
Les poesies catalanes de Mossén Avinyó del MS B2280  
de la Hispanic Society of America 

 
 

Aquest article presenta una sèrie de quatre poesies, amb la rúbrica «Mossén 
Avinyó», recollides en la darrera part del manuscrit B2280 de la Hispanic Society of 
America de Nova York, conegut també com a Cancionero Vindel o Cancionero 
Castellano (NH2, o també T), per oposició al Cancionero Lemosín, B2281, que conté 
les poesies d’Ausiàs March, entre d’altres poetes, i conservat també a la mateixa 
biblioteca. Les quatre poesies que ací presentem són les úniques peces escrites en català 
de tot el Cançoner i, en les dues darreres composicions, apareix una interessant glossa 
de moltes de les imatges que s'hi utilitzen.  

1. Introducció 
Sota la rúbrica «mossén Avinyó» o simplement «Avinyó»1 es conserven una 

sèrie de poesies en castellà i en català que s’han transmés en dos manuscrits, el  MS 
espanyol 225 de la Biblioteca Nacional de París2 i aquest B2280 de la Hispanic Society 
of America (HS)3. El conjunt és prou significatiu pel que fa a l’alternança de castellà i 
català, ja que d’un total de 22 poesies signades per Avinyó, n’hi ha 8 en castellà i 14 en 
català. Les poesies castellanes només s’han preservat en el Cançoner de la HS mentre 
que de les catalanes, les quatre que ací oferim tenen transmissió única en el mateix 
Cançoner, i les altres deu formen una sèrie amb el senyal «Alta's de sort», que es 
conserva únicament en el Cançoner de París.  

D’una altra banda, pràcticament no tenim dades sobre l’autor. El fet que aparega 
en aquests cançoners miscel·lanis vincula mossén Avinyó al grup de poetes de la segona 
meitat del segle XV que escriuen tant en castellà com en català: Pere Torroella, 
Francesc Ferrer, Joan de Masdovelles4. Tanmateix, l’obra del nostre autor apareix 
també vinculada a la d’altres poetes coetanis tan emblemàtics com Ausiàs March, el 
més representat en el Cançoner de París, o el Marqués de Santillana, Juan de Mena o 
Fray Íñigo de Mendoza, els autors centrals del Cançoner B2280. 

Massó i Torrents5 situa mossén Avinyó en la segona meitat del XV, tant per la 
utilització d’un determinat tipus d’estrofa generalitzat a partir de mitjan segle, com 

                                                 
 Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte d’investigació BFF2002-1273 del Ministeri 
de Ciència i Tecnologia. Volem agrair les indicacions i els suggeriments que tan amablement ens han fet 
arribar els Drs. Rafael Alemany i Vicenç Beltran. 
1  Les poesies de Mossén Avinyó han estat editades per R. ARQUÉS, Les poesies amb la rúbrica 
«Mossèn Avinyó», Venècia, 1990, i es poden consultar en el Repertorio informatizzato dell’antica 
letteratura catalana (RIALC). http://www.rialc.unina.it/sommario.htm. 
2  Veg. G. AVENOZA, i V. BELTRAN., coordinadors (2005), BITECA, Bibliografia de textos 
catalans antics, consultable en xarxa.  Citarem d’ara endavant per BITECA, i la URL corresponent 
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BITECA/1322.html consultat el 25 de gener de 2006.  
3  Veg. Ch. FAULHABER (2005) et al. BETA, Bibliografia española de textos antiguos. Consultable 
en xarxa. Citarem d’ara endavant BETA i la URL corresponent 
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BETA/1225.html. Veg. també BITECA a través de la URL 
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BITECA/1319.html consultat el 25 de gener de 2006. 
4 De Joan de Masdovelles, per exemple, hi ha documentada una poesia en castellà, conservada en 
el Cançoner de l’Ateneu, entrada 214, veg. J. MASSÓ TORRENTS, Manuscrits de la Biblioteca de l'Ateneu 
Barcelonés, in «Revista de Bibliografia Catalana», 12-67 (1912), p. 65. 
5 Vegeu J. MASSÓ TORRENTS, Repertori de l'antiga literatura catalana, vol. I, La poesia, 
Barcelona, Alpha, 1932, pp. 15-16. 
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perquè la totalitat de les seues composicions estan copiades en manuscrits datats en la 
segona meitat del segle, segons permet deduir l’escriptura6. 

Riquer no dóna massa informació sobre mossén Avinyó en la seua Història de la 
Literatura Catalana; el situa entre els poetes menors que viuen en el regnat de Joan II 
d’Aragó. Només esmenta les composicions catalanes del Cançoner de París (MS 225), 
en les quals observa una «tènue i elemental influència d’Ausiàs March i de Jordi de 
Sant Jordi» pel que fa al tema del tractament de l’absència amorosa, de la mort, i es 
refereix a la utilització del senyal enigmàtic «Alta’s de sort»7. Cal tenir present que en 
l’època en què escriu Riquer, el Cançoner de la HS B2280, precisament el que conserva 
la producció de mossén Avinyó en castellà i les quatre poesies en català diferents de les 
del manuscrit de París, era una peça pràcticament desconeguda. Finalment Riquer8 
identifica el nostre poeta com a parent de Miquel d’Avinyó, mort l’any 14549.  

Hem localitzat un Bernat d’Avinyó que en agost de 1435 va ser empresonat a 
causa de la batalla, davant de l’illa de Ponça, entre les naus d’Alfons V i els genovesos, 
en la qual van obtenir la victòria aquests darrers. En la relació dels empresonats figura 
aquest Bernat d’Avinyó, juntament amb altres cavallers, un d’aquests de nom Romeu 
Llull però que per raons cronològiques no podem identificar amb el poeta homònim, 
autor de Lo Despropiament d’Amor10. No sabem si es tracta del mateix Bernat Avinyó, 
però aquest nom el retrobem dos anys més tard, en setembre de 1437, com a cavaller i 
veguer de Barcelona. Zurita, que també descriu la batalla de Ponça, no esmenta cap 

                                                 
6 Hem d’agrair a la professora María Luisa Cabanes de la Universitat d’Alacant les seues 
indicacions al respecte. La lletra del manuscrit deu ser de la segona meitat del segle XV, i és semblant, 
així mateix, a la del MS 10 de la Biblioteca de Catalunya: 1460 segons Beltran (Veg. V. BELTRAN, 
Tipologia i gènesi dels cançoners. La reordenació de J i K, in «Llengua & Literatura», 11, 2000, pp. 355-
396), una mica posterior segons BITECA (consultat a través de la URL 
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BITECA/1323.html el 25 de gener de 2006) i a la del manuscrit 
espanyol 225 que també conté poesies d’Avinyó (veg. BITECA a través de la URL 
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BITECA/1322.html 25 de gener de 2006), tenint en compte que 
BC 10 és una còpia reorganitzada de París 225. Pel que fa al Cançoner d’Ausiàs March conservat a la 
Hispanic Society, B2281, aquest està datat segons Faulhaber cap a 1480. Veg. Ch. FAULHABER, Medieval 
Manuscripts in the Library of the Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, 
and Literary Manuscripts, [Vol] I. Compiled by Ch. B. F. Manuscripts. 2 vols. New York: The Hispanic 
Society of America, 1983, p. 551, i veg. també BITECA a través de la URL 
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BITECA/1316.html (25 de gener de 2006). D'una altra banda, la 
lletra de les glosses que acompanyen les dues darreres poesies d’Avinyó del Cançoner B2280 és molt 
similar a la del text de les poesies i no tenim dades suficients per diferenciar dues mans, per la qual cosa 
donem per cert que el mateix copista de les poesies va escriure o va copiar la glossa. 
7 M. de RIQUER, Història de la literatura Catalana, vol. III, Barcelona, Ariel, 1982 [1a edició 
1964], pp.70-71. Vegeu sobre el senyal en la lírica catalana Martí de Riquer, El 'senhal' en los antiguos 
poetas catalanes, in «Revista de bibliografia nacional», 5 (1994), pp. 247-261. Així mateix, el treball 
recent d' Oriana Scarpati, I senhals nella poesia catalana medievale, in «Cultura Neolatina», 65, fasc. 1-2 
(2005), pp. 53-98. Aquesta autora inclou el senyal usat per Avinyó “Alta· s de sort” entre els senyals-
signatura, aquells que usen els poetes com una mena de pseudònim, per identificar-se, pp 64-65. 
8 RIQUER, Història cit.,  p. 73. 
9  No deu ser el mateix Miquel d’Avinyó, donzell, que apareix a Vilafranca del Penedés el juliol 
de 1461, a qui el Primogènit, Carles de Viana,  perdona de certa execució contra ell, veg. Dietaris de la 
Generalitat de Catalunya, Vol. I, 1411-1439, a cura de  J. M. SANS TRAVÉ (dir.), Ll. CASES I LOSCOS, J. 
FERNÁNDEZ I TRABAL i L. PAGAROLAS I SABATÉ, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de la 
Presidència, 1994, vol. I, p. 165). 
10 Veg. Dietaris cit., 1994, vol. I, p. 63. J. TURRÓ TORRENT, en la seua introducció a l’edició crítica 
de Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino, 1996, p. 15, documenta el naixement de Romeu 
Llull en 1439. No obstant això, podria tractar-se d’algun dels membres de la família Llull, alguns dels 
quals, també el poeta, estan documentats posteriorment a la cort napolitana. 
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Avinyó entre els presoners catalans11. No deixa de ser curiós que la Comedieta de 
Ponza es conserve en el mateix Cançoner de Nova York12 i que vaja acompanyada per 
les quatre poesies d’atribució a Avinyó, com es pot veure més avall en la descripció del 
manuscrit. 

Un altre Avinyó, de nom Lluís, apareix documentat com a uixer del Príncep de 
Viana, qui, el 24 de juny de 1461, després del seu alliberament atribuït als bons oficis 
de la reina Joana, el nomena cavaller13. 

Són molt escasses les dades referencials que apareixen en les poesies de mossén 
Avinyó que permeten relacionar-lo amb un determinat grup poètic o que subministren 
pistes biogràfiques noves. En una de les poesies castellanes del Cançoner de la HS, 
Avinyó planteja una endevinalla poètica a mossén Crespí, qui, segons Riquer, devia ser 
Lluís Crespí de Valldaura, valencià, però no sabem si el pare o el fill, ja que tots dos, 
amb el mateix nom, apareixen en el Cancionero General de 151114. Zurita documenta 
un desafiament entre Crespí de Valldaura i Berenguer Blanes, dos cavallers importants 
del Regne de València, el 1463. El rei havia arribat, fins i tot, a assenyalar camp de 
batalla, però l’encontre va anar ajornant-se fins que el mateix rei la va revocar, «por no 
dar lugar que aquellos caballeros entrasen en trance de batalla tan reprobado»15. 

Crespí de Valldaura torna a aparéixer el 1514 en algunes rúbriques de la segona 
edició del Cancionero General d'Hernando del Castillo16. Coincideix amb el grup 
generacional de Lluís de Vilarrasa, Pere Torroella, Pedro Ximénez d’Urrea i d’Ixar, 
Francesc Ferrer, Bernat Hug de Rocabertí17, poetes amb els quals, d'altra banda, 
comparteix el Cançoner de París. 

La referència que ens proporciona una poesia d’Avinyó, en castellà, dedicada a 
«Na Ribas» permet relacionar, en certa manera, tot i que no podem precisar fins a quin 

                                                 
11 Jerónimo Zurita, Anales de Aragón, edición preparada por A. CANELLAS LOPEZ, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico (CSIC), 1980, vol. 6, p. 95 [Consultats els volums 6, llibres XIV i XV i 
7, llibres XVI, XVII i XVIII]. 
12  La Comedieta de Ponza és l’obra del Marqués de Santillana que rememora l’encontre entre les 
naus d’Alfons el Magnànim i les dels genovesos el 4 d’agost de 1435 a l’illa de Ponça, durant un viatge 
que el rei, amb els seus germans i altres cavallers feia a Nàpols. La narració dels fets històrics, ací 
relatada per la mare dels prínceps empresonats, Elionor d'Alburquerque, es barreja amb elements 
al·legòrics, veg. Íñigo López de Mendoza, Comedieta de Ponza, edición de M. P.A.M. KERKHOF, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1987, i Íñigo López de Mendoza,  Comedieta de Ponza, sonetos, serranillas y 
otras obras, edición de R. ROHLAND DE LANGBEHN, estudio preliminar de V. BELTRÁN, Barcelona, 
Crítica, 1997. 
13  Veg. Dietaris cit., 1994, vol. I, p. 164. Encara hem trobat dos cavallers més amb el cognom 
Avinyó. El primer, documentat entre 1440 i 1441 és Antoni d’Avinyó, abat de Montserrat i el segon, 
Jordà d’Avinyó, documentat com a oïdor de comptes de Barcelona entre 1443 i 1446 (Dietaris cit., 1994, 
vol. I, 79-101). Aquestes dades sobre la possible identificació de Mossén Avinyó les constata també V. 
BELTRÁN, Copisti e canzioneri: i canzioneri di corte in «Cultura Neolatina», 63, fasc. 1-2 (2003), pp. 
115-163; vegeu especialment, p. 150. 
14 Hernando del Castillo, Cancionero General, edición de J. GONZÁLEZ CUENCA, 5 tomos, Madrid, 
Editorial Castalia, 2004, vol.  2, p. 763. González Cuenca data la mort de Lluís Crespí de Valldaura pare 
en 1491, pertanyia a una de les famílies més influents de València, on participava activament en la 
política municipal. Vegeu també l'índex del volum V. 
15 Jerónimo Zurita, Anales de Aragón, edición preparada por A. CANELLAS LOPEZ, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico (CSIC), 1988, vol. 7, p. 461 [Consultats els volums 6, llibres XIV i XV i 
7, llibres XVI, XVII i XVIII]. 
16 A. FERRANDO FRANCÉS, Els certàmens poètics valencians del s. XIV al XIX, València, Institut de 
Literatura i Estudis Filològics, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 1983, pp. 152 i 
679. 
17 J. TURRÓ, Ausiàs March, falconer d’Alfons el Magnànim, in «Actes del X Congrés Internacional 
de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval», edició a cura de R. ALEMANY, J. Ll. MARTOS i J. M. 
MANZANARO, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, vol. III, pp. 1521-1538. 
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punt, el nostre autor amb Romeu Llull, mort el 148418. Aquesta dona no ha estat del tot 
identificada, però, segons Turró19, la seua aparició al Consistori d’amor de Romeu Llull 
(ara amb el nom Ribes) la relaciona amb el patriciat urbà de la Barcelona de la segona 
meitat del segle XV, una classe que havia prosperat econòmicament durant el regnat de 
Joan II i que, com a entreteniment, es dedicava a fer reunions poètiques. El Consistori 
és, per tant, una composició d’elogi a una sèrie de dames que usa formes i tòpics 
cortesans, com és el Judici d’Amor en un context en què això suposava un 
entreteniment elegant. Una viuda Ribes, «viuda de gran record» apareix en l’estrofa XII 
del Consistori, vv. 111-120, com a vicecanceller de la cort d’amor que està constituint-
se per a jutjar el cas de desamor del protagonista, un amant virtuós que es troba amb 
Cupido i a qui conta el seu cas desgraciat. El déu d’amor convoca un consistori format 
per dames rellevants, encarregat de bandejar la deshonestedat i castigar els amants no 
virtuosos.  

Els elogis a Na Ribes destaquen l’honestedat de la dama, la rectitud en el judici 
amorós i el càstig als viciosos, res d’original i en la mateixa línia de la resta d’elogis a 
altres dames que conformen l’obra de Romeu Llull20 y que també s’encarrega de 
destacar mossén Avinyó en la poesia que dedica a esta dama. Ramírez de Arellano21 
identifica la viuda de Ribes amb Bartolomea de Ribas, viuda ja el 1436 i que va 
mantenir en aquesta data un plet davant les corts privatives d’Aragó en Alcañiz22. La 
composició castellana de Mossén Avinyó dedicada a aquesta dama devia de ser, doncs, 
una de les primeres que va escriure, si atenem  a aquesta dada que proporciona Ramírez 
de Arellano. 

Hi ha una altra dama a qui Avinyó dedica explícitament una de les seues poesies 
catalanes, «la de Cardona», que apareix al final de la darrera composició del Cançoner 
de la HS. La poesia està escrita en termes elogiosos, i compara la dama amb 
personatges mitòlogics que destaquen per la magnanimitat, la castedat i el coratge, com 
ara la deessa Diana o l’heroïna Camil·la. És difícil saber a qui es refereix aquesta 
Senyora de Cardona atesa la gran complexitat genealògica de la família23. Cal esmentar, 
però, una Aldonça Enríquez, germana de Joana Enríquez i tia, per tant, de Ferran 
d’Aragó, que es va casar amb Joan Ramon Folc de Cardona IV, el qual es va mantenir 
fidel a la causa dels Trastàmara. També el seu predecessor, Joan Ramon Folc de 
Cardona III, va prendre partit per la causa reialista en esclatar la guerra civil el 1462. 
Pel to de les lloances, i per la forma utilitzada, aquest poema és molt semblant al que el 
precedeix i podria ser que tots dos anassen dirigits a la mateixa dona, encara que 
explicita el nom només en la segona composició. 

Una referència a Tarragona, en una rúbrica tallada que ens impedeix saber 
exactament l'autoria que portava, ens permet localitzar el primer dels poemes catalans 

                                                 
18  La poesia de Romeu Llull es conserva en el MS 151 de la BUB, el conegut Jardinet d’Orats; en 
cap  cançoner coincideixen Romeu Llull i Mossén Avinyó. 
19 TURRÓ TORRENT, Introducció a l’edició crítica de Romeu Llull cit., p. 140. 
20 Ibid. p. 146. 
21 R. W. RAMÍREZ DE ARELLANO Y LYNCH, La poesía cortesana del siglo XV y el “Cancionero de 
Vindel”, contribución al estudio de la temprana lírica española. Estudio preliminar y edición crítica de 
los textos únicos del Cancionero, Barcelona, Editorial Vosgos, 1976, p. 24, nota 16. 
22  Aquesta documentació prové de R. MENÉNDEZ PIDAL, Historia de España. Tomo XV, Los 
Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV, Madrid, 1964, pp.  395, 396, 403. 
23  També Joan Berenguer de Masdovelles té una poesia dedicada a Elionor de Cardona, muller del 
Marqués d’Oristan, en la qual la lloança que es fa de la dona és semblant al to de la lloança de les poesies 
d’Avinyó, per exemple destaca la gran bellesa, però superada per les virtuts com la bondat, el bon seny i 
la saviesa en el bon regiment, veg. R. ARAMON I SERRA, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, 1938, pp. 222-223. Veg. també, V. BELTRAN, Copisti e 
canzioneri cit., pp. 131-132. 
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del Cançoner Vindel en 1462. Es tracta de la composició «Ab cor homill molt devot e 
contricte». Aquesta poesia no es considerava en principi de Mossén Avinyó, pel 
problema amb la rúbrica: així, Riquer parla de tres poesies catalanes en el manuscrit 
conservat a la Hispanic Society de Nova York, encara prou desconegut en 196424; 
Ramírez de Arellano25 no l’atribueix directament a Avinyó, més bé la considera 
anònima, però el fet que les altres tres poesies catalanes del Cançoner siguen d’Avinyó, 
fa molt probable que la poesia en qüestió siga també del mateix autor. Arqués considera 
que és de Masdovelles, però en l’edició del Repertorio Informatizzato dell’antiga 
letteratura catalana26 sí que atribueix aquesta composició a mossén Avinyó. 
Considerem, per tant, que Avinyó és l’autor de quatre composicions catalanes del 
Cançoner; tanmateix, i a diferència de la resta de poesies, aquesta és de tema religiós. 
Tracta d’una invocació a la Mare de Déu, una altra al «sant assetejat», que creiem es 
refereix a Sant Sebastià per la seua condició de cavaller, i a santa Tecla, patrona de la 
ciutat, perquè alliberen Tarragona de les desgràcies. El tema de la poesia podria fer 
referència a les morts ocasionades pel setge a la ciutat de les forces de Joan II el 1462, 
el qual va ser molt dur i penós per a la ciutat i del qual es va recuperar molt 
costosament27. 

2. Transmissió de les  poesies 
2.1. Cancionero Vindel 

MS B2280 de la HS, conegut també com Cançoner T o NH228. Aquest 
Cançoner, molt semblant al B2281 que conté les poesies d’Ausiàs March i també 
conservat a la HS, està datat en la segona meitat del segle XV29. Té un total de 312 
pàgines, numerades per una mà actual, i no hem pogut observar restes d’alguna antiga 
foliació, segurament perquè l’enquadernació moderna ha tallat els marges. Conserva 
l’obra religiosa de Fray Íñigo de Mendoza, composicions extenses de Juan de Mena, del 
Marqués de Santillana, com la Comedieta de Ponza, poesies d’aquests autors i, a més, 
de Gómez Manrique, Lope de Estúñiga, les poesies en castellà de Pere de Torroella i del 
mateix Mossén Avinyó, entre d’altres poetes poc coneguts, alguns, fins i tot, anomenats 
amb pseudònim.  

Les quatre úniques poesies catalanes apareixen al final del manuscrit en la 
disposició següent: 

 
1. Ab cor homill molt devot e contricte (atribuïble a Avinyó)  
2. Los mals cuberts no porten mai planyença 
Comedieta de Ponza, intercalada entre les poesies 
3. Socors de les muses mo·m par que fretura 
4. S·inveja fos morta, tornara reviure  

 

                                                 
24 RIQUER  Història cit.  –la reedició de 1982 diu el mateix. 
25 Veg. La poesía cortesana cit., p. 23.  
26 Veg. C. DI GIROLAMO, coordinador de RIALC, Repertorio Informatizzato dell'antica Letteratura 
Catalana, http://www.rialc.unina.it/sommario.htm, 2005. 
27  El setge de Tarragona està descrit en Jerónimo Zurita, Anales de Aragón cit., vol 7, 428 i 429. 
Les causes del setge i la intervenció de diferents partidaris reialistes, com per exemple el paper de 
l’arquebisbe Pedro de Urrea, es troba a J. IGLESIAS, Pere de Urrea i la Guerra de Joan II al Camp de 
Tarragona,  Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1964. 
28 Veg. FAULHABER, Medieval Manuscripts cit., pp. 578-83. 
29 Veg. les descripcions que ofereixen FAULHABER, Medieval Manuscripts cit., pp. 578-83, BETA i 
BITECA, referenciades en les notes 2 i 3 del present treball. BETA no esmenta les poesies catalanes. 
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Tot el conjunt, inclosa l’obra de Santillana, està copiat per la mateixa mà30 i 
deduïm que les dues últimes composicions, molt interessants també per les anotacions 
que les acompanyen, podrien haver estat afegides després de la conclusió d’una obra 
extensa com és la Comedieta de Ponza. O bé tot formava una secció (o quadern) en la 
qual la principal obra és la Comedieta i, per completar-la, es van afegir les poesies 
catalanes31. 

La primera descripció del Cançoner és de Foulché-Delbosc32. Jaume Massó 
Torrents33 reprén aquesta descripció i assenyala que es tracta d’un manuscrit castellà 
escrit a Catalunya en el qual hi ha barrejades obres de poetes nadius de Castella i altres 
de Catalunya, però observa, tanmateix, que només a la fi hi ha quatre poesies en català. 
Més concretament el relaciona amb poetes valencians per la presència de Crespí de 
Valldaura i Isabel de Suaris, dama a qui un cavaller, adelantado de Murcia, dedica una 
poesia34. 

El Cançoner està copiat per quatre mans diferents segons Faulhaber35, dues segons 
BITECA36, i l’organització és la següent: 37 
 

1. [Íñigo de Mendoza, Coplas de Vita Christi], O claro sol diuinal (pp. 1-19, p. 20 
en blanc) 
2. Johan de mena, El porgatorio.38 La fortuna que no cessa (21-43) 
3. Aqui comenca una obra de johan de mena la qual se dize Rezonamjento que 
johan de mena faze con la muerte, es obra muy jstorial he cientificha. Resonamiento de 
Johan de mena con la muerte. Muerte que a todos convidas (44-50)39 
4. Cancion del conde Benevent. Mengua mj bjen pues quereys (50) 
5. [Juan de Mena, Coplas contra los pecados mortales], Canta tu crestiana musa 
(51-73)40. Aqui fino johan demena por cuya muerte gomez Manrique prosigue la hobra 
e faze un prohemio (73-100). 

                                                 
30  Per a Faulhaber, segons el seu catàleg, la primera de les poesies catalanes correspon a una altra 
mà que anomena C de les quatre que constata.   
31  Sembla que sí que pot ser una secció (o quadern) perquè la poesia que precedeix a la primera 
catalana i que acaba en la p. 274 té les dues darreres estrofes en columna, com si al copista se li acabàs el 
suport del paper. 
32 Deux Chançoniers du XV siècle, in «Revue Hispanique», X (1903), pp. 5-18.  
33 Bibliografia dels antics poetes catalans, Barcelona, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 1914. 
34 Sobre les relacions poètiques entre Isabel de Suaris i altres autors, veg. A. FERRANDO FRANCÉS, 
Un precedent del bilingüisme literari valencià: la tertúlia d'Isabel Suaris a la València quatrecentista, in 
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXXVIII (1979-1982), pp. 105-131, i 
també M. GARCIA SEMPERE, La correspondència amorosa entre Isabel Suaris i Bernat Fenollar, en C. 
CORTÉS et al. (eds.), in «Epístola i literatura», Alacant, València, Denes, 2004, pp. 93-100 i 443-445. 
35 Medieval Manuscripts cit., p. 578. 
36  La descripció que fa BITECA és la següent: «dues mans, la primera “A”, correspondria a les 
mans “A” i “C” descrites per Faulhaber i és una semigòtica catalana de ca. 1470; la segona, “B” 
correspondria a les altres dues mans descrites per Faulhaber “C” i “D”, una humanística catalana de finals 
del segle XV». 
37  Oferim una transcripció diplomàtica de les rúbriques que apareixen, mentre que entre claudàtors 
hem reconstruït alguns noms d’autors i d’obres. El manuscrit està paginat, per això constatem entre 
parèntesis els números de pàgines que ocupen les composicions.  
38  El títol sembla afegit, ja que la lletra és diferent a la de la poesia i a la rúbrica «Johan de mena». 
En el cos de la poesia apareixen subratllades algunes paraules, generalment les que corresponen a noms 
mitològics. Aquesta característica apareix també en les dues poesies finals del repertori de mossén 
Avinyó i de cada mot marcat es fa una glossa explicativa. Això ens fa suposar que en aquesta poesia en 
concret a un lector o al mateix copista li preocupava la proliferació d’aquestes referències mitològiques i 
les destacava, fins i tot a la pàgina 39 apareix una petita glossa sobre Olimpia: «Olimpias fue la madre de 
alexandre que llama batallante». La lletra d’aquesta composicio també coincideix amb la de les poesies 
de mossén Avinyó, és la primera vegada que apareix al Cançoner, ja que la composició d’Íñigo de 
Mendoza que enceta el volum és d’una altra mà. 
39  Subratlla també els noms mitològics i els personatges clàssics però no té glosses. 
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6. Obra fetcha por mossen auinyo por la viuda de ribas. Ribas soys que derribays 
(101-102)41 
7. Glosa de don lop durea. De ti mas no curare. Pues causaste mj morjr (103-108) 
8. Gomes menrjques. En la figura en que voy (108) 
9. Fforcen. El guante vjlaraguda (109) 
10. Johan de Luna. Adorad todos en nos (109) 
11. Por un galant que trayja un labrel doro. Traeys lo por invencion (109) 
12. Otro. Quantos plaseres thome (109) 
13. Otra. Senyoras ques de mi madre (110)42 
14. Mossen avjnyo. De nueva jnuención (110-112) 
15. Otro. Si yo trjste non partjera (112) 
16. Otro. Ausente deuos mj vjda (112) 
17. Otro. Veyendo non passo legar (112) 
18. Otro. Por que pjerdes lopjnjon (112) 
19. Otro. Si el dolor dela partida (112) 
20. Dezir del prjncepe a johan poeta. Mala pasqua vos de djos (113) 
21. Cobla djujnetiua. Dizen que un profeta fue (113) 
22. Otra djujnetiva de mossen Crespa ha mossen auinyo. Qual es aquella profunda 
cauerna (113-114). 
23. Repuesta por mossen aujnyon. Atodos donaua la muerte eterna (114) 
24. Açi comensa vna obra del marques de santillana que se llama Doctrjnal de los 
priuados. Vi tesoros ajuntados (114-130) 
25. O uida desesperada (130-136)43 
26. Obra fetxa por mosen pedro torella. Si no benigne cruel (136-139)44 
27. Lope destunyega. Si mis tristes pensamientos (140-141) 
28. Johan de mena. Ya dolor del dolorido (142-143) 
29. Gras. Amargos fetxos damores (144-146) 
30. Pues las beldades de tantos (147-148)45  
31. El batxeller dela torra por el despedir de su dama. El triste que mas morir (148-
159)46 
32. Gonçaluo dauila. Si la diuinal essencia (149-150)47 
33. Mi tan durable dolor (151)48 
34. Lope destunyega. O triste partida mia (151-153) 
35. El batxeller dela torre. Presumir es de loar (153-155) 
36. Iohan demena. Ya no sufre mi cuydado (156-160) 
37. El mal dezir delas muyeres que fizo mosen pedro torroella. Quien bien amando 
persigue (160-162)49 

                                                                                                                                               
40  Mateixa lletra que la primera composició del Cançoner. Sense rúbrica. Al llarg de la composició 
hi ha petites correccions al marge, possiblement d’una altra mà.  
41  Lletra que coincideix amb les composicions 2, 3 i 4. 
42  La rúbrica d’aquesta composició sembla aliena a la resta. Trobem una glossa extensa però els 
marges tallats no permeten la reconstrucció. Totes aquestes composicions són de la mateixa mà de les 
obres de mossén Avinyó. 
43  Retrobem la lletra de la primera composició del Cançoner. 
44  Aquesta composició apareix també al Cançoner del Marqués de Barberà.  Veg.  S. MARTÍ, El 
Cançoner del Marquès de Barberà (S1-BM1). (Descripció codicològica), in «Boletín Bibliográfico de la 
Asociación Hispánica de Literatura Medieval», 11 (1997), pp. 463-502. Veg. també edició digital 
d’aquest Cançoner, http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12841. 
45  Torna a canviar la lletra. No sabríem dir si és la segona de les constatades al manuscrit o es 
tracta d’una tercera mà. 
46  Aquesta composició té unes anotacions d’una lletra que sembla bastant posterior, pràcticament 
il·legibles. 
47  En aquesta pàgina acaba la poesia de manera que les dues darreres estrofes estan superposades 
en columna perquè, probablement, al copista li faltava espai. Sembla com si acabés una secció del 
cançoner ja que a continuació trobem la primera mà del Cançoner. 
48  Aquesta composició sembla acèfala; aquest fet i les dades de la nota anterior ens permeten 
deduir que ací comença una altra secció del Cançoner. 
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38. Defensa del mal dezir delas damas que fizo mossen torroella fetxa por vn gentil 
hombre que se dize ropero. Yo non se quien soys torroellas (162) 
39. Mossen Ugo durrias en laor de las muyeres faze esta obra y comiença por 
amonestacion y endreça la assu dama. Senyora discreta emucho prudente (162-171) 
40. Obra fetxa por mosen auinyon. Honestad y fermosura (171-173) 
41. Lope destunyega. Por ver que syempre buscays (173-174) 
42. Johan demena. O rauiosas temtaciones (174-175) 
43. Lope destunyega. O cabo de mis dolores (175-177) 
44. Obra fetxa por un gentilhombre deladelantado de murcia por na Suaris. O que 
biua fermosura (177-179) 
45. Mosen pedro torroella. A duenya porquien virtud (180) 
46. Conbate damor. Venit amadores vereys marauilla (181-182) 
47. Diffinicion damor fetxa por mossen vgo durrias. Licito es praticar (182-188) 
48. De vuestra pena pesar (189)50 
49. Otra de lope destunyega. O si mis laguas mortales (189-191) 
50. Don lope durea. O si qual vuestro valer (192-193) 
51. Gaubert por la viscontessa de biota. Los gastos que dios ha fetxo (193-194) 
52. Don lope durea. La passion secreta y triste (194-195) 
53. Guabert por su dama. Si quereys no ser querida (195-197) 
54. Don lope durea. Temor deno enoyar (198-199) 
55. De Guabert hobra. Vos que la fama causays (199-201) 
56. Johan rodrigues de padron, los siete gozos damor. Antes las puerta del templo 
(201-206)51 
57. Coronacion de Iohan de mena al senyor marques de santillana. Despues quel 
pintor del mundo (207-219) 
58. Sanxo de Roias. Mientra mas altas la cunbre (220-221) 
59. Mossen auinyo. Conoscida la beldad (221-222) 
60. Johan demena despedimento de su dama. Demi tanto bien amada (223) 
61. El Baxaler dela torra. Conosce desconocida (224-225) 
62. Por la partida de fernan lopez detorrelles hombre darmas dezir de Guabert en 
lahor del ycontra los ginetes. Matiz de nostro aragon (225-232) 
63. Mossen auinyo. Dudoso en el trobar (232-233) 
64. Suero deribera. Non teniendo que perder (234-236) 
65. Mossen auinyon. Los altos merecimientos (237-238)52 
66. Mossen pera torroella. Aqueste tuyo mas trjste (239-244)53 
67. Cobla sparsa de johan de mena. Ha un que soy companyon pobre (245) 
68. Otra de johan poeta, por respuesta non buena de su dama. O mano muy 
entendida (245) 
69. Otra de mossen pere torroella que fjngia desser muerto. Vet que me vedes beuir 
(245) 
70. Pregunta de johan de mena. Desit me vos amadores (246)54 
71. Otra cobla sola. El pobre que fabla nunqua es oyjdo (246) 
72. Cobla del ropero fetxa por johan poeta. En este corte Real (247) 
73. Otra cobla fetxa por ell mesmo a johan poeta por que se corrio dela prjmera. 
Senyor johan y buen amjgo (247) 
74. Mossen auinyo. Un grado superlativo (248-249) 

                                                                                                                                               
49  Aquesta composició també forma part del Cançoner del Marqués de Barberà (MS 992, 
Biblioteca Abadia de Montserrat), tanmateix la resposta al Maldezir de Mujeres de Torroella la fa Gomez 
Manrique.  Veg. MARTÍ, El Cançoner cit., pp. 463-502.  
50  Poesia que sembla fragmentària. No estem en condicions d’afirmar-ho categòricament ni 
tampoc si ací comença una altra secció del cançoner. 
51  Forma part també del Cançoner del Marqués de Barberà. 
52  Tornem a trobar la segona mà del cançoner, ara ja fins al final del manuscrit. 
53  Aquesta poesia de Torroella i la següent de Juan de Mena també coincideixen amb les 
conservades en el Cançoner del Marqués de Barberà. 
54  També es conserva en el Cançoner del Marqués de Barberà. 
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75. Obra fetcha por frayre yego lopis de mandoça, en la qual descrjue que cosa es el 
mundo en siete coblas muy cientifichas he de grande sentencia, O mundo caduco breve 
(249-253)55   
76. Ffurtado fizo esta obra por burlar a mossen lope abardan del Rey alfonso 
endrecada al Rey de napoles. Noble Rey cuya potencia (253-259) 
77. Johan de duenyas, [La Nao de Amor], En altas ondas damar (260-268) 
78. Obra de johan de mena drecada al jllustra Rey de Castella. O tu Rey questas 
leyendo (269-273)56 
79. Glosa feta per mossen pera torroella ha esta cobla quis seguex per la jllustra 
senyora dona johana darago Reyna de napols. Entra las otras soys vos (273-274)57 
80. [... ] Tarragona. Ab cor homill, molt devot e contricte (275-276) 
81. Mossen aujnyo. Los mals cuberts no porten mai planyença (277-279) 
82. La comedja de ponça, fecha por jnyego lopjs de mandoça marques de santillana. 
O uos dubitantes crehed las ystorjas (280-308) 
83. Mossen aujnyo. Socors deles muses nom par que fretura (309-310) 
84. Mossen aujnyo. Sjnveja fos morta tornara reujure (311-312) 

 
 

Segons Ramírez de Arellano58, el Cançoner de la HS o Cancionero Vindel 
s’identifica amb la part oriental de la península Ibèrica, creu que els quatre copistes 
poden ser aragonesos59 o són catalans i que catalanitzen l’ortografia, de fet hi ha una 
rúbrica en català d’una poesia de Pere Torroella tot i que la composició està en castellà. 
També, segons aquest autor, les filigranes són pròpies de còpies fetes a Barcelona60 i 
només tornen a aparéixer en un imprés de Nicolau Spindeler. Finalment, Arellano 
atribueix a mossén Avinyó la responsabilitat en la còpia del Cançoner, ja que crida 
l’atenció la gran quantitat de composicions d’aquest autor no conservades en cap altre 
manuscrit. El fet que hi haja poemes seus al final del Cançoner també avalaria aquesta 
hipòtesi ja que els compiladors solen afegir poemes seus al final dels volums compilats. 

Per altra banda, podem veure que hi ha composicions de poetes com Juan de Mena, 
Rodríguez del Padrón y Pere Torroella (poesies en castellà) que coincideixen en aquest 
Cançoner i en el Cançoner del Marqués de Barberà. Recordem que aquest segon 
manuscrit, conservat a la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, té dues seccions ben 
marcades, la primera en castellà i la segona en català. Les poesies en castellà s’inicien 
amb una sèrie de composicions relacionades amb la presó i posterior alliberament del 
príncep de Viana. En aquest sentit, podem esmentar que el Cançoner de la HS també 
conté un Dezir del príncipe a Johan Poeta que ha passat inadvertit.  
 
                                                 
55  La rúbrica es troba en la pàgina 249 i la poesia en la 250. A manera de reclam i amb tinta més 
clara trobem en el marge superior de la pàgina 250 «ffrayre mendoça». Aquesta composició i les Coplas 
de la Vita Christi que encapçala el Cançoner són les úniques composicions d’Iñigo de Mendoza que s’hi 
constaten però no es tracta de la mateix obra, com sembla que s’identifiquen a BETA, cit. Si bé la 
temàtica religiosa emprada les fa peculiars davant la resta de la producció del Cançoner, són obres 
independents. 
56  De nou, en la composició apareixen noms mitològics subratllats però no hi ha glosses. 
57  Rúbrica en català i text en castellà. 
58 La poesía cortesana cit., p. 36. 
59  Nosaltres creiem que són dues, d’acord amb BITECA si bé tenim dubte en si pot haver-hi un 
tercer. 
60  Una de les filigranes identificades és una mà amb una estrel·la, bastant coneguda, entre altres 
textos, apareix també a l’incunable de Lo passi en cobles (1493). La resta de filigranes estan descrites a 
BETA i BITECA (veg. adreces URL notes 2 i 3): anell (BRIQUET 689) coneguda des de 1431 i usada a 
Itàlia, sobretot el Piemont; gat que no hem identificat; torre o castell (BRIQUET 15913), cap de dona o 
d’home coronat (BRIQUET 15687). Al capdavall, datades entre 1450-1470. Veg. C. M. BRIQUET, Les 
Filigranes: dictionnaire historique des marques du papier: dès leur apparition vers 1282 jusq'en 1600, 4 
vols. Nueva York, Hacker Art Books, 1985. 
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2.2. Cançoner de París 

MS 225 Paris-Richelieu61. Cançoner J (o A). En el Cançoner K (MS 10 de la 
Biblioteca de Catalunya), còpia reorganitzada del manuscrit J, només apareix de 
Mossén Avinyó la tornada d’una poesia, la que ve encapçalada per «Tots mos delits en 
un punt volguí perdre» i que és la darrera de les poesies d’Avinyó de J, ja que en aquest 
Cançoner l’obra del nostre autor està formada per un grup de 10 composicions. La 
mancança es pot explicar perquè a K ha desparegut un quadern central62. Les obres 
conservades de Mossén Avinyó en el manuscrit 225 de París són les següents:  
 
    Com a forçat m’hauré de vós partir (ff 215v-216r) [C]Om a forçat / maure de vos partir 
    Lo molt voler jo crec no·s pot meréixer (216v) [L]O molt voler / Jo crech nos pot compendre 
    No perquè cert a tot lo món no sia (217r-217v) [N]O per que cert / atot lo mon no sia 
    Lloar cascú segons lo seu meréixer (217v-218r) [L]ohar cascu / segons lo seu merexer 
    Pus bona sort de mi totstemps s’absenta (218r-218v) P]Us bona sort / demj tots iorns sabsenta 
    D’amor me clam del interés que prenc (218v-219r) DAmor me clam / del Jnteres que prench 
    Mon pensament és present a la pensa (219r-219v) [M]On pensament / es present ala pensa 
    Segons comprenc pràctica cortesana (220r-220v) [S]Egons comprench / pratica cortesana 
    A molts comprén que prenen entrenyor (220v-221r) [A] Molts compren / que prenen 
entrenyor 
    Tots mos delits en un punt volguí perdre (221r-221v) [T]Ots mos delits / en vn punt volguj  
    perdre 
 

És un seguit en bloc de la poesia de mossén Avinyó amb només dues poesies 
intercalades d’altres autors, Estanya (f. 216v) i Lluís de Requesens (f. 219v) 

Les poesies conservades en tots dos manuscrits no coincideixen i cal un estudi 
de totes dues mostres. Com a peculiaritat fonamental de la transmissió, el MS 225 és un 
repertori extens de poetes catalans de la segona meitat del XV, mentre que el MS B2280 
és un còdex integrat per autors d'origen diferent que escriuen en castellà, on les quatre 
obres catalanes de mossén Avinyó semblen un afegit, tal com hem constatat més amunt. 
 
 
3. Textos únics en català de Mossén Avinyó del MS B2280  
 
Les edicions modernes que coneixem de la poesia de mossén Avinyó són les següents: 
 
a)  Ramirez de Arellano en el seu treball sobre el Cançoner63 transcriu totes les 
composicions úniques del Cançoner, entre les quals es troben les quatre poesies 
d’Avinyó.  
 
b) Rossend Arqués edita l’obra d’aquest autor que hem pogut consultar per la versió 
electrònica RIALC64. 
 
Criteris de transcripció del present treball 
  
                                                 
61  Consultat a BITECA, URL http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BITECA/1322.html. El 25 
de gener de 2005. 
62 Veg. BELTRAN, Tipologia i gènesi cit., ja advertit per Jaume AUFERILL, edició crítica de 
Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino, 1989. 
63 La poesía cortesana cit. 
64  R. ARQUÉS,  Les poesies amb la rúbrica «Mossèn Avinyó», Venècia, 1990. RIALC,  Repertorio 
Informatizzato dell’antica letteratura catalana, http://www.unina.it/rialc, consultat el 15 de març de 
2006. 
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1. Regularització i/j, v/u, c/ç. 
2. Desaglutinacions i separació de paraules seguint  l’ús actual. 
3. Utilització de l'apòstrof en les desaglutinacions que segueixen l'ús actual, i del 
punt volat en els altres casos.  
4. Puntuació i accentuació seguint l'ús actual. 
5. Simplificació de consonats dobles inicials. Ús de l·l segons la normativa actual. 

 
 

La mètrica de les quatre poesies catalanes del Cançoner B2280 és diferent: en les 
dues primeres trobem cobles catalanes clàssiques, octaves de decasíl·labs amb cesura a 
la quarta síl·laba. En les dues segones es tracta de dècimes de quatre rimes  ABAAB 
CDCCD, amb accent a la cinquena i la desena síl·labes de cada vers, esquema mètric que 
predomina en la segona meitat del segle XV i que sembla una innovació d'influència 
castellana65, o podria ser una moda de l'època. 
 
 
Poesia 1.  «Ab cor homill, molt devot e contricte» 
 
Descripció 

La primera poesia és una oració a la Mare de Déu pregant per la solució de les 
desgràcies que afecten la ciutat «enclosa», assetjada. L’oració comença amb un jo en 
posició suplicant, «junctes mans, al cel dreçant la vista», qui prega la Mare de Déu que 
siga l’advocada de la ciutat i que aquesta no quede deserta a causa de les morts. La 
súplica s’estén a Crist – amb la intercessió de Maria –, que és l’únic que coneix la 
penalitat del món ja que «per gran amor sostingué tan gran pena». La causa dels mals de 
la ciutat són els pecats dels seus habitants, els quals han de pagar per això un gran preu; 
si es concedeix el perdó, la ciutat farà «sforç lo viure de ben millor», ja que el que ha 
succeït és com una lliçó. La solució dels mals de la ciutat se simbolitza amb imatges 
mèdiques: els remeis per als mals de la ciutat només poden ser assumits pels propis 
habitants actuant com a metges amb l’ajuda de Maria i dels sants i santes que 
conjuntament preguen a Déu per la redempció de la ciutat. Una imatge més concreta és 
la de la confecció d’un cordial, «que serà tost un singular col·liri», que consistirà a 
oferir la festa al beneit sant assetejat, amb donatius i gran encesa de llums. Finalment, és 
a santa Tecla, patrona de la ciutat de Tarragona, a qui es demana també intercessió. 
Com hem dit més amunt, es tracta de cobles catalanes de 8 versos decasíl·labs, i, en 
aquest cas, són versos estramps. 

Per les dades que tenim, la composició sembla referir-se al setge de Tarragona 
de 1462, amb al·lusió a morts, a la ciutat enclosa, cercada, al fet que cal posar pau o 
treva66. No hem pogut documentar cap altre succés a què pogués fer referència aquesta 
al·lusió als danys de la ciutat de Tarragona, per la qual cosa és bastant versemblant que 
es tracte del setge de les forces de Joan II contra la ciutat, contrària al partit reialista. En 
aquestes circumstàncies tingué un paper essencial Pere d’Urrea (mort el 1489), 
arquebisbe de la ciutat i partidari del rei, tot i que en un primer moment serví Carles de 
Viana. No obstant això, la fidelitat a la causa reial es manifestà en la batalla implacable 

                                                 
65 J. PARRAMON BLASCO, Repertori mètric de la poesia catalana medieval, Barcelona, Curial Edicions 
Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, p. 26. 
66  Veg. Zurita, Anales de Aragón cit., vol. 7, pp. 428-429. El combat va ser especialment dur i la 
defensa de la ciutat també molt ferma, la qual cosa va complicar l’entrada de les forces reials fins que les 
forces de la ciutat van defallir i es va lliurar al rei, per temor a causar més ira i més morts. 
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a què va sotmetre el camp de Tarragona contra els adversaris del rei, contribuint a la 
pràctica destrucció de la ciutat67. 

Cal destacar que Joan Berenguer de Masdovelles va escriure un petit cicle de 
poesies relacionades amb els fets que envoltaren la guerra en el camp de Tarragona 
contra les forces del rei. En aquestes poesies, números 161-168 del Cançoner de 
Masdovelles68, l'autor es plany, concretament en la poesia 161, de la desfeta del regne, 
de la tirania i falsedat dels traïdors, referint-se als consellers de les ciutats no partidaris 
de la causa reial, i prega el rei que pose pau amorosa entre els contendents. En una altra 
poesia, la 162, i també en la 163, Masdovelles demana al rei que faça pau amb el 
príncep de Viana, empresonat a Lleida (1461)69, mostrant perdó i fent ús de les seues 
virtuts com a rei i com a pare. Tot el cicle de poesies està datat entre 1459 i 1464, 
segons les rúbriques, i localitzat a la ciutat de Tarragona.  
  
 

[p. 275] [Rúbrica tallada, només es pot identificar l’última paraula: «... 
Tarragona»] 
 
Ab cor homill molt devot e contricte, 
genols ficats, prostrat del tot en terra, 
ple de sospirs de plor insoportable, 
ab junctes mans al cel dreçant la vista, 
me ssó sforçat, ab tot que só indigne,               5 
soplicar-vos, mare de Déu beneyta, 
que·n aquest cas siau nostre·tvocada 
qu·esta ciutat, per morts, no rest deserta. 
 
Soplicau, vós, qui·n sou més que tots digna, 
vostre car fill, pus mort per tots vol pendre  10 
alt en la creu possat entre dos ladres, 
per rembre’ns tots d’aquella mort eterna 
qui·ns va causar lo nostre primer pare; 
per gran amor sostingué tan gran pena, 
– quina ne qual per negú·s pot compendre –,  15 
pres-la per tots, per rembre nostres culpes. 
 
Inffinit preu levà les nostres taques 
de pes molt gran que alra no y bastava, 
lo nostre drap levat restà e munde, 
nostres peccats lo tornen de blanch, negra70.  20 

                                                 
67  No hem de confondre amb un altre Pedro de Urrera i Íxer (mort el 1469). J. IGLESIAS, Pere de 
Urrea i la Guerra de Joan II al Camp de Tarragona,  cit. 
68  R. ARAMON I SERRA, Cançoner dels Masdovelles, cit., pp. 227-241. Creem que cal un estudi 
exhaustiu sobre la poesia de Joan Berenguer de Masdovelles i la seua presència en l’activitat literària de 
la ciutat de Barcelona, ja que aquest poeta és un dels més representats en els Cançoners catalans del segle 
XV (Cançoners J i K, París 225, Biblioteca de Catalunya 10; Cançoner de l’Ateneu), a més del Cançoner 
d’autor (Ms. 11 de la Biblioteca de Catalunya) editat per Aramon el 1938. El treball de V.BELTRAN, 
Copisti e canzioneri, cit., pp. 139-141, conté informació sobre la personalitat literària de Joan Berenguer 
de Masdovelles i la inclusió d’una antologia de la seua poesia en el Cançoner J. Després d’Ausiàs March, 
és l’autor més representat en aquest Cançoner. 
69  Recordem que el Cançoner del Marqués de Barberà també comença amb unes poesies referides 
a les desavenences entre el Príncep de Viana i son pare el rei Joan II, datades en 1460 i que esmenten la 
presó i posterior alliberament del príncep en la ciutat de Lleida. Veg. edició digital del Cançoner 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12841, consultada el 15 de març de 2006. 
70  El sentit d’aquests versos i de l’estrofa anterior fa referència a la demanda d’intercessió del jo 
poètic a Maria davant del seu fill i espòs, qui va pagar amb la mort el preu de les culpes humanes. Una 
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Donchs vós, Senyor, pus morís per lo poble 
per pura·mor, levau-nos d’esta pressa 
e, perdonats, asforçarem lo viure 
de bé·n millor, avent pres tal conserva. 
 
Miram la mort que tots jorns nos assalta               25 
e va’ns seguint, prenent-nos a trensposta71, 
no·ns dóna temps dels peccats fer smena 
per ço duptam de mort inreperabble 
si no·ns valeu, mare de Déu e santa, 
pregant lo fill la ciutat no perescha,   30 
donant-los temps per fer repar del viure 
pus mal obrar d’aquest món nos bandeja. 
 
[p. 276] 
Los peccats grans ab vida viciosa 
yrat han Déu si tal dir se comporte, 
donchs, corregir serà la medecina72;   35 
de nostres mals siam nosaltres metja 
interposant los beneyts sants e santes 
qui, tots ensemps ab la Maria pura,   
preguen a Déu que la vida·ns alargua 
e serem fets dels majors dans desliures.              40 
 
Un cordial73 per ordenar nos resta 
qui ser·a tots hun singullar col·liri, 
que·l beneyt sant, assejetat ab fletxes, 
marcé clamem nos don la cura presta; 
pus lo Senyor del tal fer l’a fet digna,   45 
supliquem-lo d’aquest mal nos defença, 
offerint-li a ssa beneyta festa 
fer donatius e de llums gran encesa. 
 
En lo preguar vos tench dalt col·locada, 
Verge homill, de tots santa patrona,   50 
pregueu a Déu per la ciutat qu’és vostra 
vulla posar alguna pau o treva. 
Bon capità socorre’ls qui·s van perdra, 
donchs, socorreu beneyta santa Tecla74 
aquels vasals qui són vostra factura,   55 
perquè millor quiscú a vós servescha. 

                                                                                                                                               
vegada aquestes són redimides per Jesús, els hòmens tornen a pecar i a embrutar el que Jesús havia deixat 
«levat e munde».  
71 La mort ens pren d’amagat.  
72 La relació entre els pecats de l’ànima i les malalties és bastant habitual en textos moralitzants del 
segle XV. Sense anar més lluny, ho trobem a l’Espill de Jaume Roig, concretament a la part de l’obra 
coneguda com la Lliçó de Salomó. Per a l’estudi de la influència de la medicina galènica en la literatura, 
veg. A. I. PEIRATS, Una aproximació a l’Espill de Jaume Roig, València, Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana-Bromera, 2004. Especialment pp. 69-101, tot i que ací se centra en els remeis a la 
passió amorosa. Més general és l’estudi de L. GARCIA BALLESTER, La medicina en la València Medieval. 
Medicina i societat en un país medieval mediterrani, València, Institut Valencià d’Estudis i 
Investigacions, 1988. 
73 Cordial: Preparació medicinal que activa l'acció del cor i augmenta la temperatura general del 
cos. Veg. ALCOVER- MOLL, Diccionari Català Valencià Balear (DCVB), 10 vols. Palma, Moll. 
Consultable també en línia http://dcvb.iecat.net/. 
74 Patrona de la ciutat de Tarragona, el seu culte es remunta la segle XII i es relaciona amb 
l’evangelització feta per Sant Pau en aquesta ciutat, on Tecla figurava com a evangelitzadora auxiliar.  
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Fi a la obra 
 
Mare de Déu, ans que del tot perescha 
la trista gent dins la ciutat enclosa, 
feu apaguar lo foc qui a tots crema, 
ja són en punt no troben qui·lls soterra.             60 
 
Notes: 
22] d’esta: destra Ms. 40] dans: dants Ms. 47] a ssa, terme que apareix tacat, 
potser es tracta d’una correcció, però editem, pel sentit, a ssa. 53] van: vay Ms. 
57] perescha: pereschua Ms. 

 
 
Poesia 2.  «Los mals cuberts no porten mai planyença» 
 
Descripció 

Es tracta d’una composició en què el poeta es queixa del dolor causat pel 
desamor d’una dama, a la qual s’adreça perquè el veja morir per amor. S'obri amb una 
reflexió inicial sobre la inutilitat de proclamar els mals que causa l’amor, ja que el bé 
minúscul que produeix aquest fet esdevé un dolor o un mal més gran que el que es tenia 
abans. Tanmateix, el poeta ho suporta per la dama que estima. Recorda que la va 
conéixer i es va quedar captivat per les seues perfeccions, la saviesa, la galania, i 
després ella el bandeja; llavors es fa una pregunta retòrica: com pot algú suportar aquest 
bandejament després d’haver conegut tantes perfeccions? No li cal ni desitjar morir 
perquè els dolors que pateix són extrems. Però demana en la tornada a la dama que rese 
un requiescant si ell mor per amor. És un text que recorda Joan Roís de Corella75, si bé 
els temes de la mort per amor, del judici dels lleials servidors a l’amant entristit, són 
bastant habituals en la lírica trobadoresca i en altres ficcions narratives. Sobretot ens 
remet a Corella la imprecació a la dama de resar un requiescant quan coneixerà la 
dolorosa nova de la mort del poeta.76 És, per la temàtica, semblant als poemes d'aquest 
autor que conserva el Cançoner de París i que també recorden alguns conceptes de la 
poesia de March, com ara la solitud, la tristesa, el dolor insuportable causat pel 
desamor. En aquest cas les cobles de versos decasíl·labs tenen la rima ABABCDDC, 
EFEFGHHG..., alternat la rima encadenada i la creuada, en cobles cadenocreuades, i 
amb la tornada que repeteix la rima dels darrers versos de la darrera cobla. Hi ha molt 
escasses irregularitats, com la rima no consonàntica en els versos 45-48, que no ho seria 
per al lector que neutralitza la e i la a àtones. 
 

[p. 277]    Mossén Avinyó 
 
Los mals cuberts no porten may planyença, 
per ço mon dan no·m plau que cubert sia; 
als qui jamés amor han fet fallença, 
publichar vull la trista vida mia, 

                                                 
75 Recorda concretament la poesia corelliana La Sepultura, i, a més, té la mateixa mètrica. Per a la 
poesia de Corella, veg. J. CARBONELL, ed., Joan Roís de Corella, Obra completa I. Obra profana, 
València, Albatros, 1973, ja que encara no tenim una edició crítica completa de la seua poesia.  O bé, 
vegeu R. MIQUEL I PLANAS, Obres de J. Roiç de Corella, Barcelona, Biblioteca Catalana, 1913. 
76  En la poesia de Corella, el dolor i el record s’expressen en els epitafis que apareixen en la 
sepultura, així com en la figura de l’enamorat mort a qui tots planyeran per haver estat tan bon amador i 
no haver estat correspost: vv 8-10: «Cruel virtut, que no la pogué vençre / gest tan humil d’aquest, qui 
fón un fènix / en vera amor, més amant que tot altre!», CARBONELL, ed. cit. Roís de Corella, p. 53. 
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per un descanç qui no molt aprofita   5 
sinó que·l cor algun tant se n’alegre77. 
Feta clamor, alleuge-sse’n la febre, 
mas tal repar no·m trau de mala dita78. 
 
Lo qui gran mal de continuu aporta, 
de poch remey vol colre molt gran festa.              10 
Ab tal engan lo meu cor se deporta, 
dura-li poch y torna·n sa tampesta; 
pus la dolor té ja manifestada, 
pren per descanç, crehent d’ell se dolran, 
l’ora he quant los seus plants legiran;              15 
legits aquells sa pena és doblada. 
 
Dons, a què val manifestar sa pena 
als més leals he servidors d’amor, 
pus per juy ver de més dolor s’astrena79, 
havent-se fet dels mals enbaxador?   20 
[p. 278] Car, tant quant més se plany, la passió 
del pacient qui deffall d’esperança 
més l’aflagex, pus la fortuna·l lança 
mirant que d’ell molts han compaçió. 
 
Qui levarà la suma vertadera    25 
trobarà clar que·l començ de ma obra 
d’algun remey dóna llum he carrera, 
més a la fi, de més dolor se cobra80. 
E plau a mi, pus sé de tant amar81, 
aplicar mals més que fortuna·m dóna,              30 
pus los aport per una tal persona, 
prench per delit lo que·m pot prest matar. 
 
Fort és mon mal y molt insoportable, 
he ha gran temps qu’amor me presentà 
un novell bé ab gest incomperable;   35 
ma volentat d’aquell se cativà, 
pus conegué tantes perfeccions: 
saber estrany, gràcia he mesura, 
galana molt he gran desenbultura, 
d’un ayre nou ab grans condicions82.   40 
 
Pens cadescú, si sort lo favoria, 
que fos amat de tan noble senyora, 
y mala sort tant lo desfavoria 
[p. 279] que, bé servint, lo lançàs prest deffora. 

                                                 
77  El fet d’expressar públicament el dolor causat per l’amor dóna conhort al poeta. 
78  Tornem a trobar ací termes relacionats amb la malaltia de l’amor, en aquest cas, els símptomes 
com la febre s’alleugereixen amb la ‘clamor’, és a dir, explicitant el dolor, però en realitat això no suposa 
una curació. 
79  Quant més dóna conéixer el seu dolor, més reapareix aquest. Estrenar: començar a usar una 
cosa, fer ús per primera vegada (DCVB). 
80  Si en un principi semblava haver esperança, al final, el que hi ha és major dolor. 
81  El poeta es declara un bon amador, noció aquesta molt repetida en March i que també apareix 
en Corella, veg. supra, nota 76.  
82  Són aquestes les virtuts que l’han enamorat de la dama i que l’han captivat: saviesa, gràcia, 
galania, entre altres. 
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Ab quin comport pendria tal desastre?              45 
Non sé negú que nomàs83 més la mort, 
qu’aprés d’aver tant delit he deport 
fos bendegat d’aquella·ccel·lent clastra84. 
 
Més a què val desigar lo morir 
a mi, qui visch ab dolor infinida,               50 
pus que la mort no·m vol tant favorir, 
ans me vol dar la pena pus complida? 
Com la soplich85 ab veu molt piadosa 
me do remey, pus no desitg més viure, 
plaure no·m vol perquè yo fos desliure              55 
de ma dolor he pena trebellosa. 
 
Fi 
 
A vós suplich, qui·b tema virtuosa, 
segons dieu que pus m’anau lexant, 
digau per mi algun requiescant 
quant oyireu la nova dolorosa.               60 
 
Notes: 
3] amor: potser també a·mor. 28] mes, tacada la s. 54] no·m plau, ratllat per 
damunt i corregeix amb desitg. 

 
 
Poesies 3 i 4.  «Socors de les muses no·m par que fretura» i «S·invega fos morta 
tornara reviure» 
 
Despcripció 

A continuació venen les dos últimes poesies de tot el Cançoner. La peculiaritat 
major que tenen són les glosses que acompanyen cada una de les estrofes. Creiem  que 
aquestes glosses són inèdites i que la mà que les va escriure és la mateixa del copista de 
les poesies si bé el traçat és una mica més descurat i la caixa més menuda. 
Malauradament, l’enquadernació moderna i el tall homogeni dels fulls no permeten una 
bona lectura de tots els comentaris.  

Totes dues poesies són lloances a una dama per la seua saviesa, valentia de 
coratge i castedat. Lloances en la línia de Lo Consistori d’Amor de Romeu Llull, però 
en aquest cas centrat sols en una dama, «la de Cardona», en les quals sobta la 
proliferació de temes mitològics adduïts per a ressaltar les seues virtuts: des de deesses 
a creences mitològiques, com els cavalls de Febo, o a personatges de l’Eneida. 
Igualment, els poemes recorden la lloança de dona Teresa de March, per tractar-se 
d’una dama on predominen les virtuts de la rectitud i la generositat.  

Com a possible precedent en la utilització d’elements mitològics en poesies 
d’elogi, cal esmentar la poesia IX de Jordi de Sant Jordi86, que pel seu contingut està en 
la mateixa línia que aquestes dues poesies de mossén Avinyó. Més encara quan 
compara les virtuts de la dama amb Pentasilea, la reina de les Amazones, de gran 
bellesa i valentia. 
 

                                                 
83 Nomàs deu voler dir ‘nomenàs’. 
84  Clastra: Claustre, pati al voltant del qual es troben les habitacions d’una casa (DCVB). 
85  Suplica a la mort que vinga per ell, és una forma d’alliberar-se de les penalitats en què es troba. 
86  Jordi de Sant Jordi, Poesies, ed. crítica d’A. FRATTA, Barcelona, Barcino, 2005.  
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Mos richs balays, cert, vos portats le timbre 
sus quantes son e·l mundanal registre, 
car tots jorns naix en vos cors e revida 
bondats, virtuts, mes qu’en Pantasilea (vv. 49-52). 

 
Una altra particularitat molt interessant és que aquestes dues poesies tenen una 

mètrica diferent de les dues anteriors. Com hem dit, les primeres són octaves catalanes 
clàssiques, una d'elles en versos estramps; les segones dècimes de quatre rimes 
ABAABCDCCD, amb accent a la cinquena i la desena síl·labes de cada vers, esquema 
mètric que, com hem dit, predomina en la segona meitat del segle XV87. Els versos 
tenen un ritme dactílic del tipus o óoo óo : o óoo óo88, amb algunes irregularitats en els 
versos 5, 7, 14, 31, 38 i 44 de la primera composició i els versos 12, i 45 de la segona, 
un ritme marcat i continuat en totes dues poesies. Per una altra banda, el tipus d'estrofa 
correspon a una dècima però amb versos d'art major, decasíl·labs. La mateixa 
distribució de les rimes, però en octosíl·labs, apareix per primera vegada en la lírica 
castellana en el Cancionero de Baena, en una poesia datada cap a 144589 i és molt usada 
per Juan de Mena, autor present, com hem pogut veure, en aquest Cançoner. En versos 
d'art major s'utilitza aquesta mateixa distribució de rimes en el segle XV per diferents 
autors en llengua castellana, Juan Álvarez Gato de Madrid, Jerónimo de Artés, el 
bachiller Castillo,  Francisco Hernández Coronel, Romeu Llull, el conde d'Oliva, i 
Pedro Manuel Jiménez de  Urrea i Fernández de Hijar. En català l'estrofa és utilitzada 
en la Història de la Passió, de Fenollar i Martines90, en altres obres del mateix Fenollar, 
i en algunes composicions de Jaume Gassull, entre d'altres.  

En la primera estrofa el jo poètic diu que no li cal l’ajuda de les muses ni de res 
perquè la dama és qui torna en la via els qui se n’ixen. En la segona lloa la saviesa de la 
dama. En la tercera la seua bellesa física. La quarta cobla continua la lloança de la seua 
vàlua que, fins i tot no necessita la glossa en marbre que proposa inicialment. La darrera 
és una captatio benevolentiae, ja que amb una dama tan meravellosa, pot haver oblidat 
dir alguna cosa. 
 

 
[p. 309]  Mossén Avinyó 
 
Socors de les muses no·m par que fretura, 
ni beure de l’aygua de font Elicona 
ha hon grans poetas trobaren dulçura, 
e qui beu d’aquella no fall en mesura 
ni pot rebre·ncontre d’avisada persona.               5 
En tots los meus actes valença pendria 
de totes les coses que valer me poguessen, 
en la present obra de més hi seria 
pus vós sou aquella tornau en la via 
aquells qui se n’ixen per luny que·s perdessen.            10 
 

                                                 
87  J. PARRAMON BLASCO, Repertori mètric de la poesia catalana medieval cit., p. 26. Vegeu també, A. 
M. GÓMEZ-BRAVO, Repertorio métrico de la poesía cancioneril del siglo XV (basado en los textos del 
Cancionero del siglo XV de Brian Dutton), Madrid, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1998. 
88  R. BAEHR (1970) Manual de versificación española. Traducción y adaptación de K. WAGNER i 
F. LÓPEZ ESTRADA,  Madrid, Gredos, 1970, p. 158.  
89  Ibid, p. 302. 
90 Tanmateix, en aquests poetes, en la cesura hi ha molts termes aguts, mentre que en les 
composicions que ens ocupen en les cesures els termes són plans.  
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[glosses a la 1a estrofa]91 
 
Muses dien los poetas a las scièntias, qui tenen contínua habitació en lo munt de 
Pernaso, y és pràticha de oradós invocar al principi de les obres, ço és, invocar 
per auxili de la obra a déu ho algun planet ho scièntias, qui muses són ditas, e la 
obra és més ornada, e mostra’s istorial qui invocha. 
 
Elicona fingen los poetas ésser font de dulcíssima a[y]gua, havent tal virtut 
[que], bevent d’aquella aygua los poetas he filòsofs eren fe[ts] molt suptils en 
les scien[ties]. Tan prest que·n bevien, p[er] ignorants que fossen, eren  hòmens 
de gran scièntia [...] Trobà-la la dita font u[n] animal apellat Pagaseu [...], tenia 
fayçó de cavall, h[ulls] e cara y cabells de d[on]zela y tenia alas, mans d[...]  
lahó y cavant en la mà, [pa]sturant, trobà dita font92. 
 
 
De Sabba la reyna preneu la doctrina 
donant-vos exempla he recgle de viure; 
a tota persona qui·n fer mal declina 
la pràticha vostra en virtut l’inclina, 
e, morta per vici, en fama reviure.   15 
Mas, pus de Minerva l’escut en vós miren 
portau en los brassos, no han maravella 
aquells qui més saben si·ls vicis fugiren 
d’aquelles, no abtes, qui prest reduiren 
les foschas tenebres en llum clar he bella.  20 
 
[glosses a la 2n estrofa] 
 
Sabba fou reyna molt avisada, en tant que no menys savis consells de Salomó 
donave; en tots los fets grans era molt virtuosa. 
 
Minerva dien lo[s] poetas ésser dehess[a] de saviesa, entre e[lls] la més 
exelçada. [Fe]ran-la ab una [lan]ça en la mà e es[cut] en lo braç e un ra[m] 
d’olivera al cap, e [...] aquests senyals és [cone]guda entre les altr[es] ésser la 
noble Min[erva] 
 
Belea sens terma en vós pren posada   
portant més figura de Venus dehessa 
pus tant gentilea en vós és sobrada. 
Sens dupte la poma a vós fóra dada 
per quant de las bellas sou més que princessa;             25 
ni menys Philomena la lengua perdera   
pus altre més bella Tereu93 hagués vista; 
ne Prognes, germana, tan gran dol no fera 
ni may fora·stada del fill omeyera, 

                                                 
91  Els marges estan tan retallats que part de l’escriptura de les glosses és il·legible, per la qual cosa 
hem intentat reconstruir alguns mots, però d’altres seqüències no hem pogut transcriure-les. 
92  Açò pot fer referència a una possible interpretació que després apareix en els bestiaris i que es 
remunta a les Etimologies de Sant Isidor on relacionava l’etimologia de cavall amb el verb cavar. Segons 
els bestiaris, el cavall té la propietat de saber on pot cavar per trobar aigua, la qual cosa el fa un animal 
savi i útil per a l’home. Vegeu, per exemple, la definició que fa la versió catalana: «Lo cavall sí ha en si 
aytal natura: que si hom lo tenia sinc jorns menys de beure, e puys lo lexave hom en loch hon no hagués 
ayga, com hi veés, e és estat provat moltes vegades, que si neguna vena d’ayga pasava dejús terra, que 
mantinent la sent, e fér-hi de sobra de quatre peus, e crida molt fort; e axí conex hom que aquí ha deu 
d’ayga», S. PANUNZIO, Bestiaris, vol I, Barcelona, Barcino, 1964, p. 123. 
93  El text dóna «Teseu», però corregim sempre per «Tereu». 
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ni ella restara amb l’ànima trista.   30 
 
[glosses a la 3a estrofa] 
 
Venus fou stimada més bella de las tres dehesses qui foren presentades nuas a 
Paris e donà-li lo pom a Venus per ésser més bella. 
 
Philomena perdé lengua d’aquesta manera: There[u], noble hom, tenia [mu]ller 
a Prognes [ger]mana de Filomena, e portant lo ma[rit] a Philomena de [casa] de 
son pare a la [sua] terra, en lo camí enemorà’s d’ella, e no volent consentir 
Filomena a la voluntat de Ter[eu], ab violència agué part en ella y, perquè no u 
digués, tallà-li la lengua y lexà-la en u[n] castell. E aprés Philomena era gran 
brodadora, ab un troç de drap brodà la figura d[e] Tereu hi d’ella y com la 
requeria y com no y consentia, e aprés com l’agué per força he com li tallà la 
lengua. He tramés aquell drap a Prognes, germana sua, la qu[al], vist lo drap 
comprés lo cas. Per ira que n’agué matà son fill e donà’l a mengar a son pare 
Tereu ab pastís, fent-li creure era altre vianda94. 
 
[p. 310] 
 
Digne d’escolptura en màrmores losas 
se deu bé descriure lo gran valer vostre,   
de tal recordança gustar s’an alosas, 
las més saboroses, als qui y faran glosas 
seguint vostres actes, segons han la mostra.  35 
Mas, pus de gran Màrcia teniu saviesa   
e de les ja ditas portau l’aventatge 
de virtut doblada he gran gentilesa, 
sens glosa ninguna la vostra bellesa 
a les qui·n presumen, farà gran dapnatge.  40 
 
[glossa a la 4a estrofa] 
 
[M]arcia fou duquessa de [Br]etanya, e tant avisade [que] totes les gents de 
aquella província se re[ter]en per son consell, he [po]sà certes leys en Bretanya, 
les quals leys encara s’i serven. 
 
Fin 
 
Si Caleophea no he invochada, 
seguint la costuma d’aquells grans pohetas, 
moderna manera per vós m’és donada, 
d’on la mia obra serà acabada 
ha servici vostre, de vostres bastretes.               45 
Si cosa nenguna en ella fallia, 
perdó yo demane a vós, magnificha, 
si més conexença de pus no tenia 
no·m par que colpable ni mestengut  sia, 
pus tant yo·m esforça en fer-vos més richa.  50 
 
[glossa a la darrera estrofa] 
 

                                                 
94  Aquesta és la glossa més extensa, possiblement per la càrrega dramàtica de la llegenda. 
Recordem que un tractament semblant dóna Corella a aquesta història. Veg. J. Ll. MARTOS (ed.), Les 
proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001. 
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Caleopea és un planet qui influex en dir eloquentment e, per tal, molt oradós lo 
invocan en lo principi de les obres, entre los altres Johan de Mena e Johan 
Bocaci e lo Dant he molts altres. 
 
Notes: 
35] han també es pot llegir hom. 49] méstengut, té més sentit menystengut però 
respectem l’original. 

 
 

La darrera poesia de tot el Cançoner: «S·invega fos morta tornara reviure» és 
una composició que  torna a ser una lloança hiperbòlica de la dama. Comença amb 
l'exaltació de la seua virtut en les dues primeres estrofes. La tercera estrofa continua en 
el mateix to i la compara en bellesa amb Danae, una comparació molt semblant a la que 
fa amb Filomena, utilitza el mateix recurs de dir que si els haguessen vist primer a elles, 
més belles que les corresponents heroïnes, no s'haguessen comés aquells crims. 
 

[p. 311] Mossén Avinyó 
 
S·invega fos morta tornara reviure    
pus tant sobre totes sou més subirana, 
en tanta manera que feu ser desliure 
la ploma cansada en fer-la descriure 
aquells grans affectes de vós, castallana95.           5 
De títol gran dona, seguint vós aquella 
la casta Diana e tant virtuosa, 
qui Éliçe trista, no colpant gens ella, 
lançà la mesquina galana donzella 
del seu rich estrado, pus fou viciosa.          10 
 
[glossa] 
 
Diana, dien los poetas, era una donzella de gran casa, molt bella e molt virtuosa. 
Tenia en la sua companyia una gran flota de donzelles, era gran cassadora. 
Anant un dia a la cassa ab les suas donzellas, restà en concert ab las donzellas 
que quiscuna entràs en lo bosch a fer la cassa, y aprés de haver cassat se 
ajuntassen a una fontana y que allí s’esperassen. Y Élice, cassant sola en lo 
bosch, aparech-li lo déu Júpiter en forma de donzella e, no duptant-se’n, com li 
fou prop, ab violència agué part en ella; e, fet l’acte, anà a la font hon trobà 
Diana y totes les altres, e com Diana les volgués fer rentar en la font, totas 
obeyiren lo manament sinó Élice, qui no·s volia despullar, e per força feu-la 
despullar Diana e trobà-la corenpuda. Lançà-la de sa companyia si bé no tenia 
colpa en lo delicte. 
 
Los vicis tots moren en vostra presència,  
perden les forçes aquells qui·ls sostenen, 
la por los aterra, pus vostra·ccel·lènçia 
no consent ni dóna d’obrar mal licència, 
ni menys los perdona si·n fets tals s’astenen96.  15 
Mirant-vos se gelan, com cavalls qui portan 
lo gran sol ab carro, qui primer se pexen 

                                                 
95  No sabem si ací hi ha una al·lusió al possible origen de la dama lloada. 
96  Observem l’equivalència amb alguns fragments de la poesia 23 d’Ausiàs March:  «Lo vostre 
seny fa ço c’altre no basta, / que sab regir la molta subtilea; / en fer tot be s’adorm en vos perea; / verge 
no sou perque Deu ne volch casta». Veg. Ausiàs March, Poesies, ed. de P. BOHIGAS, revisada per A. J. 
SOBERANAS i N. ESPINÀS, Barcelona, Barcino, 2000. 
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d’ambrogida erba, perquè mils comporten 
la gran calentura, si no tots delexen, 
segons los pohetas en lurs dits reporten.              20 
 
[glossa]97 
 
Ambrogida, dien los pohetas, és una erba molt frigidíssi[ma], en tant strem que 
los qua[tre] cavalls qui portan lo gran carro triunfal hon lo sol [és] portat per los 
cavalls de l’orient a ponent, si no e[ra] fredor y virtut d’aquella [...], los cavalls 
se delirian e [con]sumarien tots per la gran [cale]ntura que lo sol reté en si,  [...] 
per quant los cavalls pr[ou] són pastuts d’aquella erba freda qui·ls refrescha tant, 
de tal manera que mitiga [la] gran calor e axí, sens desfer-se los cavalls per la 
vi[rtut] d’aquella erba, porten los dits cavalls lo sol deli[tada]ment sens que no·s 
con[su]men per lo dit sol. 
 
 
De forma humana vós fos fabricada, 
les obres grans vostres són cosa divina, 
virtuts són aquelas qui us han posentada 
en alta cadira he més acunsada 
pel mestre de l’obra qui·l món tot affina. 
En tant que si fósseu per Phebo vós vista,  25 
la Dane, mesquina, mudada no fora 
en l’arbre qui porta aquell qui conquista 
en premi he senya d’aquella més trista 
de terra perduda, per ell guanyadora.   30 
 
[glossa] 
 
Dane98, dien los poetas, que un jorn stant en lo bo[sch] li aparegué lo dey 
Hel[io], ço és lo déu Febo, e per q[uè] era molt virtuosa esdevé que lo déu Febo 
no l[a] corrompé per malítia, que pres com sos desitgs havia complits, de 
donzella que era, la feu mudar en [un] arbre qui·s diu llor. 
 
[p. 312] 
 
Magnànimes obres he sobre natura 
de totas les dones en vós més se troben, 
avaras són totes en gran estretura 
e vós, donadora ab molt gran fertura, 
cobrint les pobreses dels béns que vos sobren.             35 
En fets bel·licosos Camilla és viva, 
valençes en armes als qui han servida 
la vostra gran casa qui ga totes priva, 
per ser capitana vós feu que reviva 
la casa perduda per mort dolorida.   40 
 
[glossa] 
 
Camilla, dien los poetas, [era] una donzella molt [des]tre en les armes he [en] 
les batalles grans [e] profundes fets de En[ea]s lo troyà. E de Tu[...]o fou 
tramesa per [...]ita general per [le]s parts de Ytàlia, la qual segons diu Virgili 

                                                 
97  Aquesta glossa s’ha vist afectada per l’enquadernació moderna que ha retallat els marges. 
Intentem reconstruir pel sentit alguns mots. 
98  Es tracta de la llegenda d’Apoló i Dafne, la nimfa convertida en llorer per no voler accedir als 
desitjos del déu. 
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fou tant valent de la persona que ab la punta de la sua lança feu perdre molta 
sanch dels enemichs. E més la escriu, era tant laugera, de tant trempa, que 
corrent per los trasts de les muralles semblava fos ocell, tant laugerament 
posava los peus e, saltant per los blats spigats, no·s rompien les spiguas segons 
diu lo [dit] Virgili99.  
 
Fi 
 
En gran laberinto mos passos he mesos 
en tant que l’axida trobar no poria, 
valeu-me Oriana, no·m sien defesos 
los clars artificis cuberts de pavesos 
d’aquella rudeza que l’antendre·m desvia.  45 
Valeu-me senyora, bon fi puga pendre 
en dar yo complida lahor una stona, 
pus tanta grandesa no·s pot prou compendre 
per home que visque, ne·s pot tant estendre 
en dir los grans actes de la de Cardona.              50 
 
[glossa] 
 
Oriana100, dien los poetas, tragué a Taseu de la casa del laberinto d’on exir no 
podia, e trobant-se axí perdut, demenà socos a Oriana, he pres-lo de la mà y 
tragué’l d’aquellas tenebres e locs tal que passar avant ni tornar arrere no podia, 
e axí fou fet deliure per la indústria de Oriana, la qual, com Teseu se trobà en la 
casa perdut, la invochà e fou fet deliure. 
 
Notes:  
34] fertura deu ser fretura. 

 

4. Comentaris i conclusions   
El tema de la primera de les poesies no coincideix amb el de la resta ni tampoc 

amb els temes desenvolupats en les poesies castellanes conservades en el mateix 
Cançoner, per la qual cosa suposem que es tracta d’una poesia de circumstàncies amb el 
to d’una oració que ja hem esmentat més amunt. 

Tampoc hem observat en la resta de composicions la proliferació d’elements 
mitològics de les dues darreres poesies, en canvi sí que és habitual trobar continus 
elogis a dames, generalment anònimes, com a tema central de les composicions en 
castellà de mossén Avinyó.  

A excepció de la poesia dedicada a Na Ribes, poesia 6 del Cançoner, la resta de 
dames cantades no apareixen explícitament en les poesies, si bé els termes elogiosos 
solen coincidir: no es valora tant la bellesa física com l’alta condició, la bellesa interior, 
la grandesa d’esperit, la vàlua com a dona. Per exemple, la poesia amb rúbrica Mossen 
Avinyó, «De nueva invención» (p. 110 del Ms.) 
 
    Poesia 15, estrofa 1 
                                                 
99  Camil·la és una donzella consagrada a Diana que apareix en el llibre XI de l’Eneida. Camil·la és 
una jove heroïna de gran valor que s’enfronta a Eneas amb força viril. Mor després del combat i el seu 
cos és preservat per la deessa. 
100  Deu tractar-se d’Ariadna i la llegenda de Teseu i el minotaure. La donzella ajuda a eixir del 
laberint a Teseu i amb això finalitza la tirania a què estaven sotmesos pel monstre qui reclamava tots els 
anys la vida de joves i donzelles. 
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De nueva invención  
mereceys esser loada 
y fazer más enxalçada 
vuestra gran condición. 
Entre las damas que biven 
vos levades la victoria, 
virtudes en vós rebiven 
d’esta vida transitoria (vv. 1-8) 

 
Les característiques destacades de la dama recorden la dama cantada per Ausiàs 

March, més encara, la poesia 40 «Honestad y fermosura» és una composició que mereix 
ser esmentada per la relació amb algunes seqüències pròpies la poesia 23 de March: 
 

Poesia 40, estrofes III i IV: 
 
[p. 171] 
 
Mas segunt mi sentimyento 
non siguiendo trobadores, 
qui fazen muy mal cimyento 
y con mucho desatiento 
en los fetxos de amores, 
en loar a las fermosas 
traspasando la verdad, 
con palabras enganyosas 
offenden las graciosas 
y non menos su beldad 
 
Los bienes que vós teneys, 
bien me plaze descrivir, 
sé qu’a todas prevaleys 
y corona poseheys 
en el honesto bevir, 
[p. 172]los stados femeniles 
y la más palancianera 
demuestran aquellos fines 
con gestos de sarafines 
que matayslas de manera (vv. 21-40). 

 
La primera estrofa sembla un calc de l’inici de la poesia 23 de March: 

 
Lexant a part l’estil dels trobadors 
qui, per escalf, trespassen veritat, 
e sostrahent mon voler affectat 
perque no·m torb, dire·l que trob en vos (vv. 1-4). 

 
Tanmateix l’al·lusió a la corona que porta la dama com a distinció, pot recordar 

a la tornada de la mateix poesia ausiasmarquiana: 
 

Lir entre carts, lo meu poder no fa 
tant que pogues fer corona ’nvisible; 
meriu la vos, car la qui es visible 
no·s deu posar lla on miracle sta (vv. 41-44).  
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Una altra seqüència de to marquià, si bé pel ressó del verb fantasiar la podem 
trobar en la poesia 63 (p. 232 del Ms.), «Dudoso en el trobar»: 
 

Fantessiando por vós 
trabajando’l sentimiento 
se me presentaron dos 
que alumbraron, por Dios, 
en mi francho’ntendimiento. 
Y fueron de gran lindesa 
y gesto de magestad 
qu’esforçaron mi franquesa 
por servir vuestra noblesa, 
dándome autoridad (vv. 11-20). 

 
El servei amorós per part del poeta és una altra característica de les 

composicions de lloança, ja que no només hi té un lloc destacat la dama, sinó el poeta. 
que es considera bon amador, encara que no arriba al grau, ni molt menys, 
d’introspecció marquiana. Aquest servei por arribar a la mort per amor, tal com llegim 
en la poesia dedicada a Na Ribes («Ribas soys, que derribays») i que coincideix en 
certa manera amb la poesia catalana «Los mals cuberts no porten mai playença», 
transcrita més amunt, 
 

Poesia 6, estrofa III (p. 101 del Ms.) 
 
Ordenó mi trista suerte 
conoçer vuestras beldades, 
y danme pena tan fuerte 
que causarán la mi muerte 
con vuestras honestidades 
que non quieran dar lugar 
nin consienten que os digua 
el mal que puede matar 
y si tengo de callar 
moriré por tal fatigua. (vv. 21-30) 

 
Pel que fa a l'obra catalana d'Avinyó conservada en el Ms. de París 225, la major 

part de les composicions duen el senyal «Alta's de sort» i formen un conjunt en el qual 
el poeta es queixa per la manca de favor de la seua estimada, que el rebutja. Tenen un to 
semblant al de la segona de les composicions que analitzem ací, i també un to 
ausiasmarquià, amb imatges com la del metge i versos desesperats que condueixen a la 
mort per amor. A més, les composicions «Loar cascú segons lo seu meréxer» i «No 
perquè cert a tot lo món no sia» recorden el poema de lloança a dona Teresa de March, 
amb imatges com la de la pasta especial de la qual esta feta la dama 

Dins del conjunt de la producció poètica catalana d'Avinyó recollida en el dos 
testimonis que la conserven, la segona de les composicions que tractem ací és la que 
més s'assembla a les recollides en altres cançoners, per la temàtica i per la rima. 
D'inspiració marquiana amb ressò també corellià, descriu, en octaves cadenocreuades de 
decasíl·labs, la tristesa de l'enamorat que l'aboca a la mort per amor. La primera de les 
peces sembla ser una composició de circumstàncies que es pot datar en els primers 
moments de la guerra civil catalana. Les dues darreres, amb una mètrica diferent i amb 
una reiterada utilització d'elements mitològics pot indicar una evolució respecte de la 
resta de les obres de l'autor.  
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En efecte, la primera composició catalana d'Avinyó del Cançoner de la Hispanic 
Society és una peça de circumstàncies, de to emotiu i seriós, com pertoca a una situació 
de setge, amb l'estrofisme de la cobla clàssica catalana i un to que recorda l'Oració a la 
verge Maria de Corella, fins i tot amb el mateix nombre de cobles que aquella, i en 
octaves de decasíl·labs estramps, com aquella. La segona és una queixa de l'enamorat, 
també d'estrofisme clàssic que recorda algunes composicions de March, i que expressa 
la desesperació de l'amant que ha perdut el favor de l'estimada. Les dues darreres 
presenten particularitats especials; d'una banda introdueixen moltes referències 
mitològiques, que apareixen glossades als marges de les composicions; fan una lloança 
de la comtessa de Cardona, molt cortesana i hiperbòlica, que recorda altres textos 
similars en el mateix Avinyó, i abans en Jordi de sant Jordi, en March, i que recorda, 
també, els emblemes, en el segle següent, com ara els de Pere Serafí.  

En conclusió es tracta de poesies amb el tema central de la lloança, que 
coincideix amb moltes altres composicions castellanes del Cançoner, com ara la 
dedicada a Na Suarís o a la Viuda de Ribas. És també un tipus de poesia circumstancial, 
podríem dir que una moda que practiquen altres poetes com Romeu Llull en el 
Consistori d’amor. Finalment, les dues darreres composicions també tenen un 
estrofisme diferent, que trobem en altres autors de finals del XV i que marca una 
evolució de la lírica catalana clàssica. 
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