
ELS AUSIAS MARCH DE MONTCORTES

Alguns escriptors, pel fet d'haver trobat a Cervera uns poetes anorne-

nats Ausias March, havien volgut suposar que 1'eximi poeta de Valencia

podia esser originari de la ciutat de la Segarra. El inateix P. Villanueva

no en nega la possibilitat. Estudis critics posteriors han definit la perso-

nalitat del gran Ausias March i n'han puntualitzat les circumsthrlcies fa-

miliars i socials sense deixar marge al dubte. Aixo no obstant, in'ha

semblat que podia tenir interes la publicacio d'algunes noves informacions

sobre els poetes homonims, ja coneguts dels historiadors moderns, que

durant el segle xv1 eren senyors del castell i hoc de Montcortes i carlans

del de Bellpuig, els quals trobent aixi inateix habitadors de Cervera.

Haig d'advertir d'antuvi que aquest article es fruit de recerques es-

l,oradiques amb l'intent limitat de precisar els indrets on visqueren els

darrers Ausias March i de presentar, de passada, algunes giiestions litc-

rAries que hi son relacionades.

Comencarem per destriar quins foren els cavaliers que construiren el

castell de Montcortes, i corn aquest castell arriba a possessio dels March.

Procurarern despres de resseguir algunes mostres de la produccio li-

teraria dels tardans escriptors d'aquest llinatge.

Pinalment, mirareln d'entrar al castell de MontcortCs per tal de poder-

nos fer una idea de la vida pie hi duia el darrer Ausias March que en

fou propietari.

I

ELS SACIRERA, CONSTRUCTORS DEL, CASTEI, I, DE MONTCORTiS

El llinatge Sacirera apareix en pie segle xxLI a la vila de Santa Co-

loma de Queralt, i probablelnent havia pres nom d'un poblet d'aquell

veinatge, dit Cirera. Els Sacirera tenen sovint carrec de procuradors dels
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2 A. DURAN I SANPERE

carlans de Santa Coloina, o be son carlans ells mateixos. El 1327, Santa,
muller de Ramon-Arnau Sacirera, conipra el castell de Rauric, no Iluny
de Santa Coloma, per tal d'asscgurar-hi el sett dot,' mentre que una branca
del mateix llinatge pren aviat possessio d'alguns castells de la rodalia de
Cervera. 11'any 1358, el lloc de Tordera es de Bernat Sacirera, i Bellvef,
Sant Guinn de la Rabassa i Sant Guim de la Plana pertanyen a Guerau
Sacirera.

Foe temps mes endavant, 1'any 1371, Galceran, tin altre indi,.idu
de la fannflia Sacirera, figura coin a senyor del castell de Alontcortes,3
pertinenca mantinguda on el Ilinatge fins ben entrat el segle Xvi, quan
ja formaven part del nnateix patrimoni el hoc del Canos, vef de Dlont-
cortes, i Clariana i la Goda, de la Banda de Santa Coloma, d'antiga tra-
dicio familiar.`

No sabenn coin era el castell de Afontcortes al segle Xiv. Si n'hi havia

cap, no se'n conserva rastre ; potser el mot castell tenia on aquest cas,
coin on nnolts d'altres de contemporanis, un sentit mes aviat jurisdictional

que arquitectonic.

J'obra del castell, tal coin la veiem avui dia, correspon al comenSa-
ntent del segle Xvi, a judicar per 1'aspecte massfs, de planta quadrangular
amb torres aixi mateiX quadrades als angles, portal adovellat i porxada
superior amb rafec de tettles i rajoles. Som a 1'epoca de la senyoria dels

Sacirera.

Una prova nnes concreta d'aquesta adjudicacio ens la dona 1'escut
que figura a la pedra del mur, rota una fnncstra a 1'enfront posterior de
1'edifici, i cal creure que era igual 1'escut de dannmt del portal d'ingres
al castell, ara tan erosionat que es indesxifrable. L'escut conservat presenta
el camp His annb vuit besants o torteus posats on pal, quatre i quatre, tal
coin el descriuen els Armorials i tal coin el veie mossen Josep M. d'Alds
a 1'esgiesia i al castell de Sant Guim de la Plana.' Amb data indeterminada,
dintre, pero, del segle Xv, un Dalmau Sacirera escriu des de Balaguer als
Consellcrs de Barcelona, i segella la lletra - prova irrebatible - amb el
senyal dels vuit besants.e

Aquest senyal heraldic es coma, quant a la composicio, amb dife-

1. JOAN SEGURA, Historia de Santa Coloma de Queralt (Santa Coloma de Queralt
1953), 131, 134, 135 1 154-

2. J. M. PONS GURI, Un fogatjanwnt desconegut de l'any 1358, J3RABLB, XXX
(1964), 448-449.

3. Arxiu Historic de Cervera. Pons Notarial, Pere Nogu(s, Manual in 40 nbm. 504,
fol. 36.

4. Arx. Hist. Cervera, id.
5. Josrr M. D'Ar,os, Indice y extrqcto de las pruebas de los Cavalleros y sefioras

del hdbito de San Joan en el Gran Priorato de Cataluna (Barcelona, 1925), 9o.
6. PERRAN DE SAGARRA, Sigillografia C4italana, III (Barcelona 1932), n&m. 3914.
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ELS AUSIAS MARCH DE MONTCORTES 3

rZncia on els colors, als llinatges Bell-lloc, Terre, Vilafranca i d'altres,

i algunes vegades ha estat conf6s amb l'escut dels Oluja. Entre els Sa-

cirera i els Oluja hi hague diverses unions matrimonials i tambe dissen-

sions violentes. L'any 1397 el rei Marti escrivia, de Saragossa estant, a

Bernat de Boixadors i el comminava a for signar compromisos de pan als

representants de les families Cirera i Oluja, les bandositats dels quals

tenien el territori en grew inquietud.' El Rei hague d'insistir, i potser

amb poca eficacia, perquc l'any 1401, el mitjancer Bernat de Boixadors

i Jamne Sacirera s'havien donat hoc i jornada per a combatre's, i els

Consellers de Barcelona trameteren missatgers amb 1'encarrec d'estalviar

la lluita.8 Encara l'any 1420, la vila de Cervera es veie obligada a inter-

venir a posar pan entre aquelles potents i bellicoses families i Ilurs se-

guidors.9

La identificaci6 de 1'escut dels Sacirera presenta algunes dificultats

relacionades precisament amb el nostre tema. Una antiga confusi6 ha

atribuit el senyal heraldic dels vuit besants al llinatge March.. Aixi ho

veiem en la Cronica dels Cavaliers Catalans, de Tarafa,'° d'on ho degue

copiar Garma, que d6na el mateix senyal. La persistencia d'aquesta versi6

i el prestigi dels heraldistes degucren for que Salvador March, de Reus,

adoptes el senyal dels vuit besants per al primer quarter de 1'escut que li

fou atorgat per Carlos III el 1773.11

La confusi6 pot haver vingut precisament del castell de Montcortes,

i per aixo m'he atrevit a introduir aquesta breu digressi6 heraldica. Ja

he dit que al castell de Montcortes s6n ben paleses les armes dels vuit

besants. Tarafa, o algu altre de la seva 6poca, les degue veure quan el

castell era dels March, i el senyal heraldic fou atribuit a aquesta familia,

que Garma, i Rigalt, que el segueix, situen a Tordera. Tordera es in

poblet molt petit no gaire allunyat do Montcortes, que aixi mateix - ja

ho hem vist - havia estat patrimoni dels Sacirera.

Els March, tant els de Barcelona tom els de Valencia, els d'Erain-

prunyA i de Castelldefels, empren el senyal parlant del mart - el pes

dels argenters - en un sou exemplar els mes antics, i on nombre de tres

a l'erntita de Nostra Dona de l3rugues,'2 que ja es obra del segue xvf.

7. D. GIRONA i LI,AGOSTERA , Itinerari del rei Marti, AIIiC, IV (1911-12), 104-112-

S. Manual de Novells Ardits, 29 agost, 9 setembre, 1401.

9. Arx. Hist. Cervera, Fons Municipal, Llibre de Consells, 1.120-1421, fol. IQ i

altres,
lo. X. DE GARMA, Adarga Catalana (Barcelona 1753) ; TARAFA, Coinica dels Ca-

valiers Catalans , Arx. Hist. Ciutat Barcelona, Ms. B-131, fol. 155.

11. I'. Al. RInAIT, Tratado de Nobleza, III, 259, Arx. Hist. Ciutat Barcelona, Ms.

B-118-,24.
1z. F. DE BOFARULL , El castillo v la baronia d'Aramprunyd ( Barcelona iglu).
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4 .4. DURAN I SANPERE

Ja vcurern corn els March de Montcortes tenon per scnyal el Inarc tradi-
cional, amb una Ilcugera variant.

Les cases, no gaires, del poble de Mllontcortcs s'afilcrcn en un ample
carrer encarat al puig, on destaca solitari el castell. L'altura del conjunt,
auginentada per la del puig que li fa de peanya, es imposant eninig d'un
paratgc de terres planes dedicades a 3embra i sense arbres.

II

ELS MARCH, SENIORS DE MONTcORTI:S

Trobem ja d'antic Ilia uni6 matrimonial que Iliga les dues families
de Sacirera i March. L'anv 1367 mor Ramon-.Arnau Sacirera, i on 1'in-
ventari dels sons bens figura tin fre de cavall on el qual, al costat del
-cnyal Sacirera, figurava el dels March, quc en aqucst cas podria repre-
sentar el llinatge de la mare o de l'esposa."

Pere-Ausias March havia reunit a la seva ma les propietats i juris-
diccions que amb anterioritat eren dels Sacirera, i aixo per dret d'heretat
o de matrimoni. Sembla que era fill de Gabriel-Ausias March, casat amb
Joana d'Oluja, i que havia lieretat el poblc de Can6s per part d'Arnau-
Ausias March, marit de Beatriu Sacirera, que n'era senyora, i els hoes
de Montcortes, Clariana i la Goda, pel costat de Benet-Ausias March i de
]a seva muller, Peronella Sacirera, que en tenia la jurisdicci6. L'extinci6
d'aquestes families porta 1'engrandiment del patrimoni de Pere-Ausias
March. Aixd s'esdevenia passada de poc la prinnera meitat de la setzena
centuria, quan el castell de Montcortes encara feia sentor d'obra nova."

Cal for notar especialment el fet que Bernat, aixi coin Arnan, potser
germa sou, havien afegit a llur nom de bateig el non' d'Ausias, cosa que
no pot tenir cap altra motivaci6 sin6 el prestigi i la veneraci6 del gran
poeta catala de Valencia, al Ilinatge del qual creien pertanyer. Dohlaren
el nom ; no feren tin non cog-nom. La vidua de Baltasar-Ausias March
es fa dir Anna-Maria de March, no d'Ausias March.

Pere-Ausias March, jurista i poeta, es casa amb Jer6nima d'Altai riba.
Fill d'aquest matrimoni es Baltasar-Ausias March, aixi mateix jurista i

13. 1367. Inventari dels bens que foren de Ration-Arnau Sacirera : ai Ire ab
senyal de Cirera e de March, ab sos strepsn, JOAN SF,GURA, Aplech de documents ctl-
riosos e inedits fahents p er la historia de las cosfums de Catglunya, cJochs Florals de
Barcelonav , 1885, pig. 204.

14. JOAN SFGURA, Aplech de documents citat, «Jochs Florals de Barcelonan, 1885.
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ELS AUSIAS MARCH D1: MONTCORTES 5

pocta, mort l'any 1622, darrer representant d'aquest llinatge al castell

de Montcortes.

Ja Torres i Aniat feu destacar la figura de Pere-Ausias March, vei de

Cervera 1'any 1578, del qual retreu, pero no publica, dos sonets sous en

elogi d'una obra inoralitzadora del P. Trujillo.15 Baltasar-Ausias March

prova tambe fortuna literaria, be que amb exit escas. El fet mes conegut

cs la seva participaci6 en el Certamen poetic a honor de la Immaculada

Concepci6 de Maria, celebrat 1'any 1580, a Barcelona.

Tenim un altre contacte documental, aquest extraliterari, amb Bal-

tasar-Ausias March, posterior de quatre anys a la data del Certamen.

Efectivament, 1'any 1584, els Consellers de Barcelona topaven amb grosses

dificultats per a fer moldre el blat per manca d'aigua al rec dell molins.

Provarcn tie valer-se dels molins de Girona, de construir molins moguts

per forca d'animals; finalment volgueren fer molins de vent. Demanaren

consell a Baltasar-AusiAs March de Cervera, que aleshores es trobava a

Barcelona, i li feren 1'encarrec de cercar bons mestres moliners. De retorn

a Cervera, Baltasar-Ausias March escriu tres lletres als Consellers i cls

din que ha volgut veure tots cls molins de la contornada, i li sembla que

el millor de tots era el moli de Savella, que era de Joan de Boixadors,

i que aquest molt havia estat construct per mestre Pere de Granyena, ja

rnort aleshores. Dels altres molins que havia vist, creia millors els dos

quc el due de Cardona havia fet fer a Calaf, el de Macia Joan, de Co-

nesa, i el de mossen Reguer, de la Prenyanosa, fets per mestre Canosa,

de Concabella, que havia treballat quinze o setze anys amb el susdit

mestre Pere.

Baltasar-Ausias March no en tinguc prow de veure els molins ; volgue

parlar amb els mestres que els construcren per saber corn raonaven de

l'ofici, i havent trobat que el mes intelligent era mestre Canosa, el feu

anar a Barcelona amb una lletra de creensa per als Consellers. En aquesta

Iletra afegia que, si eren molts els molins a fer, els recomanava, al mateix

temps, dos altres experts : mestre Talavera, de Santa Coloma de Queralt,

i mestre Roig, de Verdi. Aquest darrer tenia al seu carrec els molins de

1'Abat de Poblet, i el considerava molt bo, tant , que Baltasar-Ausias March

aconsellava als magistrats de Barcelona que el retinguessin tot seguit,

perque, altrament, no el tindrien quan voldrien, ja que havia pres un

cert compromfs d'anar a Arag6 per a la construcci6 d'altres molins. Els

Consellers de Barcelona pactaren amb Jaume Canosa, de Concabella, i

mestre Rafael Lloret, de Cervera, la construcci6 del primer moli.16

15. 1ORRES .\M1.4T. Mernoriss.

16. Arx. Hist . Ciutat Barcelona , Lletres comunes originals, 21 juny 1584 ; Notu-

larum , 16, fol. 83 : Acte de preu fet de fer els mestres de molins Jaime Canosa, de
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6 A. DURAN I SANPERE

Aquestes tres Iletres de Baltasar- Ausias March ens interessen perque
reflecteixen el caracter emprenedor i deseixit del poeta i perque tenen el
segell de 1'expedidor amb 1'escut heraldic que usava, unic testimoniatge
que en posseim . L'exemplar mes ben impres deixa veure un mare amb
una creu a la part superior , i aixi el descriu Ferran de Sagarra en la
Sigillografia Catalana."

Vers la segona dccada del segle xvii , el canongc de Guissona , Jeroiii
Ferrer, escrivia un llibret dedicat a la formacio espiritual del fill de Fran-
cesc de Vilalba, barn de Montinagastre i de Guspf . L'obra duia per tftol
Selva de varias sentcncias tretas les dames de la Sagrda Escrif'tura... Its
amics del canonge li dedicaren poesies laudatories , comencant pal inateix
barn de Guspi , i seguint la seva esposa Victoria Malendrich ; venen des-
pres Vicens Garcia, rector de Vallfogona , Francesc Agnllh, senyor de
Bellvef, i el nostre Baltasar-Ausias March.'

Existia, doncs , en aquest temps una certa confraria literaria entre
els castells i les parroquies do la Segarra. Aixf com trobem els poetes
citats anteriorment coincidint en l'amistat del canonge de Guissona, co-
neixem tambe d'altres lletraferits vinculats aixi mateix a la contrada : en
el Concurs barcelonf del i5So, hi figura Lluis de la Prenyanosa , Gaspar
Altisent, de la Figuerosa , i Joan d'Alentorn , tots pobles de la Segarra o
molt veins.

A Cervera mateix, vers 1530, Baltasar Santa , i Pere Pons, ambdbs
beneficiats de 1'esglesia de Santa Maria, componien en vers catala till
Misteri de la Passi6 repartit en diverses representacions que duraven tutu
la Setmana Santa, i hi intercalaven fragments de Lo Passi en Coblcs de
Bernal Fenollar i Pcre Martinez.19

Un cert decantament poetic s'acusa en els Ilibres que consten en
diversos inventaris segarrenes . Mossen Janine Quintana tenia en niorir,
l'any 1510 , uns ellihres que•s deien de la Gaya Scicncian. 20

Dc 1'any 1526

Comabella, i Rafael I,loret , de Cervera , no nurli de vent a Barcelona , 14 juliol 1584,BRUNIQUER , Riubriques , V, Iz3.
17. SAGARRA , Sigillografia Catalana , II, 271.
18. JI;RONI T' ESRREER Selva de varias sentcncias tretas les domes do la Sagrada

hscriptura axi del Vell com del Nou Testament y totes elles encaminades pera exal-
tacid de la virtud y extirpaci6 deis vicis ; I?NRIC ARDIRlu , Lo Canonge 1'octa, de Guis-
sona, «Butlleti del Centre hxcursionista de Catalunyan , any I, nun1. S (ur:rig i9oS),
pigs. 11-14 ; niu1 . 9, setembre , pigs. 6-14, 1161" . 11-12 novenlbre -descmhre , pigs . i-z'.Arderiu suposa que aquesta obra no fou publicada , i yell utilitra una cnpia nranuscrita
de la Biblioteca Nacional de Madrid , que bavia pertangut al canonge do Tarragona
Ramon Foguet ; Salvat, per() ( num. 2045 ), descriu, per haver-la vista , l'obra segiient :Quatre dels ultirns tractats de la selva de sentcncias del Canonge Gerrinym Ferrer de
Grisson4 ( sic) (Barcelona , Sebastia [ Cormellas ?] 1623), 8.0, S fulls prelinlinars i 3.5 fols.

19. A. I ) URAN I SANPERE, Un .)listeri de la 11assid a Cervera , EUC, VII ( 1915)•
20. Arx. Hist . Cervera, Fons Notarial, Iuventaris, 1510.
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ELS AUSIAS MARCH DE MONTCORTES

tenim una notfcia esparsa que corn a curiosa adduim aci. El primer dia

1'agost d'aquell any havia arribat a Cervera eun jove, molt singular poeta,

nebot del Mantira» ; venia de Roma, i durant el passatge marftim fou

robat per ((fra Bernardino)). Els sacerdots de Cervera, compadits del seu

estat, li feren la caritat de quatre sous.21

De temps mes antic coneixfem el contingut de la llibreria d'un altre

castell no gaire allunyat, el castell del Llor, 1'any 1423. N'eren aleshores

senyors els Copons; un Wells, Hug de Copons, mort a la campanya de

Sardenya, tenia el seu sepulcre a 1'esglesia del poble, amb estAtua jacent

a la coberta. Sorprenia de trobar al castell del Llor, a la Segarra mes

aspra, un bon nombre de llibres, entre els quals Valeri Maxim, Lancalot

del Llach, Renieis de Seneca, Sant Graal, Llibre dels Escacs, Cronica

Universal, Canconer de Vidal de Besalti, Sidrach, Consolaci6 de la Filo-

sofia de Boeci, Llibre del Gentil de Ramon Llull, Breviari d'amors, His-

tiries Troyancs, Cronica del rei Pere, Cronica de mestre Roderic Ximenes

de Rada, i altres.22

El mateix Baltasar-Ausias March, que escriu el Bonet laudatori de

1'obra del canonge de Guissona, es complau a constatar la frequencia del

conreu literari a la Segarra del seu temps. Ho diu en forma abarrocada i

amb confusos retrets mitologics.

aI,es filles de Mennon y de Thespia

la poblada Segarra fertilitzens,

i encara afegeix :

«Ditxosa dones Scgarra, puisque cria
sus fills entre les muses que eternitzen

son nom y sos efectes, qual Parnassos.

III

ELS CERTAMENS LITERARIS DEL 1580

Sembla que 1'any 1580 fou a Barcelona ric en certamens literaris sobre

temes teologics, organitzats per diversos convents. Un d'ells, dedicat al

21. Arx. Hist. Cervera, Fons de la Comunitat de Preveres, Plec de comptes del

segle xvi. a,o primer dia d'agost, havem donat per amor de Deu, de voluntat de la

venerable Comunitat a un jove molt singular poeta, nebot del Mantira, quatre sous,

perque, venint de Roma, es estat robat per fra Bernardino en mars.

22. A. DURAN i SANPNRE, Noticia de llibres en inventaris de Cervera, BBC, 1917.
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tema de la immortalitat de 1'anima, oferia tres premis segons quina fos
la llengua emprada : llati, catala o castella. Els jutges, el Dr. Vileta, ca-
uonge, Francesc Calla i el Dr. Mir, donaren el primer prenii a Ausias
March de Cervera - sense precisar si Pere o Baltasar - per una compo-
sicio catalana, mentre que el premi de la poesia castellana, l'obtingue
- i no deixa d'esser una sorpresa - fra Luis de Leon.2"

Dos altres concursos tingueren per terra el misteri de la Imuiaculada
Concepcio de Maria, per a poesies en catala o castella. Els frares de sant
Agusti rebien les composicions a llur convent, mentrc quo la festa era
celebrada al Monestir de Santa Elisabet, de monges menoretes.

A la' biblioteca de l'Arxiu Historic de la Ciutat de Barcelona existeix
tin manuscrit (B-47) adquirit al llibreter Salvador Babra, que consisteix
on tins plecs infolio deslligats que havien format part d'un volum en el
qual eren copiades amb lletra rodona les composicions presentades als con-
cursos de la Immaculada. La part conservada es refereix a dues convo-
catories de 1'any 15SO, amb les corresponents sentencies versificades.

El text referent al primer concurs es incomplet. Comenca amb una
capcalera que diu aOtro soneto...». 1~s, doncs, evident que n'hi havia
d'anteriors. Manta la convocatoria habitual en aquests casos, amb els
noms dell jutges que havien de donar la sentencia final. Hi prenguercn
part Joan-Onofre Castanyer, Domingo Velez de Loyola Pere Estorch,
Bartomeu Auledes, Martin L6pez, Galindo, Joan Ferrer, Francesc Can-
dell. Si tenim en compte l'ordre on que son retrets on la sentencia els
poetes concursants, manquen al manuscrit els fulls corresponents a les
poesies de Joan Comellas, Jaume Castanyer, Artieda, fra Vicenc, Diego de
Cordoba, Antic Girbau i Juan Pecador Robles. Scgueixcn les composicions
de Nicolau Credenca, Miquel Morera, Lluis Llorenc prcvere, Julep Diego

Montserrat, Maria Bernat, Gervasi Sapila, Felip Ros, Melcior Serra i

Nicolau Credenca, que abans havia escrit on catala i ara ho fa on llengua
castellana. De les composicions anotades fins ara, nomes son catalanes
les de Joan-Onofre Castanyer, Nicolau Credenca, Lluis Llorenc i Melcior
Serra.

La sentencia, redactada en decimes heptasillabes, simula un torneig
entre cavaliers : Imagina que descendien del Parnas les Muses seguidores

d'Apollo, que venia dalt d'un carro d'or cobert d'olivera, palma i llorer.

Els heralds trompeters eren Virgili, Homer, Marcial, Ovidi, Juvenal i

d'altres que no s'anomenen. Parada la llica, presentats els cartells de desa-

fiament i elegits els jutges, arriben fins a vint-i-quatre aventurers, d'entre

23. J. RUBIO i BALAGU1R, Literatura Catalans dins Historia General de la+ Lite-
raturas Hispdnicas, III (Barcelona 1953), 890.
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els quals guanya el primer premi Martin Lopez ; el segon, Gervasi capita,

i el tercer, Galindo.

El cartell anunciador del segon concurs, copiat en el manuscrit, degu6

Esser estampat per Jaume Cendrat. Aquesta vegada hi prenen part els

segiients poetes, a m6s dels reincidents de la provatura anterior : Gaspar

Altisent de la Figuerosa, Antoni-Joan Garcia, Miquel Palmerola, Pere

Jordi, Alexandre Testa, Alberto de Cuevas, Ausias March el qual es diu

habitant de Cervera, Joan d'Alentorn, Angel Torner i Esteve Corbera.

Nom6s son catalanes les composicions presentades per Gaspar Altisent,

Joan Garcia, Joan-Onofre Castanver i Ausias March.

Per a la segona competicio, la fantasia dels jutges havia fingit un

nou escenari. A la part mes alta de la nluntanya del Parnas, Apollo apa-

reixia assegut en una cadira enramada, i prop seu una tarja inostrava escrita

la convocatoria. Arriba tin carro d'or amb molts de poetes, entre els quals

son reconeguts els mateixos del concurs anterior i, a m6s, Petrarca, Dante,

Ariosto, Sannazaro, Areti, Juan de Mena, Garcilaso, Bosea, Torres Na-

harro, Marques de Santillana, Montemayor i d'altres encara.

Els acompanyen les Muses ; aviat comencen a venir els poetes con-

tendents, i cadascun s'exercita en un dels diversos instruments ja prepa-

rats, des del flabiol passant per tota mena de sons i timbres : tamborf,

cornamusa, guitarra, cftara, trompeta, clavicordi, flauta i xeremia. El

text de la sentencia, que en el manuscrit 6s incomplet, nom6s ens deixa

coneixer el primer premi, que obtingu6 Esteve Corbera. Les composicions

catalanes foren les de Gaspar Altisent de la Figuerosa, d'Antoni-Joan

Garcia, de Joan-Onofre Castanyer i d'Ausias March.

Si resseguim els noms dels poetes que prengueren part en els dos

certamens continguts en el manuscrit de l'Arxiu Historic de la Ciutat, hi

trobarem algunes coneixences. Deixant de banda Nicolau Credenca, de

renom en el camp de la pintura, i Felip Ros, d'una nissaga d'argenters

barcelonins, hi trobem Esteve Corbera, que fou ciutada honrat de Barce-

lona, autor del llibre Catalunya Illustrada i de la Vida de Santa Maria

de Cervell6 o del Soc6s, a m6s de la Genealogia de la casa de Queralt,

i altres escrits d'historia i erudici6.

Probablement, el Joan Ferrer del certamen era el pare jesuita nascut

a Tremp l'any 1558, i mort a Barcelona el 1636, on havia estat professor

de Teologia i Qualificador del Sant Ofici. Amb el none de doctor Fruc-

tu6s Bisbe Vidal, publica Memorial de algunos tratados espirituales. 1s

aixi mateix autor de Oraci6n fienebre de Felice III i de Tratado de las Co-

medias en que se declara si son licitas.

Encara podem reconeixer entre els poetes del certamen, Antoni-Joan

Garcia de Caralps, rector que fou de Sentmenat el 1592 i despr6s canonge
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penitencier de Barcelona, autor de la vida de sant Oleguer i de melts
d'altres escrits que restaren inedits.=''

Benito Sanchez Galindo, d'I;xtrcmadura, era pintor de retaules i ban-
deres, entre les quals la de Santa >;ulllia, i autor del ]libret Primes y
Segunda pane de la Christi Victoria, publicat a Barcelona 1'any 1576.

S'endevina que alguns dell concursants eren esfudiants als convents ;
a la bona fe de llur intencio no s'aparella la tra^a literaria.

^n conjunt el certamen dbna un to literari molt baix tant per part
dels poetes com dels jutges. Algunes vegades, Pero, hi arriba nn airs
arcaitzant o un record ]lunya de 1'Ausi^s March veritable. Aixi, I^er
exemple, el prevere ^luis I,loren^ escriu

«A vos invoc y reclam en mon cant,
llir entre carts, inmaculat espill,,

i Melcior Serra tambe en recall ressoatancies gttan diu

. . . . . . . . . . . . . . . . .
]lir entre carts y rosy sense espina
herva de prat nul temps exarcolada
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Aygua de font ja dolsa en sa naixensa
. ,
Castell que mai se veu sense defensa
. . . . . . . . . . . . . . . . .
vas d'or buydat d'un colp seas falla algunaa,

o be arriba a un grau tan alt d'emulacio, que copia Ausias \larch sense
escrfipol per tal de prendre arrencada en la composicio que presents al
certamen

«I,cisant estar 1'estil dels trobadors
que en Ilur escalf passen la veritat
. •,

Cosa que li retreuen els jutges en la sentencia

aMelchior Serra en nombre ajeno
de ajenas armas armado
vino con un pie robado
pars principio, tan bueno
quanto de quien es hurtado.,

i cl fort no li fou de cap sen^ei en el concurs.

z4. Segons les referencies recollides per Toxxrs AMer, Memorias Para ayiitlQr a
^orm.ar x^n Dfccionario Critgco de los EscritQre^ Catalgnes (Barcelona 1836).
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Aquesta vegada la sentencia no fou favorable al nostre Ausias March.

Els jutges s'hi referiren enigmaticament ; despres d'una estrofa introduc-

toria, diuen :
aTantost fet aquest exordi
retumba per una vall,

dins d'un carro d'un cavall

tocant ab an clavicordi,

cert mfisic que lo nom call

Tant se avantatja y taut alt

munta de concert y stil

que passa•l punt per un fil

tant loyger y ab tan gran salt

quant fonch ab altres umil.

La ma y la tecla aportava
tan a compas y ab tal art

que a veure •s ab altre part

prop de los eels se-n pujava

sens tenir del men esguart.

Tan doll es quan altre Amarc

i en sa musica y canso
Ausies canta. Lo mare
calla, com lo calla yo.*

El manuscrit que resseguim no ens precisa quin 6s dels dos Ausias

March, tots dos poetes, que trobem documentats contemporaniament a

Cervera, Montcortes o Bellpuig ; si Pere o Baltasar.

El pare Rebullosa, en el seu llibre sobre les festes celebrades a Bar-

celona per la canonitzacio de sant Ranson de Penyafort (16oi), inclou un

sonet laudatori d'Ausias March, de Bellpuig, i el presenta dient :

sel haver heredado su autor el nombre y sangre ilustre del que lo fu^

tanto entre todos Jos poetas de que Espana mas se precia, obliga a mucho

mas de lo que nadie le puede dars.E°

El sonet cs no solament correcte, sing encara de bona qualitat poi tica,

millor que la composicio del Certamen del 1580.

El sonet del 16oi deu esser de Pere-Ausias March, tal coin suposa

Torres i Amat, mentre que la poesia presentada al certamen maria pot

esser atribuida al fill Baltasar.

2S. El fet que el P. Rebullosa inclogues en el sea Ilibre de les festes per la

canonitzacio de sant Ramon de Penyafort un sonet d'Ausias March, potser fou degut,

a mes del merit literari i de la importancia del llinatge, a coneixenca personal ; si

aquest Ausias March era de Bellpuig, el P. Rebullosa era prior del convent de Domi-

nicans de Balaguer ; eren, dones, gairebe veins.
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Pere-Ausias March, 1'any 1593, era Oidor do Comptes de Catalunya.
L'any segii.ent, coin he dit abans, li trobein dos sonets on un Ilibre do
moral del P. Trujillo, i el 1604 estava domiciliat a Bellpuig, on exercia
el carrec d'administrador de les baronies de la casa de Cardona. Senibla
que a Bellpuig compongue 1'epitafi llatf dels pares carmelites descalsos
qi,e hi moriren el 1599 atenent els malalts de pesta.

Ens interessa d'aturar-nos on el fet d'haver estat Pere-Ausias March
governador de la baronia de Bellpuig on temps del clue de Sessa, Antoni
Folch de Cardona, i probablement abans. Antoni Folch de Cardona f6u
portar d'Italia les Testes dels seas avantpassats i feu muntar a 1'esglesia
del convent, de fundaci6 familiar, el magnffic sepulcre que 1'escultor Nolano
havia fabricat a petici6 d'Isabel de Requesens, vfdua do Ramon III Folch
de Cardona, virrei de Napols.

Succei a Ramon, wort l'any 1522, Ferran I Folch de Cardona i Angle
cola, due de Soma, el protector de l'obra le l'Ausias March de Valencia.
Dues vegades en f6u copiar les pbesies, protegf les primeres edicions bar-
celonines, i la del 156o, de Claudi Bornat, li foil dedicada en una extensa
clcclaraci6. I ara preguntem : z no podien raver influit on aquest anior a
l'obra d'Ausias March la presencia i el consell de Pere-Ausias March, que
se'n creia descendent i que escrivia versos que en seguien la traca?

Sembla que Pere-Ausias March tingue dos fills : Francesc, dedicat a
la carrera de les armes, i Baltasar, que foil jurista i poeta, coin ho era
el seu pare.

Baltasar el trobeni de sobte en cis certamens poetics de Barcelona,
guanyador del premi de composicions on catala on el concurs que tenia
per tema la immortalitat de 1'anima, i sense premi on el segon dels que
glossaven el misteri de la Immaculada Concepci6 de Maria. Posteriors de
tres anys son les Metres que escriu als Consellers de Barcelona amb I'in-
forIne dels molins. Cap a i'any 1620 el canonge-pocta de Guissona escrill
el son llibre de Varias Sentencias, en el qual inclou un sonet de Baltasar-
Ausias March, on catala : es aquell sonet que recull la tradici6 geneal6gica
i quo comenSa dient :

•Si el reavi de mon pare ha ilustrada
ab sos cants nostra ]lengua on dolsa riiiia .

Evidentment, Baltasar-Ausias March proclama la seva descendencia del
gran poeta valencia - (ireavi de mon pare)) -, afirmaci6 que scria dificiI
de provar despr6s que ha estat demostrat que 1'Ausias March de Valc!ncia
no tingu6 successi6 de cap deis dos matrimonis que havia contret. No
sabem quins documents podia allegar Baltasar-Ausias ni si es refiava d'al-
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tuna successio illegftima. En aquest dubte, es millor d'abstenir-se de fer

comentaris.

Encara, l'any 1697 trobern tin altre Ausias March, poeta, que fou

premiat en segon Hoc en el concurs convocat a Barcelona en les festes

celebrades per la conclusi6 de la pail universal de la monarquia espanyola.

La poesia premiada era composta de gnatre decimes, la primera de les

quals comenca aixf :

cA sane y a foe combatia

lo Enemic a Barcelona ;

y ella, animosa Bellona.

to foe constantment sofria.

La sane liberal vertia

tenyint ses Barres y Cren,.2G

D'aquest Ausias March, mes tarda que el de Montcortes, no en co-

neixem el primer nom, si es que n'usava, pero Them de creure procedent

de la mateixa famflia.

IV

F,I, CASTEI,I, DR MONTCORTES A LA MORT DR BALTASAR-AUSIAS MARCH

L'any 1622 morf Baltasar-Ausias March, donzell, senyor dels Hoes

i castells de Montcortes, el Canes, Clariana i la Goda. La vfdua, Anna-

Maria de Moixo, prengue inventari dels bens, la part principal dels quals

consistia en el castell de Montcortes, que hi 6s minuciosament descrit, a

mes d'algunes propietats a Barcelona, on tenia una casa a la playa de

Santa Anna, i, encara, un molf fariner a Argentona.27

Una lectura sumaria de 1'inventari revela d'antuvi uns quants aspectes

principals : Primer : cl castell no havia estat convertit, corn tants d'altres,

26. Festivo agradecimiento, que por la alegre conclusi6n de la paz universal de

la Monarqufa de Espana, con las demds coronas, y Prfncipes Christianos. rindi6 a

la Majestad de Dios la Excelentfssima Ciudad de P rce1ona (Barcelona : en Casa de

Cormellas, por Thomas Loriente Iuipressor [16971, 47-49.
27. Arx. Hist. Cervera , Fons Notarial , Inventaris segle xvii, Inventarium

omnium bonorum Illus" Domini Baltasaris Auzie de March , quondam, domicelli,

domini locorum de Montcortes, lo Canes, Clariana y la Goda, receptum per ills- do-

minam Annam Mariam de March et Mox6, viduam ilius uxorem relicta. Rs un

quadern de paper, infolio, de 12 folis, el primer, de coberta.

L'inventari d6na la segiient distribuci6 del castell : centrada del castell ; entrada

dels celles ahont es lo cup ; lo celler del vi blanch ; lo celler del vi negra ; aposento

sota ]a escala ; estudi primer ; segon estudi ; recebidor, cunya ; capella ; cambra

prop la capella ; pastador ; cambra de prop lo rellotje ; aprosento nomenat to tocador ;

rebost ; botigas.
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on masoveria ; ben al contrari, tenia el to d'una casa senyorial, ben man-
tinguda, on el pages tot just disposava d'un raco per a quatre eines do
treball. Segon : hi era abundosa la roba de dona, i hi mancava en absolut

la roba d'honic, la qual cosa significava que 1'absencia del senyor del

castell feia temps que durava. Tercer : in quantitat de llibres que hi havia

i les joies i els objectes d'argent demostraven que les estades al castell

havicn estat duradores. Aixo tambe ho demostra el fet d'habitar el castell el
sacerdot que tenia al seu carrec el servei de la capella.

A l'entrada el notari anota 1'existencia d'un cotxe do quatre rodes
amb sobrecoberta de tela verda i portelles, i un sillo de cuiro lie.-re per
a us de la senyora, i mes avinent per als mall carnins de la comarca, aixi
cons dues selles per a home. Els dos cellers, taut el del vi negre com
el del vi blanc, eren hen proveits de botes plenes de vi.

En pujar 1'escala, al primer repla, s'obria l'estudi on hi havia la Ili-
breria i on havia estat guarnit 1'estatge de mossen Marti Ferrer, beneficiat
de 1'esglesia d'Iqualada, el qual alesliores residia al castell, i hi tenia una
caixa amb els ornaments de la capella.

Un centenar de llibres ocupaven unes prestatgeries immediates. En

una arquimesa amb calaixos hi havia la docunientacio patrimonial amb

les escriptures de compra de propietats i vendes de censals dels any.,;

r45r a 1471.
Les cadires de la sala tenien els respatllers daurats ; dos bufets, un

aparador, altres dotze cadires, un rellotge i una banqueta completaven el

parament.

A la capella hi havia tin retaule do la Mare de lieu del Miracle,
i pintures que cobrien les parets amb representacions dels evangelistes i
retrats de papes ; tin relleu de 1'Epifania, de marbre, i dues figuretes aixf
niatcix do marbre, de santa Anna i santa Magdalena, aixi com una imatge
do la Marc de Diu del Popolo.

El retaule de la capella, sortosament conservat, correspon, pel seu
estil, viers el final del segle xvi, datacio corresponent a l'arquitectura del
castell. El fet d'haver-se conservat aquest retaule prova la persistc•iicia
de la capella a traves dels tres llinatges, Sacircra, March i Moixo, quo
se succciren en la possessio de Montcortes. hls Sacirera el feren pintar
on la seva forma primitiva, co es amb bancal de cinc compartiments i cos
principal ocupat per una imatge corporia de la Verge del Miracle quo
reparteix en dos plafons l'escena de 1'Anunciaci6. Aquesta es l'obra con-
servada avui a la casa Moixo de Barcelona. Posteriorment, el retaule fou
ampliat anib dues taules superposades a cada banda, destinades a les escenes
complementaries de la vida de la Verge. Aquests afegits, ara perduts, d'una

ma poc destra, eren la part deguda a 1'epoca dels March, aixf coal ho
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degueren esser igualment dues portes laterals i una capcalera , peces em-

marcades en relleus francament renaixentistes.

Aixi complctat, el retaule passa de 1'interior del castell a 1'esglesiola

isolada, construida al seu davant.

A la part primitiva del retaule, 1'Arcangel de l'Anunciacio soste ver-

ticalment una vara entorn de la qual volta en diferents passades un filacteri

que duu escrit el text de la salutacio. La Verge, agenollada, to un llibre

obert damunt d'una taula, i al costat del llibre hi ha la gerreta dels lliris,

gerreta de dues nanses i contorns sinuosos i molt caracteristics. La mateixa

vara, amb idcntica cinta que l'envolta, i una Berra igual de dues iianses

i plena de grops, apareixen en d'altres retaules que havien estat en esglesics

de la mateixa contrada : el d'Ivorra, ara al Museu de Solsona ; el de 1'er-

mita de la Bovera, de Guimera, actualment a'. Museu de Vic; un fragment

de Castell Meia, un retaule de la colleccio Vilallonga i el mes conegut, de

la Pietat, de Sant Llorenc de Morunys. El professor Post ha repartit aquests

retaules, tots ells contemporanis, entre diverses paternitats : Francese So-

lives, mentre de Cervoles o les Pallargues, sense mostrar-se gaire segur

de les atribucions.28 Potser caldria comparar novament totes aquestes pin-

tures i d'altres de semblants, per veure si era possible d'establir la mfitua

dependcncia artistica o Ilur filiacio a un model coma. Qui sap si d'aquesta

mancra trobariem que a la Segarra del segle xvi hi havia hagut, entre

els castells i les parroquies, un cert parentiu artistic, aixi coin hi havia

un atansament literari. Fora de la comarca, la taula de Sant Miquel del

poble d'Alio, ara al Museu Diocesa de Tarragona, es evidentment de la

mateixa ma que el retaule de Montcortes.

En d'altres departaments del castell continuaven les pintures amb re-

trats de reis, Sant Gregori, Sant Agusti i sant Ambrds, i altres series de

pintures, dotze de sibilles, dotze d'ermitans, dotze de papes, dotze d'amo-

reries. Les quantitats rodones en que es presenten deuen voler significar

que encara no havien sofert repartiments hereditaris.

De l'iuventari del castell ens interessa especialment 1'enumeraci6 dels

llibres que el notari troba arrenglerats en uns prestatges de 1'estudi. Una

bona part son de caracter juridic, mentre que d'altres escauen mes a una

formacio humanistica, preferentment literaria . Entre els llibres de Dret

figuren, naturalment, el Codi, les Decretals, les Clententines, el Digest

Vell i Nou, a mes de diverses exposicions i comentaris de Pere Hispa,

Bartolo, Nicolau de Lira, Gerson, el Panormita , Jasso, Bartomeu Cepolla,

Angel Areti i d'altres.

28. CHANDLER RATHF'ON PosT, A History of Spani s h Painting , VIII , z.° part,

Pag• 734 ; J. Guvro[„ Ars Hispaniae , IX, 281.
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Hi havia, aixi mateix, les Constitucions del Concili Tridenti i del
de Tarragona, la Summa de sant Tonics, obres de sant Gregori i de sant
Bernat, una exposicio dels Salms de David, aixi coin tin Tractat del morbo
de Palerm, i una Historia Animaliun:.

El Dret catala hi era representat per les Constitucions de Catalunya,
els Usatges, el Consolat de Mar, cls Dre.ts del General i obres de Joan
Socarrats. Aixi niateix hi trobeni la Historia del rey don Juan el Segundo
i Estabilinientos de la Orden de Santiago.

Mes adients al decantanient literari de Baltasar-Ausias March, el notari

anomena els segiients llibres : la Retorica i De finibus bonoruan et malcrum

de Cicero, les Transformacions i les Epistoles d'Ovidi, De Situ Orbis

d'Estrabo, el Terenci comentat, De vita et moribus philosophorum de

Diogenes, Suetoni, Liber Silvarum d'Estaci Papini, i dos exemplars, un

d'ells daurat, del Regiment de Princeps d'Egidi Roma.

Figuren aixi mateix a 1'inventari els Proverbis de Ramon Llull, Vita
Christi i el Quart del Cartoixd d'Eiximenis, la Destrueci6 de Troia de
Guiu de Columnis, el Cortigiano de Castiglione i els Triune phi de Petrarca.

No sembla, pero, que els fibres existents al castell de Montcortes
fossin la totalitat de la biblioteca de Bartomeu-Ausias March. Ho fa creure
el fet de no trobar-hi les obres del gran poeta valencia, del qual es mostrava
tan devot, i que segurament posseia. La casa que tenia a Barcelona podia
esser guardadora d'altres Ilibres, potser els de mes continuada lectura.

La mort de Baltasar-Ausias March devia for recaure la propietat del

castell de Montcortcs al llinatge de la seva muller, Anna-Maria de Moixo,

i aquest is el llinatge quo encara avui dia conserva la propietat del castell.

Foren els Moixo, actuals marquesos de Sant Mori, els que portaren el

retaule a llur domicili de la plana de Sant Just, a Barcelona, reduit a la

part primitiva i principal.

El castell de Montcortes, tancat i desguarnit, amb algunes nafres

inodernament restaurades, continua mostrant el seu contorn inassis i espit-

Ilerat dalt del turonet de roca, i destaca a la plana de terra campa, a la

vora d'altres castells del seu temps, aixi mateix tancats, si no enrunats o

en cami d'enrunar-se.
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