDI Coel , fol. ally.
45. Al . CRUITLI,S, Alguns documents sabre la vida cultural i literi ria del Prfncep

de Viana, EUC, XVII ( 1932), 87.
46. BOHIGAS , op. Cit., 2-3.
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10 IORDI CART ONELL

ana arran de la mort d'Alfons." En la cita del Debat epistolar Caries

de Viana no fa refer6ncia a la seva traducci6, sin6 que menciona solament

1'Areti. Dono a continuaci6, en parallel, el text llati, el de la traducci6

i el del Debat :

Text llati Traducci6 Debat

cIgnorantenl vero ista cbien sabida sea verda- -,Ca non tenemos olvi-

aggredi et vitium suum deramente el ignorante dado el que Reonarde en

linguae adscribere stul- entrar en esto y el su su prefacio de la Etica

tissimum simul et indig- vicio a la lengua atribuyr escrive , determenante el

nissimum ests ." juntamente es Cosa muy ignorante : entrar en cs-

loca y muy indigna.." tas cosas hi escrivir el
vicio de su lengua, jun-

tamente son muy loca

Cosa e muy indigna,."

La comparaci6 dels tres textos palesa que el del Debat, tot i tenir ele-

ments comuns amb el de l'edici6 de la traducci6, no deriva d'aquest darrer.51

Ara, les coincid6ncies de traducci6S2 obliguen a emparentar els dos textos

castellans. ZEs que el text del Debat correspon a un primer esborrany de

la versi6, que despr6s hauria estat revisat ? t is que el princep de Viana

s'aparta deliberadament del text de la seva prbpia traducci6 ? ^ s que els

copistes han contribult a l'allunyament dels dos textos?5' El que no enm

sembla acceptable 6s de deduir, de la divergencia de les dues llicons o del

fet que el Debat silencia la traducci6, que el primer 6s anterior a aquesta

darrera.S4

On Caries de Viana entra en contacte amb el m6n classic fou a Italia.

Ja hem vist la repercussi6 que aixd tingu6 en el seu estil i ja hem vist

47. DESDEVISES, op. Cit., 265 ; VICENS, Fernando el Cat6lico, 73 ; VICENS, Juan II

de Arag6n, 203 ss.
48. BRUNI, Schriften, ed. BARON, 78 ; cfr. Opus Aristotelis De moribus a Leo-

nardo Aretino traductunl, ed. JOAN LUSCHNER , aleuiany (Barcelona 1502 ), fol. alIr-w,

ainb variants de grafia.
49. Philosophia moral del Arist6tel, ed. JoRDI Cool, fol. Y.
5o. Obres, 149.
51. Les traduccions dels mots ista i adscribere s6n m6s literalment pr6ximes

a l'original en el Debat que no pas en la traducci6.
52. aggredi/entrar , simul/juntamente, stultissimunllmuy loca Cosa.

53. No m'ha estat possible de confronter el text de l'edici6 de Jordi Coci anib

els dels tres manuscrits conservats de la traducci6 de 1'Ltica (Veg. BOHIGAS, op. Cit.,

2), ]a qual confrontaci6 podria aclarir aquests interrogants si Coci hagu6s esulenat

la traducci6 del Princep , cosa no pas del tot inversemblant si tenim present que

l'edici6 de Saragossa del 1509 cont6 tamb6 les Politiques i les Econbiniques traduides

pel mateix Coci.

54. MASSO i TORRENTS (El Princep de Viana, 11) es pregunta, en vista d'aquest

darrer fet : cPodria , doncs, datar-se abans del viatge a ItIlia ?).
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LA CORRESPONDENCIA ENTRE CORELLA I EL PRINCEP DE VIANA 11

aixi mateix com el Debat es escrit on el nou estil del prfncep.36 I, encara,
hem constatat com el Debat epistolar os fet prenent per model els debats
semblants que eren corrents a Italia en aquella epoca.56 Leonardo Bruni
d'Arezzo intervenia en debats d'aquesta Inena.S7 El mateix terra de la
cita mencionada mos amunt es una pedra de toe de 1'Aretl,SB que en parla
tambo en les Epistoles.S9 Es curios que precisament sigui aquesta la cita
escollida ; vol dir una familiaritat amb l'obra de Leonardo Bruni, que
Caries potser coneguo personalment. Es, doncs, perfectament natural que se
li acudis de for un debat com els que sostenia el seu model.

Aquest Debat epistolar, a la manera italiana, amb referencies a 1'obra
que Caries de Viana traduf a Italia, on un estil ciceronia parallel al de la
traduccio de 1'Etica, influit per 1'obra i la teoria ]iteraria60 de 1'humanista
d'Arezzo, deguo, doncs, esser escrit a Italia. A NApols? A Sicilia?

Si hagues estat escrit a NApols dificilment Caries hauria pogut dir
a Rois de Corella que era uel m'as sufisiente ante nuestra presencian.61
A la cort del 3Magndnim hi havia tot un estol de gent de gran prestigi,
comengant pel mateix rei Alfons, mentre que Rois de Corella encara era
jove. En canvi, aquesta expressio s'adiu mos amb 1'ambient on visqut
Caries de Viana a Sicilia, per exemple al convent de benedictins de Mes-
sina." Es un moment de represa de les seves activitats literlries, les quals
alternl amb els sews amors amb una siciliana anomenada la Capa6' i amb
les intrigues de la diplomacia.64 Es, doncs, un moment molt adequat per
a relacionar-se amb Corolla, que tenia tambe els seus afers amorosos.
Si recordem que la Tragadia de Caldesa, que abans he relacionat amb el
Debat,8' fou escrita despros de la mort d'Alfons el Magndnim, tot plegat
encaixa, i fa suposar que el Debat epistolar fou escrit entre el juliol de 1458
i el juliol de 14x4, o sigui una mica mes tard de 1'&poca que Miquel i Planas
havia suggerit.66

Mentre un document no provi el contrari, hem de creure, doncs,
quo el Dehat epistolar tingu6 floc a Italia, probablement a Sicflia, on Caries
passa un temps amb lleures per als esplais literaris, malgrat ]a tibantor

55-
56.

57.
58.
S9.
6o.
61.
62.

63-
64.
65.
66.

Veg. m6s amunt, pags. 134-135.
Veg. m6s amunt, pag. 132.
ARTURO POMPEATI , IOC. Cit.

GIUSEPPE TOFFANIN, Storia dell'Umanesirno 3 (Bologna
Epistolarum Libri VIII (Hamburg 1924), 230.
TOFFANIN, Op. Cit., 193-1q6.
Obres. 14q.
DESDEVISES, Op. Cit., 267.

Ibid.

VicENs, Juan II de Arag6n, 205-206.
Veg. m6s amunt, pag. 132.
Obres, Lxxxix.

1943), 195.
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12 IORDI CARBONELL

de relacions amb el seu pare, la qual , per altra part , explicaria el to

consolatori de que ja he parlat.67

Aquesta deduccio mena a afirmar que Rois de Corella passe una tem-

porada a Italia . Molts d'altres escriptors catalans hi havien estat, tart

a NApols com a Sicilia . Del paper de Pont entre Cataluuva i la cultura

italiana del Renaixement que feu aquesta illa durant el regnat de Joan II

n'ha parlat suggestivament el men mestre Jordi Rubio i Balaguer . 66 El

sojorn a Italia d'un dels nostres escriptors mts classicitzants i italianitzants

no tt, per tant, res de sorprenent : ben al contrari , ens ajuda a coinprendre

l'escriptor i la seva obra . I fa pensar que 1'evoluci6 estilistica cap a la

frase sintacticament ruts complexa , peril sempre harmonicament estruc-

turada, caracteristica de la maduresa literaria de Rois de Corella i tot

just incipient encara al Debat, s'inicia , o almenvs es degut accelerar,

durant 1 ' estada a Italia vers 1458 - 1459. Aixf mateix , aquest viatge ajuda

a comprendre el renovament que Corella aporta a la ternatica i a la tCcnica

de la nostra narrative en prosa, que hom no s'explicaria tan bt si 1'es-

criptor no haguts estat submergit durant un temps en 1 ' ambient renai-

xentista de la Italia de mitjan segle xv.

III

Fins ara lcs dades que ens forneix el Debat han gnat casant. ^Podem

dir aixc mateix respecte a les altres dades que teninr de Joan Rois de

Corella ? De dates certes en tenim ben poqucs : el terminus ad queue

del 23 de setembre de 1461, data de la mort de Caries de Viana, per als

dialogs literaris amb el Prfncep ; el terminus a quo del 27 de jnnv de 145',

data de la mort del Magnanirn, per a la TragCdia de Caldesa; el 1.482, en

quC fou escrita in Sepultura de mossc`n Franci Aguilar, on l'estil de 1'es-

criptor valencia havia assolit ja el sou estat mts evolucionat ; i ei 1500,

any de la seva mort. Les altres dades doctunentals facilitades per Boro-

nat,69 , Mayans70 i Miquci i Planas71 son insegures quant a la idcntificacio

67. Veg. mes amunt, peg. 129.
68. Comunicaci6 a la Societat Catalana d'F,studis Histnrics del dia i de desem-

bre de 1951, Sabre t'humanisme a Catalunya en temps de Joan If (cf. BSCEH, II

(1953), 56-57). Aquest fet havia passat desapercebut a Mass6 i Torrents (L'antiga

escola, 70-71).
69. I. n'ONTAL VI1,L II IPASQUAL BORONAT], lllossc'n Johan Roi4 de Corella, Ensaig

critich, RdC, I (1897), 113-rr3. Amb In signature L. d'Ontalvilla, Pasgnal Boronat

continua 1'assaig citat amb noticies bibliografiques i critiques (RdC, I (1S97), 166-173,

193-204, 248-261).
70. Notes manuscrites a 1'exemplar de XIMENO, Escritores del reino do Valencia

citat per MIQUBL I PLANAS, Obres, xii.
71. Obres, x-xiv.

138



LA CORRESPONDENCIA ENTRE CORELLA I EI_ PRINCEP DE VIANA 13

del Joan Rois de Corella documentat amb ]'escriptor , puix que hi hague
mCs d ' un personatge del mateix nom. Quant a la lletra adrecada per Fran-
cesc Ferrer a un Joan Rois de Corella , fill del comte de Cocentaina, la
qual cal datar entre 1448 i 1450 , no crec que sigui adrecada al nostre
escriptor . Aquesta epistola fou publicada pel P. Andreu Ivars,72 el qual
no fCu cap allusi6 al nostre poeta. Qui identificl aquest amb el scu homd-
nim del document fou Marti de Riquer ." Els arguments exposats per
'Miquel i Planas" i el to de la lletra de Francesc Ferrer , inapropiat si
hagues anat dedicada a un escriptor i estudiant de Teologia , 71 crec que
Ileven tota versemblanca a aquella identificaci6.i6

Doncs, no hi ha cap dada , ni entre les segures ni entre les probables,
que contradigui la conclusi6 a que hens arribat sobre la redacci6 dels
dehats literaris entre Joan Rods de Corella i el princep Caries de Viana,
que degueren tenir floc a Sicilia entre cl juliol de 1458 i el juliol de 1459.

JORDI CARBONELL

Societat Catalana d'Estudis Histories, Barcelona.

72. Frances Ferrer poeta valencid del sigle XV, ACCV, III (1930), 152-ISS.
73. Op. cit., *131.

74. Obres, xi-xI1.

75. Francesc Ferrer escriu : tHoiu parenceries e fichcions , perqut 6s art ami-
gable la de poesia a aprofita molt a enibelir los rahonaments , mas vostre repbs sia
en filosofia , que 6s ben hobrart ( IVARS, op. cit ., 154). El tractanient de spectable donat
al destinatari de la lletra no 6s donat mai, d'altra banda, a ]' escriptor . E n canvi, el
Conhort de Francesc Ferrer cont6 una estrofa de Corella.

76. Tampoc no trobo acceptable 1'afirlnaci6 de XAVIER DE SALAS (A proposito de
una pintura del Museo del Prado, ABMAB, V (1947), 342), que el poeta Joan Rois de
Corella fou fill de Jeroni, set6 comte de Cocentaina , i de Lucrecra de Dlontcada.
Aquesta afirmaci6 , altrament, 6s contradita en el mateix article ( pag. 343).
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