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INTRODUCCIO

La invest igac ió recent  ha ins is t i t  en Ia  f ixac ió i  1 'ed ic ió

dels  textos dels  escr ip tors  c Iáss ics de 1a l i teratura cata lana,

cosa que constitueix el suport necessari per a les recerques

posteriors. En aquest sentit ,  les mancances en alguns ámbits com

ara eI  de }a h is tor iograf ia ,  e I  de 1 'obra d 'escr ip tors  com l , lu l l -

o Eiximenis, o e1 de Ia l i teratura de temática rel igiosa en

general, encara són considerables.

A més de Ia importáncia gue tenen per a Ia história

l i terár ia ,  l -es edic ions cr í t iques són mater ia l  d ' in terés per  a ls

estud.is f i lológics i  l ingüístics. Per aixó, €I1 eI seu treball

sobre l-es traduccions catalanes de La Bíbl-ia, Margarita Morreale

(1960 ,  27 I  i  278 )  apun ta :

Cataluña y Valencia, con sus versiones moldeadas en la
Vulgata, Con su historia sacra parafraseada, con su Bibl ia
rimáda, con sus adaptaciones de los Evangelios apócrifos, con
su extrraordinaria floración de literatura devota, participan
de t leno en la t,radición de Ia Europa medieval críst iana, y
particularmente de las modalidades de propagación de Ia
materia escrituraria que hallamos tan difundidas en Francia
y provenza t. .  .  I  Seríá preciso, para estudiar el desarrol lo
áe Ia fraseologia bíblic-a en catalán, tener en cuenta, además
de las versionés mismas, también los sermonarios de Organyá,
de Marse1la, y eI ya citado de Barcelona, y las homíIías
sobre los saimós " Ua-bría que adentrarse, además, en las obras
ascéticas y doctrinales que tanto abundan en Ia l i teratura
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medieval catal-ana, además de las Vidas de Cristo,
par t icu larmente Ia  de Isabe1 de Vi l lena (ed"  Barcelona L9L6)
y las Vidas de Ia Virgen.

D'a l - t ra  banda,  A1ber t  Hauf  (Pérez Saldanya 199.3,  53)  ha fe t

veure Ia necessitat d'estudiar el- l legat de les nombrosíssimes

obres de tema rel igiós que encara cal estudiar en eI que elI

quali f ica de ufrondós boscatge, on gairebé tot está encara per

f  e r t t l  .

Amb aquestes perspectives, la tesi que presente sobre les

obres rel igioses Istória de .Ia Passió i  Contemplació a ,Jesús

crucif icat, vo1 ser una aportació a1 coneixement d'aque1l bosc

frondós en el quaf tots esperem veure nadurar, a poc a poc, e1s

f ru i ts  de 1 'est ,ud i  i  de 1a '  dedicac ió.

EI resultat d'una investigació no sempre es correspon

exactament amb el-s objectius previs que f investigador s'ha

plante jat ,  ja  que,  segons avanga en e l  seu estudi ,  in ic ia  noves

vies i  n 'abandona d 'a l t res.  És e l  cas que la  meua pr imera

intenció era estudiar Ia f igura i  les obres de Bernat Fenollar.

Peró quan vaig comengar a treba]Lar sobre Ia seua producció de

1A hores d'ara ja hi ha una bibl iografia considerable sobre
autors t,an importants per a 1'estudi de Ia l i teratura rel igiosa
com Ramon Llu1l o Francesc Eiximenis. A més, comptem amb les
edicions d'una part de 1es seues obres: farem esment de la série
NEORL ( fggO- . . . )  pe r  a  I ' ed i c ió  més  recen t  de  l es  ob res  de  L1u11 ;
i  de  I 'OFE (1985 ,  L987)  en  e l  cas  d 'E i x imen is ,  p ro jec te  d 'ed i c ió
dut a terme peI Col.Iegi Universitari  de Girona i la Diputació
de Gironar eue es complementa amb e1s Estudis sobre Francesc
Eiximenis (EFE L991) . D'altra banda, també hi ha algunes edicions
d'obres de carácter rel igiós contemporánies a aquestos autors,
i  potser menys estudiades f ins ara. Així, p€r exemple, comptem
amb I 'estudi i  edició de Ia Bibl ia Rimada de Sewi77a, que ha
estat 1' obj ecte de La tesi del Dr. ,Josep lzquierdo de }a
Universitat de VaLéncia.
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caracter rel igiós, vaig veure 9ü€, pel que fa a 1a fstória de 7a

Passió (des d'ara Istótia), hi havia alguns malentesos i molts

element,s poc clars en f i lnica edició moderna que se n'ha fet, la

de Lg; .z .  S i .1 'ed ic ió  moderna p lante java problemes,  quan vaig

comengar a treballar sobre el- contingut de l- 'obra, vaig poder

comprovar que calia fer un estudi del context, i  sobretot de les

fonts i  d'altres obres de caracterísLiques semblants, aspectes

que podien enriquir Ia comprensió, per part de1 lector actual,

d,aquesta obra narrativa en vers, d'altra banda ben suggeridora

i r ica en termes l ingüístics. Per aixó vaig decidir preparar una

edició d.e 1a Istória, a la qual vaig afegir després Ia de la

Contempl aeió a ilesús ctucif icat (des d'ara Contemplaciól , 9ü€

comparteix molts trets comuns amb aguella.

Aix í  d .oncs,  L ,object iu  d,aquest ,a  invest igací lz  ha estat

preparar una edició de Ia Istória i  de La Contemplació, peces en

vers de temática rel igiosa, editades conjuntament per primera

vegad.a eI L493, de les quals és coautor Bernat Fenollar. No seran

objecte de t rebal l  en aquesta ocasió les a l t res obres re l ig ioses

de1 poeta, és a dir les intervencions en eIs certámens marians

d.e L474 i  1486,  ed i tades ja  per  Ferrando (1983)  -

Es t racta de dues obres escr i tes en co l ' laborac ió;  Bernat

Fenollar i  Pere Martines són e1s autors de Ia Istória, i  eI

mateix Fenollar i  ,Joan Escrivá els de La Contemplació. Totes dues

2Aquest trebaLl ha estat reali tzat en el marc del projecte

"Edic ió  f i lo lóg ica,  estudi  i  concordances de textos l i terar is
medievals, '  ,  f  inangat per Ia Direcció Generaf d'Ensenyament,s
Universitaris i  Investigació GV-243t/94. El propósit de1 proiecte

és fer edicions f i}ológiques dels textos i  obtenir-ne
concordances léxiques.
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t ,enen en comú la temática, l-a Passió de Jesucrist, desenvolupada

d'una manera més extensa i narrativa en e1 primer cas, i  amb un

to més oracional i  contemplatiu en e1 segon. A més, es van

publicar conjuntament en les tres edicions antigue.s (1493, L5l-8

i L564) d'un volum anomenat Lo passi en cobles, en el qual

t robem, a més de 1es obres objecte d 'aquest  t rebal - I  ,  I 'Orac ió a

la verge Maria de Joan Roís de Corella. El volum té una edició

moderna feta per Martí Grajales eL L9L2, amb nombroses variants,

ja que sembla ser que aquest erudit només va tenir en compte per

a Ia seua edició un exemplar incomplet, de la de 1493; aquesta és

la causa més probable de la manca d'un grup de dotze estrofes en

1a ContempTació

No he inclós en aquest treball  L'Oració de Corellar Qü€

tanca el- volum en les tres edicions antigues, perqué és d'un

autor d.i ferent. Es troba aI f inal deI volum í pot considerar-se

com una cloenda. E1 tema de Ia composició té una relació clara

amb les d.ues obres que Ia precedeixen j a que se situa també

durant }a Passió de ,Jesúsi presenta I 'escena de1 descendiment i

inclou un plany de Maria. Aquesta obra apareix també aI f inal de

Ia traducció del mateix Corella de Lo quatt del Cartoixá i

després de }a Vida de 7a sacratíssima verge Maria en el cangoner

de Mayans (Corella ],g14). En tots el-s casos la composició sembla

tenir una funció de cloenda o de tancament de 1es obres que la

precedeixen,  mol t  més extenses"
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Les notícies que tenim sobre Ia fsÉória í Ia Contemplació,

sobre el .manuscrit i les edicions antigues en gué es conserven,

sobre les edicions més recents, procedeixen básicament de les

fonts següents:

i_. Francesc Martí Grajales (tgl 'Z) reprodueix un dels

exemplars de f incunable anomenat Lo passi en cobles, actualment

a Ia Bibl ioteca Universitária de Valéncia, 9[ü€ sembla ser el que

anomene V1 perqué hi manquen, en la Contemplació, les matej-xes

estrofes que en 1'edició de Martí Grajales, estrofes que sí gue

es t roben en Ia  resta dels  exemplars consul ta ts3.  L 'ed ic ió ,  9ü€

segons 1'editor pretén ser una reproducció f idel de 1'íncunable,

f ins i  tot mantenint-hi la mateixa divisió de paraules, se'n

Separa freqüentment; transcriu eguivocadament alguns termes,

oblid.a alguns versos, separa de forma diferent les paraulesa.

Aquesta edició va encapgalada per una notícia sobre I ' incunable,

que comente més avant. Ribelles Comín (l-9L5, I,  25L) diu sobre

aquesta ed.ició que "És reimpresión de 1a edición de Valéncia de

1493,  s i  b ien hanse desl izado en e l ]a  bastantres erratasr t "

2 . lTaume Massó Torrents {1gL4 , 256) parla de l 'edició de1

cangorler d.'Ortigues imprés a Barcelona per Johan Rosembach eI 5

d. 'agost de L528, I 'PIanL dela Verge Maria ab les dolors el-ahors

de  aque I1a . . . "  que  acaba ,  "A  l aho r  t . . . I  Fene i x  1o  p resenL

3veg'eu amb més deta l l  1 'estudi  de 1 'ed ic ió  de Mart í  Gra ja les
en I 'apartat en qué es descriuen els textos de Valéncia VI t- \ I2z

L .2  .5 .  t ' T rad i c ió  t , ex tua l r t  .

nvegeu tots  aquestos deta l - l -s  en 1 'ed ic ió  cr í t ica.

5
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tractat appellat plant dera verge Maria: en ro gual ha mortes

devotes orations e contemplations dela passió de .Tesuchrist. " .  
, '

r , 'únic exemprar conegut es troba a ra Bibrioteca colombina de

sevi l la .  Miquel  i  p lanasn €rr  publ icar- Io  ( r -9 i .5) ,  a f i rma gue La

primera edició la fa a valéncia er 1511 Joan Jofre i  que hi

apare ix  Ia  data de 1511 en Ia  por tada i  Ia  de 1512 en eL co lofó.

segons aquest. autor, hi ha un exemplar en la Bibrioteca

Universitária de Valéncia peró és incomplet i  no hi f igura el nom

de l 'autor"  I r 'ed ic ió  de Barcelona conté més obres i  s í  que h i

apare ix  eL nom de 1 'autor .  L 'exemplar  de la  co lombina de l ,ed ic ió

de 1528 es troba actualment relLigat amb un exemplar de l,edició

de 1518 de -Lo passi en cobres, qu" 
1o 

es.coneixia f ins ara, i  gue

no s'esmenta en cap dels cátálegs estudiat,s, excepció fet,a del_

der  Ribel les comín.  En L 'anot ,ac ió del  text  de L4g3 faré

1 'acarament  amb les var iants  que apare ixen en l - 'ed ic ió  de t -s j_g.

3"  , . fosé Ribel les comín (191-5,  z4s-250)  és qui  més not íc ies

dóna sobre e1s exemplars conservats de les diverses edicions.

coneix dos exemplars de 1' j .ncunable a la BibLioteca de la

universitat de valéncia (avui n,hi ha dos) i  altres d.os a ra

Bib l io teca Nacional  de Madr id  (avui  n ,h j_  ha dos) .  De l ,ed ic ió  de

15LB esmenta eI  de la  Bib l io teca co lombina,  que descr iu"

4"  Mar ian Agui ló  ( : -923) ,  a  més de descr iure l ,ed ic ió  de

L493, esmenta la reimpressió de 151-g i indica que és més rara que

1a primera perqué estava feta en paper de mala quali tat. També

explica que és una cópia exacta de la primera edició i gue només

s 'h i  observa una pet i ta  var iant  en r 'orac ió de core l la .  ca l  d i r
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q¡ue l,estudi de l 'exemplar conservat de 1518 fa veure que sí gue

hi ha canvis respecte de l 'edició de 1493, L efectivament, una

Ileugera variació en L'Oració de Corella.

1

5.  ,Jaume Massó Torrents  ( ] - '932,  51)  esmenta l 'ed ic ió  de l -493

i.dues reimpressions, de l-518 i 1-564, í divideix eI volum en 5

par ts : ,  ! ,  l 'endreqa;  2,  Ia  que correspon a la  Is tót ia¡  3 ,  la

Contemplac i6¡  4 ,  L 'Orac ió de Core l la ;  i  5 ,  e l  co lofó.

Curiosament,, Ia descripció de cada part que dóna Massó correspon

a l,ed.ició de 151-8 -que el l  quali f ica de reimpressió peró 9u€,

Com pod.rem comprovar en I 'aparat crít ic, [o és una reimpreSsió

de Ia de L4g3, perqué hi canvien lleugerament e1s títols de 1es

diverses parts, alguns versos, etc. Sembla que en fer aquesta

descr ipc i6. ,  1 'autor  ten ia a1 davant  un text  de 1 'ed ic ió  de 1518s

i no de ta de l-493 perqué les observacions que fa es corresponen

amb aquella i no amb f incunable.

6 " Conrad Haebler (J'946) diu que hi ha exemplars més o menys

complets d.e 1'edició de L493 a Ia Bibl ioteca Nacional de Madrid,

Ia Bibl ioteca Colombina de Sevil la, la Bibl ioteca Universitária

de Valéncia i  Ia Bibl ioteca Universitária de BarceLona.

7 .Mar t í deR ique r (1980 ,3 ,354 -357 )esmen taún i camen t

I,edició d.e i ,9t-2 de Martí Grajales i  Ia parcial de Pelay Briz en

L,o 7l ibre deTs poetas (L867) , que conté sols Ia Contemplació '

svegeu més avall- la descripció dels
sobre elé tí tols de 1es diverses parts del
subparts, especialment de la Istória,
catá legs n i  e ls  rePer tor is .

textos per als detalls
11ibre,  i  sobre al t res
que no esmenLen els
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I  " Beatrice ,forgensen Conchef f (1985) dóna notícia

d 'exemplars de I 'edíc ió  de L493 a 1a Bib l io teca Nacional  de

Madrid (un exemplar), Bibl ioteca colombina de sevir la (un

exemplar), Bibl ioteca Universitária d,e VaLéncia (un exemplar) i

Bibl ioteca universitária de Barcelona, text que actualment és

introbable6" També he pogut comprovar que algunes de Jes

bibl ioteques esmentades tenen més d'un exemplar de les obres. En

el  cas de Ia  CoLombina,  p€r  exemple,  s 'h í  t roba un de L,edic ió

de L493 i  un a l t re  de la  de 1518"

9 " Montserrat Ganges (L992) reprodueix 1es notícies de

diversos estudiosos, identif ica equivocadament Lo passi en cobles

amb la Istória i  conclou que es conserven exemplars de Lo passi

encobTesaMadr i d ,aSev i l l a , aVa lénc ia i aBa rce lona ,

complets ,  peró no dóna cap in formació sobre e ls  anys d,edic ió .

En relació amb el de valéncia diu que és incomplet i  que apareix

inclós en el Natzaré1. Peró a Valéncia, a banda del fragment

conservat en el- Natzaré esmentat per Ganges, i  que correspon a

Ia ContempTació,  a  l 'Orac ió de Core l la  i  a1 co lofó f ina l ,  h i  ha

un altre exemplar complet" Tots dos corresponen a l ,edició de

5A BarceLona no hi ha aquest exemplar. Agraesc la informació
a Ia professora Gemma Avenoza que n'ha fet la recerca. Jo mateixa
hi  he ins is t i t  poster iorment ,  amb eI  mate ix  resul ta t .

?Aquest volum, que es troba a la Biblioteca General i
H is tdr ica de la  Univers i ta t  de Valéncia,  es descr iu  en 1 'apar tat
L .2 .5 .  "T rad i c i ó  Tex tua l " .  L ' ape l -1a t i u  es  j us t i f i ca  pe I  co lo r
morat  de l  1a te la  de les tapes (Palác ios l -975) .  Está compost  per
vint. i-una obres i deu ser un volum rel l igat. en época recent, ja
que en e l  Catá7ogo de Ia  BibLioteca de Salvá (1872,  I I ,  639)  es
descriu un exemplar incomplet de Lo passi en cobles, que deu
correspondre al- que hi apareix, i que encara es descriu com a
volum autonom"
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!493.  E l  de Barcelona, com he dit,  ara per ara és introbable.

l-0. .Jaume Turró (1992) descriu e1 text de Ia ContempTació

que aparareix en eI ,Jardinet d'otats. Vegeu més avaIl,  1'apartat

de la  descr ipc ió dels  textos VL í  v2.

1L.  EI  CatáIeg BITECA (L992)  dóna not íc ia  dels  exemplars de

Ia Bibl- iot,eca Nacional de Madrid (un exemplar) ,  Bibl ioteca

Col-ombina de SevilLa (un exemplar), Bibl ioteca Universitária de

Valéncia (dos exemplars) i  BibLioteca Universitária de CáIIer,

a Sardenya, (un exemplar) "

L'aportació de la tesi doctoral- que present,e és básicament

I ' ed i c ió  i  1 ' es tud i  c r í t i c  de  dos  tex tos .  En  e l  cas  de  Ia

Istória, he pogut revisar l-es errades de transcripció de 1'edició

de Mart í  Gra ja les,  peró,  a  més,  he completat  Ia  f ixac ió del  text

amb l 'acarament de f incunable amb l 'uníc exemplar conservat de

l 'ed ic ió  de 1518,  local i tzat  so ls  per  Ribel les Comín i  que no

havia estat t ingut en compte f ins ara. Pel que fa a I 'edició de

L564,  cáp dels  catá legs esmentats  local i tza exempl-ars de 1 'ed ic ió

de L564, i  jo tampoc no n'he pogut trobar. La ContempTació

comptava amb més edicions modernes que la Istória¡ 1a parcial de

Martí Grajales i  les transcripcions del manuscrit  de Pelay Briz

i de Bulbena" He t ingut en compte, a més del manuscrit ,  de

f  incunable,  i  d 'aquestes edic ions modernes,  Ia  de 1-5LB.

Ens trobem davant de dues composicions impregnades de 1a

fraseologia i  de1 léxic de Ia } i teratura devota de1 segle XV. En

alguns apart.ats del- treball podrem comprovar que moltes
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expressions són comunes a diferents obres sobre els mateixos

temes. En aquest sentit ,  1es concordances constitueixen una eina

per a 1'estudi del léxic propi de les obres i permetran

contrastar- les fác i lment  amb a l t res mani festac ions 1 i , terár ies per

ta l -  d 'estudiar-ne 1a.  f raseoLogia,  de mort  in terés per  a ls  estud. is

f i IoIógics, com indicava Margarita Morreale en Ia cita que inicia

aquesta introducció. De la mateixa manera, en aLtres obres

contemporánies a l-es estudiades també es produeixen coincidéncies

d 'aquest  t ipuss"  Aix í ,  a  més dels  quar i f icat ius i  de les

expressions més conegudes en l-tambit. de Ia Literatura rel igiosa,

com ara dir de ,fesús que és un anyeJJ mansuet, hi podem trobar

f rases fe tes com ara anar  a L 'orqa, .o  termes propis  d.e Ia  r lengua

der xv, com ara esqueixar, o recruar, gu€ també són comuns a

altres obres deI seu temps i que caracteritzen la l lengua

Literária der XV, amb arcaismes procedents de la trad.ició

trobadoresca, cul-t ismes, 1éxic de nova creació, i  alguns

dia lectaLismes del  va l -enc iá.

A més de la  f ixac ió dels  textos i  de 1 'acaramenL de to ts  e ls

test imonis  textuals  conservats  dels  quals  t inc not íc ia ,  €1

treball  incLou una aproximació a 1es fonts i  al- context Literari

de cada obra, sempre amb ]a f inal i tat de mirlorar-ne la

comprensió. Així mateix, 1'estudi de la l lengua revela les

part icuLaritats que defineixen Les d.i ferents versions

conservades, separades en el temps.

ssalvador Jáfer, per exemple, en la
Les oJives, remarca 1a relació entre
,Joan , foan (Fenol lar  l_988,  64-65)  .

introducció a Lo procés
aquesta obra i I'o somnide

de

10
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La tesi es divideix en tres parts, qlue corresponen,

respectir4ament, a les tres seccions principals de 1'índex: 1.

Estudi ;  2 .  Edic ió ;  3 .  Concordances.

1. La secció d.edicad.a a 1'estud.i inclou: estat de la qüestió

sobre les dades que tenim f ins ara referents a la biografia dels

auLors i a les seues obres en eI context valenciá del segle XV,

amb un émfasi especial en Fenollar, q[ue és coautor de La Istória

i de la ContempTació. L' estudi de les obres s' inicia amb una

aproximació al context espiritual en qué es produeixen, seguida

d,una descripció, externa en primer l loc, i  de contingut després, '

els apartats sobre 1es fontse, els models i  les obres més

directament relacíonades amb la fstória i la Contemplaeíó les

sit,uen en 1a tradicíó i  en els géneres que eIs poden

correspondre; segueix 1'apartat de la transmissió textual

completa, amb la caracterització de tots eIs exemplars consultats

de les obres i la descripció externa d'aquel1es; f inalment,

l ,estudi -  acaba amb l 'anál is i  de 1a l lengua i  de Ia  métr ica.

2. La secció dest inada a 1 'edic ió de les obres va precedida

d'un apartat amb 1a justif icació de 1a tria del text base i amb

els criteris d.'edició" Seguidament es troben els texLos de les

eCaI indicar que en l 'estudi de Ies fonts de vegades Ia

manca d'edicions iecents d. 'algunes obres ha dif icultat el

trebalt,  ja gue no he pogut acceáir fáci lment a Ia Vjta Christ i
d, Eiximenir ó a la táducció de 1a Vita Christ i  de1 Cartoixá

Landulf de Saxónia feta per Corella, obres que no compten a hores

d,ara amb ed.icions solüents publicades. He pogut consultar Ia

d. 'Eíximenis en e1 manuscrit  conservat en la Bibl ioteca de la

Universitat de Valéncia, i  Ia traducció de Corella en un exemplar

de f incunable d.e t4gí conservat a la mateixa bibl ioteca.

1- l_
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obres, acompanyats

ha 1 'aparat  cr Í t ic

de notes explicatives,

d 'esmenes i  var iants .

en darrer 1loc, hi

3 . Finalment, la tercera secció incrou els .I l istats d.e

paraules de cada obra i les concordances completes d,aquestes.

E1 t reba l l  vo I  se r ,  t ambé ,  L ,  i n i c i  d ,un  camí  en  l , es tud i

d 'a} t res peces inédi tes de 1a mate ixa temát ica,  i  d ,ar t res obres,

també inédi tes,  de Fenol lar  i  de ls  seus cor . laboradors,  cosa que

potser contribuirá a un mil lor.coneixement de Ia Literatura i  d,e

la l lengua en el pas del segre xv ar xvr" r,a rstória i  ra

ContempJació s'entenen en eL context de Ia l i teratura rel igiosa

en gué es produeixen -car recordar ara r,obra rel igiosa d.e

coreLl -a,  de Miquer  pérez i  d ' rsabel  de v i r lenar  p€r  c i tar -ne tan

sols alguns contemporanis-, peró també evíd.encien mol_tes

relacions amb Ia l i teratura profana que alguns d.,elLs i  altres

autors componj-en.

En el moment de 1 'aparició d'aquestes obres la l i teratura

rel igiosa és abundant, especialment Ia que tracta l-a passió.

Molts textos en prosa manifesten el cl ima espir i tual contemplatiu

de l- 'época, i  en són també mostra Les estrofes de l-a rsüória que

fan reflexions ar vortant ders episodis narrats. La lrarga

tradició teatral originada pel cicle l i túrgic d.e Ia pasqua, que

es manifesta en e1s Misteris de la Passió, €f i  e1s d.avallaments

de Ia creu, etc., pot haver inspirat també fragments dels

parlaments de Ia Istória. Les vides de Jesucrist amplien alguns

detai ls que no expliquen eLs relats evangérics" A més, com

veurem, hi ha una tradició poética sobre eL tema de la passió en
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poemes d' extensió variada.

L,es.tud.i de fonts parteíx, com és lógic en aquest cas, del

relat d.e 1a Passió en e1s evangelis, especialment en 1'evangeli

de .Toan, que .és eI que declaren seguir els autors de La Istória,

tot i que t,ambé hi ha alguns detalls que procedeixen dels altres

evangelj.s canónics. Seguidament es consideren altres fonts

importants com són els evangelis apócrifs, la I"egenda atJrea'

algunes fonts enciclopéd.iques que tracten eI tema de la Passió,

e t , c .

Pe1 que fa a1s precedents en }lengua catalana, vist gue eI

tema de la Passió era molt estés en la tradició culta i  en la

popular, tant en obres en vers, com en prosa, com en obres

teatral-s, he part i t  básicament de la tradició poética ant'erior

i de Ia contemporánia d.e la fsÉória í de Ia ContempTació, que pot

donar notícia de Ia seua f i l iació. També he t ingut en compte

algunes manifestacions similars en altres l lengües romániques.

En 1, est,udi l ingüístic de cada text hi ha un primer apartat

en qué contraste els diferents testimonis conservats, i  un seglon

en qué anali tze própiament Ia l lengua del text base de I 'edició-

M,han resul ta t  mol t  ú t i ls  en aguesta fase de1 t rebal l  les

concordances }éxiques -

La part f inal de I,estudi conté la descripció detal lada de

tots el-s documents conservats de ]es obres, els quals he pogut

consultar en les bibl iot,eques on es conserven (tret del text de

cá1ler  que,  com que és un exemplar  de l 'ed ic ió  de L493,  ro

presenta novetats remarcables i que he examinat només a través

del microfi lm coresponent)

Per les raons que s'expliquen en I 'apartat sobre els

l_3
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cr i ter is  de t ranscr ipc ió,  1 'ed ic ió  de les obres que presente está

feta sobre f incunable de L493, €I document més anLic gue es

conserva en el- cas de Ia Istória, peró no en el de Ia

ContempTació, que també es troba copiad.a en un manuscrj-t, d.e d.ata

anter ior  a  ]a  de I ' incunable.

Els models per a la f ixació del-s textos han estat alguns

estudis  i  ed ic ions anter iors ,  com es fa  constar  en l 'apar tat

1 .2 .5 .  I ' T rad i c ió  tex tua l r r .  En  1 'ed i c ió  c r í t i ca  he  con t ras ta t  t o t s

els documents coneguts, *:.  l-51- de 1a Bibl ioteca de Catalunya,

incunabLe de 1-493 i edició de 1518, i  t .extos de les edicions

poster iors ,  to ta ls  o parc ia ls :  Mar t í  Gra ja les (L912) ,  Pelay Br iz

(1869) ,  Bu lbena  (1907)  .  Ca l  adve r t i r . que  en t re  e l s  d i ve rsos

testimonis conservats de L' ' incunabLe de 1-493 n'hi ha alguns que

contenen correccions aI text fetes a posteriori ,  algunes de les

quals es troben impreses en l- 'edíció de L5l-8 " Aquestes

correccions, básicament degudes a canvis morfológics i  a petits

canvis  d 'est i l ,  apare ixen anotades en 1 'aparat  cr í t ic  perqué

poden ten i r ,  sens dubte,  ür  in terés l ingüíst ic"

La transcripció segueix básicament 1es normes d'edició de

la  co l " Iecc ió  ' tE l s  Nos t res  C láss i cs "  de  L 'ed i to r i a l  Ba rc ino ,  t o t

i  que també han serv i t  de guia e ls  t rebal ls  de:  Torruel la  (1995)

per a preparar Les concordances Iéxiques; Bohigas, Mundó i

Soberanas (L977)  per  a ]a  descr ipc ió de1 manuscr i t ;  i  d 'a l t res

com els  de Blecua (L880) ,  Marshal l -  (Razos 1972)  ,  Mar t ínez Gi l

( t 994 )  ,  Mar t ínes  (1995) ,  i  W i t t l i n  (E i x imen is  19BB)  pe r  a  to tes

les qüest ions de descr ipc ió i  f ixac ió deLs textos.

L4
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I¡es obres han merescut una consideració desigual en 1a

his tór ia . l i terár ia .  x imeno (174 '7,  L ,  59)  comparava Fenol lar  amb

March i,  segons la seua opinió, les obres de Fenollar rrfueron muy

celebradas, assi por 1o juizioso de eIlas, como por el donayre,

y  erudic ión con que 1as v is te" .

. Més tard, l 'editor de Lo passi en cobTes, Martí Grajales

f tg tZ,  I I I -VI ) ,  recordava les l loances que havia fe t  Onofre

Almudéver  a 1 'obra e l  l -561,  i  e Is  e log is  de Core l la  i  de Gi l  Polo

a Fenollar, que era considerat en eL seu temps com un gran poeta.

També remarcava que Cañete, €r Ia seua obra sobre eI teatre

espanyol, esmentava Ia Istória com un diá1eg remarcable pel seu

vigor  poét ic"

Després, els crít ics han concedit una quali tat major a Ia

Contemplació que a 1a Istória. Menéndez Pelayo (1-92L, 332) 1a

qualif ica de I 'composición notable por su vigor poético y por Ia

excelencia de su versif icación". Tanmateix, sols esmenta la

Istória quan diu que la Contemplació es va imprimir conjuntament

amb aquelIa. Aquest autor tampoc dedica mol-t espai a obres de

característ iques semblants a \a Istória: sols unes poques 1ínies

a 1a Pasión trobada de Diego de San Pedro i, malgrat tot, en

parlar de les Cop\as de vita Christ i  d'Íñigo de Mendoza diu:

Estas obras, hoy demasiado olvidadas, pero que en su tiempo
fueron de las más populares, y de las primeras que merecieron
los honores de la imprenta (Menéndez Pelayo L92I, 205).

Ribelles ComÍn (191-5, I,  248) veu en la fstória un precedent

del teatre modern:
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Lo passi en cobles lper Ia fstórja] es una especie de auto
sacramental, escrito en coplas decenas de arte mayor, d.onde
se puede encontrar la cuna de nuestro teatro.

Segons  1 ' op in i ó  de  Rub ió  (1984 ,  I ,  453 -54 ) :

encara qu_e pocs f igualin en causticitat, no hem d,imaginar-
Lo lFenol]arl- amb 1'únic afany de l luir-se en 1a nota
humorÍst ice. És ben probable que l 'obra de Ia qual estava més
orgu r lós  fos  Lo  Pass i  en  cob l -es  t . . . 1 .  En  cob rés  d ,a r t  ma jo r
es desenvolupa Ia história de Ia passió en forma alternád.a
entre els diversos personatges que envolten la f igura d.e
,fesús. Forgant una mica éts termes , L'obra hJ estat
qua l i f i cada  d " tau to  sac ramen ta l t t  t . . . 1  .  En  rea l i t a t ,  no  h i
ha diá1e9, sinó una successió de monóL€gs, tots d.e la mateixa
l largária, peró La intervenció de 1'Evangelista amb er seu
recitat narratiu, i  1a de1 lector, que coménta devotament el-s
episodis ,  com far ia  eI  cor ,  donen a l  conjunt  e1 to  d,un
mís t i c  o ra to r i .

f ,  pe1 que fa a 1a ContempTacióz

EI mateix ,Joan Escrivá, tan sever en la seua producció
rel igiosa, superior per a1 meu gust a la de Fenollar en la
seva col ' Iaboració en la contempTació a ,Jesús crucif icat
(Valéncia,  ] -493)  (Rubió t -984,  I I  ,  66)  "

Mart Í  de Riquer  (1980,  3,  3s5)  co inc ide ix  a va lorar  més 1a

ContempTaeió, que considera digna i greu, amb moments de fervor

i  d 'e levacíó i  aprec ia més les est rofes d 'Escr ivá que les de

Fenol lar .

una causa d'aquesta valoració menor de Ia rsÉória pot ser

el- fet de tractar-se d'una obra de carácter narratiu, com les de

Diego de san Ped.ro i d'Íñigo de Mendoza esmentad.es més amunt,

mentre que Ia contempJació, sense una acció que transcórrega

Jineal-ment, es considera més com una obra l ír ica"

Fuster contraposa Ia producció de Corella amb Ia de Fenollar
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i  la  d . 'a l t res poetes deI  seu temps.  Diu que Core l la  es

caractev l , - tzd per :

una vivénci-a
rel ig iosi tat
tan coneguda,
Saxónia per a

_46)  .

En cont,rast,

en e1 mateix grup

de  1 ' amor  se r i osa  t . . . 1  i  un  sen t i t  de  I a
vivament emotiu {ue tant es veu en I 'Oració,

com en la tr ia del Vita Chtist i  de Ludolf de
la seua traducció més important (Fuster 1986,

quan parla de Fenollar i dels seus amigots -i

inclou Roig-, és per a dir que:

veuen I 'amor so la espécie d 'erot ísme,  i  d 'erot isme sovint
grotesc, i  Ia seva reúgiositat, és formulária i  hagiográfica.
ó ' " l t t "  banda,  són escr ip tors  de d icc ió  p lanera i  d i recta,
poc pretensiosa i rarament originallo (p- 46).

A aquest judici tan sever de Fuster podríem objectar que

molts d.els planys de Maria en Ia Istória són t'an emotius com

L'Oració de Corella. Pel que fa a la Vita Christ i  de Ludolf de

Saxónia, precisament Ia Istória té molts element's 9ü€, com

veurem, s 'h i  re lac ionen d i rectament .

Hauf (1990) fa una aproximació més extensa a les obres, i

es refereix als models l i teraris que Ies inspiren- En e} capítol

uEI  món cul tura l  d ' Isabel  de Vi l lenar  dedica dos apar tats  (ps.

3O4-32L) a la relació de la Vita Christ i  d'Isabel de Vil-1ena amb

La Istória, gue l l ig en les edicions de Martí Grajales i  de Pelay

Brí2. Després de comparar alguns fragments, conclou que hi ha una

depend.éncia en Ia Istória respecte de Ia Vita Christ i  d'Isabe1

tola manca d'originali tat també és un retret freqüent que es

fa a a l t res obres dé carácter  re l ig iós (Gassu1l  l -989,  27-28)  ,
peró quan es tracta de narracions ¡íbI iques, les possibl i tats de

modif icació argumental són ben escasses-
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de Vil ]ena, malgrat les amplif icacions, excessives seg:ons la seua

opinió, glu€ els autors de Ia Istór. ia fan de moltes imatges; peró

1i  resul ta  d i f íc i I  de l imi tar  Ia  in f luéncia en Ia  Is tór ia  de La

Víta Christ i  del Cartoixá o la de Ia ViEa de Vil lena. perqué creu

que aquesta escriptora, en arribar aI relat de la passió, se

separa de la Vita Crhist i  d'Eiximenis, gue segueix en altres

l l ocs ,  i  s ' acos ta  a I  Car to i xá "

Sobre 1a fstória diu que es tracta d't 'una versif icació cum

gTossa de 1 'evangel i  de Sant  ,Joan¡ t  (Hauf  L990,  31_2)  í  e l  seu

concepte de 1'obra es revela negatiu en comentaris sobre 1'estsi l

com aquests: I 'eLs quals [e1s autors] ,  tot i  traduir molt, bé el_

text de Sant ,.Toan, el- di lueixen dins una paráfrasi-glossa que

s 'a l largassa i  a juda a obvj -ar  e ls  obstac les técnics"11 (Hauf

1990 ,  31_4 )  "

En I 'obra hi ha un bloc t.emátic molt l larg, eL del procés

dels jueus contra ,. fesús " La l largária sembla que es deu més a la

intenció de reproduir els detal ls de1 procés judicial i  de

remarcar 1a maldat dels jueus, gu€ no a problemes en La técnica

vers i f icatór ia"  Un a l t re  b loc temát ic ,  d ins d,aquest  pr imer ,  és

el de Ia intervenció de les f igures al" legóriques, glu€ té una

tradició ben I1arga, i  que hi degué ser inclós de manera

intenc ionada" D'a l t ra  banda,  e1s d iáIegs s í  que són mol t  més

1largs que en 1 'evangel i ,  peró aquesta caracLer ís t ica no semb1a

un element negatiun ja que molts d'aquestos diálegs es van

incloure en la Passió de Cervera; almenys en un moment determinat

11Ma1grat  aquestes objecc ions,  1 'estudiós qual i f ica l 'obra
en una a l t ra  ocasió de "nada desprec iable"  (Hauf  L994,  498) .
Al - t res considerac ions de Hauf  sobre 1 'est i I  Les recol l - im en eI
capítol que descriu els text,os acarats.
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es consideraven molt adients per a ser incorporats en una obra

tea t ra l . .

M,agradaria pensar que 1'edició d'aquestes obres que avui

presente pogués contribuir a restituir alguns dels valors

d'acruestes dues obres,  esborrats pels segles.

Els autors de Ia Istória reprodueixen una série d'elements

tópics en l 'endreqa de 1 'obra,  propis  dels  textos in t roductor is '

De }a mateixa manera, cinc-cents quatre'anys més tard, jo he de

comptir, amb molt d.e gust, amb les normes que exigeix eI génere,

i vu]l  acabar aquesta introducció amb els agraiments, per a la

qual cosa m'ajudaré d'unes paraules de Fenollar, el qual ofereix

1a seua obra a sor Isabel i  1i diu npinqau-la vós tota, P€r gran

caritat". Sé que els tocs que eI tr ibunal metrá en el meu treball

seran perles triades que Io pobre coLlar m'enreqrtiran. Per aixó,

en primer lloc vuIl agrair als membres de1 tribunal que hagen

acceptat de vindre a Ia Universitat d'Alacant a jut jar aquesta

tesi. Sé que la meua obra cenyida ab Les faxes de vostre fin drap

será,  s i  no exce- I , '7ent ,  s í  mi l }or .

Vul] expresar, així mateix, el meu agraiment a Rafael

Alemany, professor, amíc i  director de Ia tesi, CTara antorcha'

espi77 d. 'exceT'Léncia, confort i  alegria dels meus ulIs en

aquesta dura t ravess ia d.e]  doctorat .  E} l  m'ha or ientat ,  m'ha

aconsellat i  m'ha guíat des que vaig comellgar els estudis

universitaris f ins aI moment d'acabar aquesta tesi. Confie que

seguirem molt d.e temps junts en }a mateixa nau, sempre amb bon

ven t .
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També he de recordar en aquest moment els meus companys de1

Departament de Filologia Catalana de la Universitat d,A1acant.

L lúc ia Mart ín  i ,Josep LIuís  Martos m,han animat ,  m,han fet  bons

suggeriments i han suportat els meus canvis d., hrrmor. üordi

colomina, .roan Ponsoda i Antoni Mas m,han ajud.at amb ra llengua

de les obres. Ir luís Arpera, vicent Martines, Biel sansano, j .  tots

els altres han. contribuit sempre a resoldre el-s dubtes que els

plante j  ava . Míkel Forcada, ,Joan peruj o i  els companys del

secretar ia t  de Normal i tzací1 L ingüíst , ica r ,han rev isat ,  cosa que

ers agraesc sincerament, perqué sé quina quantitat d.e treball  hi

ha sempre en aquell  servei" No puc oblidar el personal de Ia

Bib l io teca de F i losof ia  i  r , le t res,  
3ue 

d,una manera tan ef ic ient

i  amable m'ha a judat  amb e l  préstec in terb ibr ío tecar i ,  amb la

reproducció de microf i lms i  amb a l t res problemes técnics.

Finalment vul1 agrair a la meua famíl ia, especialment aI meu

mar i t  i  a  la  meua f i l Ia ,  Ia  seua comprensió i  l -a  seua est ima" No

hi ha paraures suficients per a expressar aquest sent. iment.

Acabaré amb un artre tópic, peró no menys cert per Lópic,

e1 de Ia  humi l i ta t "  sóc conscienL que m,acabe d, in ic iar  en

1 'estudi  de Ia  l i teratura re l ig iosa i ,  com a in ic iac ió,  la  meua

obra encara té mol-tes mancances, per aixó diré amb pere Martines:

Si esta gran l ira será mal temprada
ab cordes tan baixes de veu humanal,
perdonen l-os músichs de1 art tan l imada
car més vull  gue sia tal art dif fraudada
que no les veus aLtes de1 cant  d iv ina l -
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1. ESTI'DI

X .1 .  I ¡es  ob res  i

les acabaLles del

els autorE en eI conEext Literari valenciá de

segle I(V

1 .1 .1 .  E l  con tex !  l i t e ra r i

Bernat Fenollar i  els auEors amb qui col ' labora viuen en el

temps dels  regnats d 'A l fons e l  Magnánim ( r¿: .e  -1458) ,  i loan I I

- .Joan sense Fe-  (1458 - ]479)  i  Ferran I I  e I  Cató l ic  ( t479-1-516)  '

La seua prod.ucció se situa, per tant, en 1'etapa dels Trastámarat

l,época més bri l lant de la cultura catalana pel que fa a la

prod.ucció de textos l i teraris (Alemany LggT i 1-997b) '  En efecte'

el segle XV ens ofereix la l luentor d',obres tan rel levants com

les poesies d 'Ausiás March (March 199L) ,  la  novel ' Ia  caval leresca

Tirant, Io Blanc d.e Joanot Martorel l  (Martorel l  1990), L'Espi77

de ,Jaume Roig (Roig Lg2g-30) , Ia Vj t 'a chtisÉj d'Isabel de Vil lena

(v i l lena 191-5) ,  i  les obres en prosa '  €D vers i  les t raduccions

de ,Joan Roís de Core l la  (ed ic ió  parc ia l  a  Core l la  l -91-3) '

En la segona meitat de} segle XV, moment en gué es produeix

Ia major part de I,obra dels autors de Ia Istória i  la
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ContempJació, s,esdevenen alguns fets determinants de l,ambient

sóciocult,ural gue viuen i que són: ra instal. lació de la primera

impremta a valéncia el L47312; ]a implantació del tr ibunal del

Sant  Of  ic i  a  la  Penínsu1a per  in ic ia t iva dels  Reis  .Cató1ics,  e1

L478!3; l 'hegemonia des de mi t jan segle xv f ins a l  darrer  terg

del XVI de1 regne de Valéncia en la Corona d,Aragó; i  el

bi l ingüisme de. Ia cort reial1a" Tots aquests factors t,enen una

repercussió important en la l i teratura,. en un context en qué el

sant  o f ic i  marca e ls  Lími ts  d 'a l l -ó  de qué es pot  par lar ,  la

l i teratura de certamen i Ia de col- laboració supleixen el

patronatge de 1a cort desplagadals. Tampoc no s,ha d.,oblidar

.  
l2phi l ippe Berger  ( tgaz i  tg94)  ha expl icat  que e1s ] l ibres

impresos a valéncia des dels inicis i  durant el segle xvr
manifesten en una certa manera f interés humanista pelJ textos
de 1'.antiguitat com també una rel igiositat més personal i
interiori tzada. Roís de coreLla, amb el seu coneixLment dels
c láss ics i  Ia  d ivu lgac ió de 1 'espi r i tua l i ta t  a  t ravés d,obres
hagiográfiques i de traduccions, ñ,és un bon exemple.

13,Jordi ventura (Lg7B) ha fet veure que tant r, abund.or
d'obres de caracter rerigiós com el bi l ingüisme en un moment
d 'esplendor  l i terár ia  en cata lá,  poden ten i r  eL seu or igen en e l
pes impor tant íss im d 'aquel la  inst i tuc ió .

laAquest bilingüisme és conseqüéncia d., una série de
circumstáncies entre les quals hi ña la instauració de 1a
dinastia del-s Trastámara i el desplaqament de la cort d.el
Magnánim a Nápols (alemany L997, Ferrando 1996) " Vegeu també,
sobre eL b i l - ingüisme de la  cor t ,  cahner  1980,  cocozzel la  LggT i
Rovi ra L993.  Ganges ( ] - .ggz)  i  Horner  (1988)  ofere ixen una nómina
dels  poetes b i l ingües d 'aquest  temps" Vicenta BIay (1995)  estudia
la relació d'arguns poetes catalans, ,.Toan Fogassol, pero Martínez
i altres, amb eI príncep de Viana.

ls l ,o la  Badia ( rgg:  ,  526-53j_)  ha assenyalat  la  progress iva
independització de Ia l- i teratura vulgar més innovadoia respecte
del predomini exercit per 1a cort, i  apunta que Ies tertú1ies
l i terár ies varencianes i  cata lanes podr ien ser ,  prec isament ,  e l
recanvi a aquel1 patronatge reial c-onvencional"
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gU€, a f inals del segle XV, Valéncia era una ciutat amb uns

75.OOO h4bi tants ,  que Ia  fe ien 1a c iu tat  més populosa de la

Penínsu1a.

En Ia segona meitat d'aquest segle sorgí eI que s'ha

anomenat EscoTa Satírica Va7encia:t476, formada per d.iversos

autors coetanis de Martorel l ,  de Roig, de March, d, ' Isabel de

ViLlena, que es reunien en tertúl ies l i teráries. Els aut,ors que

part icÍpaven en aquelles ter!úl ies, entre el-s quals hi havia

Fenol lar  i  e l  cerc le  poét ic  de ls  seus amics i  co l ' Iaboradors,

creare¡l una poesia de t ipus realista, bur1escl7 i  satír ic. Peró,

para l . le lament  a aquestes obres,  mol ts  d 'e1Is  en fe ien a l t res de

l6sobre e1s termes EscoLa Valenciana, EscoTa Satírica
VaTenciana, Canqoner Satíric Valenciá i els inconveníents que
plantegen aquestes denominacions vegeu Miguel i  Pl-anas 1911,
Ferrando 1980 i  1996,  ,Jáfer  1988,  Mart ínez & Micó 1-991 i  L992.
En aquest darrer Ereball es proposa la inclusió dels autors en
la denominació de "corrent de realisme intrascendent'r.

t7E1 carácter satír ic de moltes d'aguestes composicions és
qüestionat per Martínez & Micó (199L i 1992), els quals també
dontextuali tzen els principals temes del cangoner: el sexe i Ia
vellesa, gu€ es justi f iquen amb raons culturals, económiques i
soc ia ls .  Aquests temes es refere ixen a c lasses soc ia ls  marg inals ,
com són les dones i  e ls  ve l Is .  A més,  s 'h i  fa  veure que en mol ts
moments eI Canqoner satíric tracta sobre transgressions sexuals,
com ara l 'avortament, Ia contracepció, etc. PodrÍem preguntar-nos
com és que aquests autors que parlen de práctiques avortives i
d,altreJ tránsgressions eren els mateixos que després
d.esenvolupaven una obra rel igiosa, de manera paral ' lela i  sense
cap contrad.icció aparent. Martínez & Micó ens donen, en aquest
s"it i t ,  alguns arguments r l t i ls; d'una banda, €1 tractament de
I'erótica del sexe no és una característ ica privativa dels autors
en qúestió: sembla que en el segle XV una certa permissivitat
havia fet que aguestos temes aparegueren en la literatura. Quant
aI tema tán reiterat de la vel lesa i eIs inconvenients que

reporta per a les práctiques sexuals, devia ser un tópic l i terari
de 1'épdca; d'altra manéra els autors estarien l lanqant pedres
aI seu terraE ja gue, €rI compondre algunes d'aquestes obres, ja

e ren  ' ve I1s ' .
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temática rel igiosa; és el cas d.e Fenorlarl ' ,  d.e Gassurl le, de

Vinyoleszo.  .  .

una altra característ ica d,aquests poetes és que escrivien

conjuntament ,  en co l . laborac ióz1.  Sanchis  (Trobes : rg7g,  L7)

remarca que Ia pro l i ferac ió de poemes col . lect ius en Ies

" f i terat.ures medievals autumnar-s,r pot ser conseqüéncia de

1'esperit  gremial que la burgesia, estament prepond.erant,

imposava a Ia societat. sobre la tertúIia al vol-tant de Fenol1ar

la veure que:

tenia, €n canvi, urr carácter merament burgés. per la seuamental i tat realist 'a, amar era sols erotism"i j"."nd. i  sovintgrotesc"  La seua sát i ra  de la  soc ietat  no e ia cr í t ica,  ansen donava una visió l_údica i qptimista i ,  
-- 

p", tant ,conformista t.  .  " I  " Com esdevenia- normafmenÉ entre eIs

lsvegeu més avaLl la relació
par t , ic ipar ,  de carácter  sat í r ic ,

de Les obres en les guals va
rel igiós i  amorós

ttsobre 1'obra _reIig-iosa de 1, autor, vegieu Gassurl rg.I3 ,L9B6 i 1989 " per artra banda, part icipá 
"tt  

" i" pr""e, de -l .esor ives (Fenol lar  19Bo i  19Bg),  io  somni  d.e ,Joan ,Joan (Fenol lar
1988) ,  i  és autor  de la  Brama del .s  r rauradors de ! ,hor ta deva7éncia (cangoner satír ic r-9J-1, i  poesia erótica LgBz) .

2'vegeu l 'edició d.e 1a seua obra en Ferrando Lg7B" Mol_tsal-tres escriptors fan una obra reti j iosa parar. lel_ament a Laprofana: pensem, per exemple en corélLa o en auLors com araMiquel Estela_, _qué part ici-pá com a juige en la eüestió entreFenollar, vida1, verdanxa i viraspínoJa i que le 
-tr*¡e 

obrare l ig iosa (Mart Ínez j -990) .  o  Franceic  Alegre,  autor  d . ,una pass ió
en prosa i traductor de les Metamorfosis d,ovid.i .

2tAixí, Fenollar apareix relacionat en la seua obra amb elsautors següents: dir igí demandes a Ausiás March i a Roís d.ecoreLra (Rodrigo. 
-Di"q també respongué la d.emand.a a March) .co1' labora amb vid.dr, verd.anxa i viráspinosa en Ia eüestió, eIjutge de la gual va ser Miquel nsteia (vegeu Ia seua obra

rer ig iosa en Mart ínez l -990) ;  amb Narcís  v in fo les i  Francí  decasteLlví en els schachs d.oamor; amb ,.Toan Moreno, €fr r,o procés
de Jes oJives, obra en qué també intervenen GassurL i vinlzoles;
amb, Escrivá en Ia Conténplació, i  amb Martines, en la Istória.
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burgesos del renaixemetxt, }a seua intensa afecció aI goig de

viure no ;; incompatibie amb una devoció mariana sincera
(Ttob?s L979, L7')22 '

Finalment, altra manifestació representativa i voluminosa

t

de la l i teratura entre e1s segles XV i XVI, és la poesia de

certamen, feLa amb ocasió de convocatóries concretes, sempre de

temática rel igiosa, i  practicada pels mateixos cult ivadors de Ia

poesia d.e carácter satlr ic i  burlesc (Palácios L975, Ferrando

1983  )  23 .

L.L .2 .  E l -s  au to rs

L,object iu d 'aquest apartat  no és al t re s inó eI  d 'ofer i r  un

estat de Ia qüestió amb Ies dades biográfiques que es coneixen

sobre els tres autors que participen en la Istória i en la

Contemplaeió, més abundants en e} cas d'Escrivá escasses en eI

de Fenollar, i escassíssimes en el de Pere Martinesza'

Int,roduirem, a més, informació sobre les altres obres que van

escriure i, en e1 cas de Fenollar, sobre les edicions i estudis

2zsobre 1'ambient de Ia Valéncia deI XV vegeu també Fuster

1986 .

23Pa1ácios creu que les cond.icions contextuals en qué es

produeixen fes obres e-n col. Iaboració i el-s cert,ámens valencians

abracen uns cinquanta anys, entre l'aparició de Ia implemta a

Valéncia i  el pt i-*"t terq alf segle XVÍ. Després.Ies condicions

canvien i aquesues manifestácíons l i teráries minven o

desapareixen.

24una d.e les línies d' investigació que ha -deixat oberüa

aquest trebal1, i que emprend.ré áe segui{", és- la recerca

ái*i .r ircica a f i  de t-robar,-si és possible, alguna dada nova que

puga aportar notfcies sobre els aut'ors i  eI séu cercle poétic'
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més recents que se n,han fe t .

Bernat, Fenollar

Les dades que coneixem sobre Ia biografia de FenoLlar Les

proporcionen básicament Rodríguez (regs -t ' ts7) , Ximeno (t747) ,

Pas to r  Fus te r  { ! 827 ,  vegeu  Fus te r  Lggo) ,  Fe r re r  i  B igné  (1g23) ,

Martí Graj ales (tagq i r92'I l  ,  Rubió ( j_953 ) ,  Sanchis Guarner

(L979 ) ,  R ique r  ( l - 980 ,  3 ,  32L -322 )  i  Fe r rand .o  ( r geg ,  L7L -L73 )zs "

Tot i que arguns creuen que era de va1éncia26, Martí

Gra ja les ( tgZl  ,  21-3)  af i rma,  seguint  pastor  Fuster  ( tBZ7)  ,  que

era de Penágui la  ( l 'Arco iá) ,  f i l r  de ,Joan i  v íorant ,  i  que ten ia

dos germans, Mateu i rsabel. Riquer calcura que degué náixer cap

a L438, tenint en compte quer euán sostingué el debat amb March,

mort  eL 1459,  ja  dev ia ten i r  edat  per  a par t ic ipar  en aquest

t ipus d'activitat" Martí Grajales situa la d.ata de naixenga de

Fenol lar  ent re L43s i  L440.  potser  era d,or igen convers,  a lmenys

e1 seu cognom té aquest  or igen segons Ventura (age7,  161) .

va exercir el-s cárrecs ce beneficiat, domerzT i sotsobrer

de la catedrar de valéncia. La notícia més antiga que es té de

Fenollar és de L467r eüárr er capítol de Ia seu de vaIéncia e1

nomena soEsobrer, i  ja aLeshores era I 'beneficiat domer" de la

_ 
zsEsperem les noves dades documentals que sobre eI poeta

el seu cercf.e d,amícs anuncia eL senyor ,Jaume Chiner.

26x imeno (L747,  f  ,  59)  d. iu  que era d.e VaLéncia,  i  cavalLer .

"com diuen Ferrer i  Bigné (L8z3) i  Mart í  Grajales ( tgzl) ,
el- domer tenia e] cárrec de cantar setmanalment l-a missa de
1 'aLba  "
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ca ted ' r a1deVa lénc ia .Apa re i xcomaso tsob re r f i nsaL490 .

Ventura (.19?8 , L46) recull una d'eclaració seua davant el tribunal

de l san to f i c i pe radenunc ia runposs ib l e reu .A l se tembrede

!|47g fou inscrit  com a I 'escrivá de raciór'  i  "capellá e mestre de

capella" del- rei Ferran eI CatóIic'  i  al desembre com a

, ' l loc t inent  d ,a lmoiner , , .  E l  ] '49? fundá un benef ic i  en 1,esglés ia

de Sant Llorenq Mártir, benefici que mantingué la seua famí}ia

i qued 'esapa re i x , segonsMar t . íG ra ja l es ,ene l seg lex I x .

Laseuahab i l i t a t en lave rs i f i cac ió i } aSeuacapac i t a tde

convocaLó r i a l i va l gue renunp res t i g i g ranqueesman i f es tavaen

Ia seua época28 i que es mant,íngué molt de temps' En opinió de

Ximeno |-.747, f ,  64) usacó a Luz muchas obras en verso

va lenc iano rque fue ronmuyce leb rad 'as ' ass ípo r l o j u i z i osode

e l l ascomopo re ldonay re , ye rud i c i ónconque lasv i s te ' | .

Pastor  Fuster  f .827,  I ,  51)  recul l  una not íc ia  que ja  dóna

Escolano en la seua História d'e va7éncia, i  diu que Fenollar va

se ram icd ,Aus iásMarch i lYmuyseme jan tea lm ismoene l i ngen io

y númen PoéLico" '

A l gunsau to r sa f i rmenquee rasubs índ i cde lac i u ta tde

valéncia er j-503, peró Martí Grajales mostra que aquesta notícia

no és certa. EI 1510 un mossén Fenollar era elegit per a ocupar

Ia cátedra d'e Matemátiques de l,Estudi General de Valéncia, peró

no sabem si es tractava de l,autor o d,un nebot seu ja que en

aques tada taFeno l l a rd ' ev i a ten i r unaeda tmo l t avanqada .Va

mor i r  e}  28 de febrer  de1 15L6 '

28En un dels Poemes que

paraul-es molt' afalagadores

iü lá". i  t  Planas, LeL3, 430)

intercanviá amb Corella hi ha unes

; ; - i i  d i r ige ix  e l  seu co l ' rega
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Bernat FenoLlar és 1'autor que apareix en les d,ues obres que

són objecte d'aquest treball ,  i  er que té una producció més

extensa dels tres que hi intervenen. Per aixó, ara revisarem les

altres obres en les quals intervé, escrit ,es quasi totes també en

col" laborac ió amb a l t res poetes.

Aquest escriptor es coneix fonamentalment com a representant

del que s,ha. anomenat EscoLa Satír ica Valenciana (Canqoner

satír ich 1-91-l-,  Martínez & Micó rggt i  Lggz). La seua obra no

compta amb cap edició completa i  apareix en la d, aLt,res poet,es

amb e ls  quals  sost ingué debats com ara Core l1a (Core lLa l_91_3) ,

o March (March r99r- ) ;  en l 'ed ic ió  deLs canqoners en e ls  qual  es

troba copiada, com eI ,Jardinet de orats o el Cancionero GeneraT,

i en els certámens en qué va part icipar, o en les ed,icions

d'algunes de 1es seues obres que han rebut una atenció més gran,

com ara Lo proeés de 7es olives i les Regles d'esqtsivar vocables

o mots grossers o pagesívoLs"

Les obres de Bernat Fenol-lar, &1 marge de les d.ues que ens

ocupen en aquest treball  són:

-La demanda a March "per  mi t igar  r ,enuig gran de l ,est iu , '

Ia publica Pagés (March i-99r-) ,  amb les respostes de March i de

Rodrigo Díez"

-La demanda a corella rrMa volentat, rlo menys freda que

marbrerr, i  1a cobla també dir igida a corelfa 'un altre sent pau

no sou vós, mossényer", Miquel i  planas (corel la l-91-3) i  ,Jordi

Carbonell  (Corel la 1973) en 1es ed.icions que fan de 1,obra

Core l l a .
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-partícipacions en els certámens de L474 i L487 (Ferrando

1983)2e:  Fenol lar  va fer  e l  preámbul  i  Ia  senténcia de}  de 1474,

i hi va presentar dues poesies: rrPuix Déu jamés les grácies nos

dóna" i  e1s ,go igs r r l ¡os qui 'n  des i jau loarr r .  En eI  de L486 va

presentar Ia composició t'Ya los grans rius de vostres béns

co r r i en r r .

-l,a correspondéncia amb Isabel Suaris 1a publiquen Cahner

(197?)  i  Fe r rando  (L979-82 ) .

-l,es RegTes d'esquivar vocabLes o mots grossers o Pagesíwo7s

han estat  edí tades per  Badia (Fenol lar  1950-53)  i  Mar t í  i  Caste l l -

(Fenol lar  l -985) .  N 'han fe t  estudís  Sanchis  Guarner  (1962)  ,  SoIá

(1977) , Saragossá (1992) i  Nadal & Prat,s (1997) . Actualment

Antoni M. Badia prepara una nova edició de les Regles i ,  entre

d,altres aspectes tracta 1a interessant relació de Fenollar amb

Pere Miquel Carbonell i amb Jeroni Pau, que intervingaleren en

l 'obra. Algun indici d'aquesta intervenció es podria t 'robar en

el fet que la Istória i la ContempTació fan servir en alguna

ocasió termes bandejats  per  l -es RegTes (vegeu en 1 'apar tat  L .2.6"

1,apéndix  dedicat  a  1es Reg-Zes) .  Les obres se 'n separen en casos

com els següents; regla 47 perea i pobtea en comptes de peresa

i pobresa; i en 50 guardó per retributo o remunerato; 85 engnienüs

per ungüents, í 93 sg7éya per església) .

-Els Escacs d'Amor eJ,s publiquen Miquel i  Planas (1911) i

Ferrando (1978) .  N 'h i  ha un estudi  recent  de Bata l ler  i  Narbon

(1e91- )  .

2evegeu també les edicions de f,es trobes en Tahors de Ia
verge Aaria de Martí Grajales (Trobes t894) i  de Sanchis Guarner
(Trobes I979) .
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-Lo procés de 7es oTives compta amb les edicions recents de

19BO (Feno l l a r  1980)  i  de  1988  (Feno l l a r  l - 988 ) ,  aques ta  da r re ra

de Vicent Pitarch i Lluís Gimenoo amb un estud.i introductori de

Sal-vad.or ,Jáfer

-Ferrando ( l -g le)  publ ica d. ins 1 'ed ic ió  de 1,obra d.e Narcís

Vinyoles les poesi-es en catalá que té Fenollar en eI Cancionero

generaT. Les composicions en castelLá de Fenol1ar que hi ha en

e1 mateix Cancionero, i  Ia resposta de Nicolás Núñez a Fenollar,

1es hem de buscar en l-es edicions d'aquest, recu1l fetes per

Rodr íguez-Moñino (Cancionero GeneraT l_938 i  L959) .

-Los set goigs de La verge Maria de7 Roser, ',Vostros goigs

ab gran plaer"" L'obra era atr ibuida a sant vicent Ferrer3o peró

Ríbas i  Pont í  en un t rebal f  inédi t ,  Ld data i  I 'autor  ders goigs

de7  Roser ,  L ' a t r i bue i x  a  Feno l - Ia r  (R ique r  r -980 ,  3 ,  363 ) .  pa r ramón

1-992 coincidieix en la mat,eixa atr ibució. Van ser publicats per

pr imera vegada a va lénc ia e l  1535;  vegeu-ne 1 'ed ic ió  d,egui ró

(canqoner  l -900) ,  aquest  autor  ap lega I 'obra amb d 'ar t res de la

mate ixa temát ica.

-Questió moguda per mossén FfenoTTar, prevere a mossén ,Joan

vída7t prevere an verdanxa e an viTaspinosa, notaris, 7a qua]-

qúestió és disputada per tots, e aqueJla sentenciant per Iul iqte|

SteLa. obra copiada en el manuscrit  151- de Ia Bibl ioteca de la

universítat de Barcelona 'Jardinet d'orats 1486" consta de 20

estrofes de l-0 versos més una série l larga de conclusions, Ia

senténcia i  unes cobLes amb e l  t í to I  r rRepet ic ió" .  E l  text

actualment sols compta amb les edicions de pelay Bríz (tAgt i

3 'Ribel -1es comín ( tgzg,  222)  ja  d. iu  so ls  que e1s goigs
s 'a t r i bu ien  a  san t  V i cen t .
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l - 869  )  .

-Quasi Tibert, content de ma ventura, poesia amorosa de sis

estrofes copiada en eI {Iardinet d'Orat,s.

-L,'esplet d'amor ab basques -Zo co77iu i Al- bé que vu!7 més

que ma vid.a. Obres incloses en el ms. R. L4-t '7 del Trinity

College de Cambridge i que Parramon (1989) atr ibueix a Fenollar.

-S'ha perdut L'Obra feta sobre un deporü de 7a ATbufera per

Lo reverent mossén FenoLJar, prevere, e per 7o magnífich ilohanot

Escrívá, cava77er, Mestre RacionaT deL moTt alt Senyor Rey, en

Regne de Va7éncia3l, i  també I 'obra a qué fa referéncia Ia

Brama dels Llauradors de l-'horta de Va7éncia contra 7o venerable

mossén Bernat Feno77ar, ordenada per 7o magnífich mossén ,faume

GassuTl-, cavaLTer.

-La Istoria de 7a Passió sols compta amb una edició completa

de 1-91-2 fe ta per  Mart í  Gra ja les.  Ribel les Comín (191-5)  n 'anuncia

una al-tra, l lavors en preparació, de Miquel i  Planas, que

desconec3z.

-La Contemplació s'edita amb 1a fstória el 19L2 parcialment,

peró amb anter ior icaE és objecte d 'ed ic ions to ta ls  o parc ia ls

fe tes  pe r  Pe lay  B r i z  (1867  i  1869)  i  pe r  Bu lbena  (1907) .

No comptem amb estudis que abracen tota la producció del

poeta, peró sí que en tenim alguns de parcials, així els de

3xximeno (1747,  r ,  59)  d iu  que Rodr íguez I 'hav ia v is ta,  peró
ell- ja no va poder consultar-ne cap exemplar. Rodríguez (L747)
diu que l 'obra es trobava en 1a bibl ioteca de rrD. Josef de
Cast,elvi i  Alagon, marqués de Vil latorcasr'.

32En 1a bibl iografia de Miquel i  Planas que fa Rodergas
Calme11 (l-951-) no hi apareix tampoc aquesta edició anunciada.

3 l -
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Guinot (tgzr) , cahner (L977 ) i Ferrando (,:,glg-Lggz i l-983) sobre

els debats l iteraris i }a correspond.éncia amb rsabel suaris, o

els de Badia Margar i t  (1951-52 i  19s3),  sanchis Guarner ( tg62) ,

Martí Castell (t-986) i Saragossá (rggz) sobre les Reg-Les.

com ind ica Ferrando (1993,  L72-r -73) ,  les obres poét iques de

Fenorlar I 'notabrest '  són: els Escacs d. 'Amor, Lo procés de Les

oTives, Lo passi. en cobTes (es refereix la rst6rja) i  la

Contemplací5" Cal indicar. ara que la Questió t,ambé mereix url

estudi i ,  potser, la mateixa consideració, ja que es t.racta d.,un

debat en vers, una altra manifestació característ ica de la segona

meitat del segle XV"

üoan Eserivá

En el text de la contemplació del ,Jardinet d'arats (L4g6)

és quarif icat de cavaTTer í en la impressió de j.493, de mestre

racional" Era marit de Beatriu de Montpalau, a qui Miquel pérez

dedica La Vida de 7a sacratíssima verge Maria eI 1494. La germana

de Beat,r iu, Yolant, era muller de Lruís de casterlví, gu€ també

assist ia a Ia tertúLia de Bereng:uer Mercad.er. És aut,or d,unes

cobLes de J-es caterines, de 1a poesia En contra d.,amor, i  de ra

prosa Lo joí de ParÍs, copiades també en el Jard.inet d,orats¡

part icipá en l 'obra col. lectiva Parlament en casa d.e Berenguer

Mercader; és coautor amb Fenollar de l,obra perduda obra feta

sobre un deport de La. ALbufera per lo reverent... També té

composicions en castel la, peró no és segur que siga e! comendador

Escriván autor d'unes poesies amoroses en el Cancionero General
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(Va lénc ia  1511 ) .

Va Fer servir e1s noms .Toan Ram, ,foan Ram Escrivá, ,Joan

Escrivá i  Escrivá de RomanÍ" Segons Xímeno (1747, T., 64) i  segons

Ferrer  i  B igné (1873,  50)  procedia d 'una ant iga n issaga de

Narbona33, va exercir com a jurat de Valéncia f ins aL 1472 i com

a mestre rac ional  des de L477.  Era f i l l  segon d 'E ix imén Peres

Escrivá de Romani i Saranyó, baró de Beniparrell i senyor de la

meitat de Ia baronia de Patraix. Baró de Patraix, des de L482

fins a L487 va ser el receptor i  administrador dels béns

confiscats per Ia Inquisició; per aquesta raó es conserva molta

documentació provinent d'el-1 o dels seus ajudants (Ventura 1978,

l-56') .  Va exercir com a mil i tar i  ambaixador de Ferran el CatóIic

a Ia cort de Nápols 6474-1476) - També hi va anar més tard,

potser ,  com apunta Ventura (1978,  l -58) ,  com a conseqüéncia de la

seua implicació en un procés inguisitorial el 149034, des de

L494 fins al- L497, áDy en qué int,erwingué en eI tractat de Roma

per a Ia  pac i f icac ió de ter res i ta l ianes.  X imeno afegeix  que e l

rey el va fer alcayde del castel l  de Morella eL L476 (1477 segons

Ia GEC t969-1980)  i  de1 de Cal losa eI  l -488.  Va formar par t  de la

tertúl ia de Berenguer Mercader a Val-éncia, i  col ' Iabora amb

Bernat Fenollar en Ia ContempTació. Morí a Valéncia eI 1515.

33A Ia Gran Enciclopédia Catalana (GEC) hi ha un arbre
genealógic  de 1a n issaga dels  Escr ivá des de1 segle x I f I -

3avegeu altres notícies de Ia biografia d'Escrivá en Riquer
Lgg3.  Sánchez Gi  jón OggS,  25-28)  també recul l  a l -gunes dades
sobre aquest autor en eI l l ibre gue dedica a Pedro Luís Escriva,
de qui diu que era, si no nebot, almenys parent directe.

33
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Pere Martinee

Antoni Ferrando (1983, 57'7-578) creu que es tracta del monjo

merced.ari valenciá fra Pere Martínez. Aquest, abans de L47t,

havia posat Ia Demanda feta per frare Pere Martines al's trobadors

de va7éncia3s, que va obtenir resposta deL Mestre Rocafort i

d 'en Francesc Ferrer .

Va part icipar en e1 certamen en honor de sant Cristófol de

l-488 amb dues poesies: ' .paIma tenint ,Jhesús alt en ra gima,l

(Ribel les comín i -g ] -s ,  L ,  553) ,  ' , for re de f fe  ab qrans v i r tu ts , '

(R ibe l l es  Comín  !9L5 ,  L ,  558 )  .

Aquestes són 1es úniques notícies que tenim del poeta.

Rodr íguez (1747,  81) ,  quar i  par la  del  l -a  rs tór ia ,  d iu  que h i

intervenen nD" Bernardo i pedro Martínez, de quien se ignora

natura leza y  profes ión, ' .  X imeno (L747 )  i  pastor  Fuster  (L927)  no

en par len"  Riquer  (1980,  3,  352)  adver te ix  que no ca1 confondre

aquest escriptor amb Pero lt lartínez, de qui tenim més notícies,

(Mar t ínez  L946 ,  B lay  1995)  "

3sAquesta

XV conservat a
notícia I 'extrau Aguiló
Valéncia ( ] -923,  544)  .

34
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L.2. EEtudi part icular de la fsüória i  de Ia Coaüemplacií

L .2.L.  EI  context  espi r i tua l  va lenc iá a leE acabaLles de1 segle

xv

Figures cabdals com ara Ramon L1u11, Arnau de Vilanova o

Francesc Eiximenis poden donar compte de la riquesa de la

l i teratura de temática rel igiosa en les l letres medieval-s

catalanes. Ires aspiracions de pobresa i de renovació espir i tual

impulsades per 1'orde dels franciscans es traduiren a Europa,

durant e1 segle XIII,  €r moviments3s de reforma, qlue en molts

casos esdevindrien herétics. Aquells corrents arribaren aviat a

Catalunya, amb les idees de pobresa i de renovació franciscanes

que impulsaven sectors com el dels anomenats espir i tuals,

acceptats  per  1 'Esglés ia,  i  a lgunes sectes més o menys

herétiques, com ara les dels valdesos o dels cátars3e. Per aixó,

38Pou y Mart í  ( rggg,  l -36 i  s .  )  f  a  veure que aquests
moviments estigueren inf luits per la doctrina del visi-onari
,Joaguim de Fiore, fet que explica molts dels textos de visions
apocalíptiques dels seus seguidors.

teHauf (L994) parla de moviments espir i tuals com
1'arnald isme,  € l  1u l - l isme i ,  en genera l ,  e ls  re lac ionats amb eI

35
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1es obres de sant Bonaventura, de l,orde ders franciscans, o

d 'ube r t í  de  casa le ,  i n f l u i t  pe l  v i s i ona r i , Joaqu im de  F io re ,

t ingueren una incidéncia ben notabLe en eI món espir i tual catalá.

Aixín d'oncsr Qudn en eI segle XV.f iménez de Cisneros.va introduir

els grans autors de Ia devotio moderna en la península es pot d,ir

que ja hi havia, procedents d, aquelrs moviments d.er xrrr,

precursors importants del devocionalisme, com ara Francesc

Eix imenis .

ELs textos que són objecte d'aquesta tesi d.octoral tracten

sobre els fets de Ia Passió de .fesús, amb nombroses meditacions

sobre aquells esdeveniments, €rr les quals pren un rel leu especial

Ia  f igura de Mar ia"  s ' insere ixen, .  per .  tant ,  d ins d,aqueI l  món

espir i tual de f inals del segle xV, marcat per la inf luéncia de

la devotio moderna, fa quar, com hem dit, conflueix amb formes

tradic ional -s  d 'espi r i tua l i ta t ,  especia lment  1a f ranc iscanano.

La devotio moderna és un moviment eclesiástic i  rel igiós

iniciat el i-379 per Geert Groote i  que es manLé f ins ben avangat

e l  xvr ,  peró que a par t i r  d .e 1600 perd v i ta l i ta t . r .  E1

franc iscanismer per
temát ica re l ig iósa
Valéncia.

a

a
remarcar la r iquesa
Ia Corona d.,Alagó

la L i teratura
especia lment ,

de
a

de
1

A.Hauf  ( rggo,  Lg-sg)  fa  veure que autors cata lans,  com ara
Eix imenis ,  són consid.erats  c láss ics de 1,  espi r i tua l i ta t .  cr is t iana
per-personatges importants com García , l iménez de cisneros, i  per
3i"q .af irma que el. pes d.e La d.evotio mod.erna no es lens cert en
Ia l i teratura. relígiosa catal-ana medieval, €rr la quar hi ha
figures mol-ü imporLants capaces d,exercir, eLles matLixes, .¡rrr-
g'ran inf luéncia. Sobre el- moviment en les l letres castel lanes,
vegeu en Severin L973 l-a introducció a L, edició de l-a passion
trobada de Diego de San pedro.

al les seues constitucions i el-s dos tractats més importants,
de Florens Radewijns i  de Gerard. Zerbolt van Zutphen, donen les
idees básiques del corrent"
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devocionalisme, caracteri lzat per una mentaLitat ascética i

conservadora, beu de les fonts de sant Agustí, sant Bernat, sant

Bonaventura i  d'altres. Aquesta manca d'originali tat justi f ica

I 'a f i rmació,de Hauf  en e1 sent i t  que no es pot  par lar

d' inf luéncia d'aquest corrent en obres com ara L'Excitatori de

7a pensa a Déu de Bernat ol iviera2, L'Scala de contemplació

d'Antoni Canalsa3 Di, en generalr €rr la l i teratura rel igiosa

catalana, ja des de molt abans introduida en els corrents

franciscans renovadors. Així, €1 Tractat de contempTacióaa

d'Eiximenis no sols no n'és una derivació, sinó que apareix com

un precursor de la devot,io moderna a la Península Ibérica, i fins

i tot va inspirar L'Exercitatorio de la vida spir i tuaT de García

,J. de Cisneros. Per tant, des de ben aviat. hi ha en 1es l letres

catalanes importants exponents en Ia línia del que després

s' anomenaria devotio moderna.

Una característ ica del cl ima espir i tual del segle XV, i  de

tota 1 'edat  mi t jana,  és eI  cr is tocentr ismeas.  En aquest  sent i t ,

diverses obres contribueixen a afermar aguest interés: Tomás de

42valéncia 1348;  vegeu-ne 1 'ed ic ió  en Ol iv ier  1929.

43L'ScaTa de contemplaeió (1398-1400)  está d iv id ida en t res
parts; eI darrer capítol de Ia segiona part és una contemplació
de 1a Passió de, fesucr is t  i  de l 'eucar is t ia"  L 'obra és inédi ta ,
vegeu-ne l 'estudi  de Roig Gironel la  L9 '72.

aavegeu Eiximenis l-985 i 1995. Aquesta obra és un tractadet
ascétic dedicat a la reina Maria de f,una, primera muller de MartÍ
l 'Humá, p€r tant, anterior a t406. Hi ha moltes oracions que
poden ser una mostra de l 'acti tud devota de qui contemplava els
mister is  d .e la  Passió.

nsSobre eI  cr is tocentr isme medieval ,  vegeu Hauf  L990 i  L99L.
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Kempis i  Landulf de Saxónia, el Cartoixá, són rrdos dels exponents

d'una mística germánica de signe int, imista, centrada en la

imi ta t io  morum Chr is t i "  (Hauf  1990,  46)  "  E]  L482,  amb Ia

t,raducció de Miquel Péreg de I'a imitació d.e iÍesucrista' de

Kempis, entren els devocionalistes en les premses catal-anesa7.

Les Meditationes vitae Christ i  atr ibuides a sant Bonaventura,

nucli  de la Vita Christ i  del Cartoixá, també tenen traducció

cata lanaas.  Les v ides de ,Jesucr is t  d 'E ix imenis  i  d '  Isabel  de

Vil lena són tr ibutáries del pseudoBonaventura i  afegeixen a Ia

narració de La vida de Jesús elements casoLans i pintorescos

propis del franciscanismeae. El L495 apareix Ia traducció de f 'o

a6vegeu 1 'ed ic ió  de Miguel  i  P lanas (Kempis 1911) .  La
primera edició es fa a Barcelona el L482, només deu o dotze anys
desp rés  de  I ' es tampac ió  de  I ' o r i g ina l  l 1a t í .  Se 'n  fe ren  dues
ed ic ions  més ,  una  a  VaLénc ia  e I  L49 I  i  1 ' a l t ra  e I  L5LB a
Barcelona" -La imitació, composta per quatre l l ibres, conté moltes
orac ions,  mol tes ref lex ions de l 'án ima que es d i - r ige ix  a Déu,  i
també algunes de les imatges que es troben repetides en altres
textos de1 mateix carácter: l-es imatges marineres, ,fesús com a
metge, com a guerrer o capitá, les portes tancades que obri Déu,
els cofres , Ia creu com a camí per a l-a salvació, €1 pou de
f  i n fe rn ,  e t c .

ntsobre 1a
i  w i t t l i n  1995 ,

aBTraduides

( 1 9 8 6 )  e d i t a  I a
Med i ta t iones .

devotio moderna a les I l les vegeu Llompart L97B
que parlen també de Francesc Prats.

a l  cata lá i  ed i tades a Barcelona e l  L522.  Hauf
ContempTació de la Passió, gue és una part de les

neALtres obres que tenen també elements contemplatius i
oracions són e1s l l ibres d'hores. Vegeu, P€r exemple, eI Ll ibte
d 'Hores,  en cata lá (Hores L96O).  Segons 1 'ed i tor  Germá Co1ón,  eI
manuscr i t  on és copiat  és de les darrer ies del  segle XIV"  L 'obra
probablement té eI seu origen prop de Morella on, a comenqaments
del  segle XV f lor ia  un nucl i  d 'espi r i tua ls  f ranc iscans.  E l -s
lL ib res  d 'ho res  e ren  recu l l s  d 'o f i c i s  i  p regá r ies  pe r  a l s  l 1ecs ,
i en eI seu origen estaven molt vincul-ats amb e1s salteris.
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quart. del Cartoixáso feta per CorelLa. EI Cartoixá ajudá a

divulgar .I '  interés per la Passió de Crist' tot i 9[üe, com diu

Hauf,

Marcel Batai l-]on L950 descriu 1'ambient de la reforma

impulsat básicament per Isabel ta Catól ica i  pel cardenal Jiménez

de Cisneros en el pas del segle XV al XVf. Referint-se a l 'obra

del  Car to ixá,  Bata i l lon (1950,  44-45)  expl ica que durant  e ls

darrers anys d.el segle XV i les primeries del XVI s' intenta

resti tuir la Bíb1ia a una puresa primera en els estudis

humanístics perqué fins llavors apareixia en una quádruple

interpretac ió:  l i tera] ,  a l - Iegór ica,  mora l  i  anagógica.

1

no determiná cap canvi sobtat de perspectives ni modificá
gaire ]a pregoná empremta que 1a pietat cistercenca i 1a
franciscaná | 1'afectivitat agustiniana ja havien deixat a1
nos t re  pa ís  (Hauf  1990,  49)  -

Pero he aquí que 1a vida de ilesús y su palabra se ponían aI

alcance ae un vasto público, Y precisamente en una
compilación que Ia Edad. 

-Media 
moribunda había considerado

"o*ó 
eminentémente propia para divulgar las riquezas del

Nuevo Testamento: 1á i i ta 
-Chtist i  

del cartujo Ludolfo de

Sa jon ia  t . . . 1  .  La  V i ta  Chr i s t i  enseñaba  a  l ee r  l a  h i s to r i a
d.e Dios entre los hombres, €S decir, a meditar sobre e1la,

a hacer de el la el vehículo del alma hacia Dios. La oración
introducía a el la, y el la introducía a Ia oración. Por otra
parte, Ludolfo, eñ la verbosa paráfrasis con la cual-satisfacía 

las exiglencias de la cuádruple interp-retación,
había tenido 1a fel- iz idea de entresacar de los Padres de la

iglesia comentarios penetrantes o sublimes que una secular

tiadición había juntiado a las palabras sagradas- con Lazo

indisoluble. Todó Io que el órist ianismo tenía de más

soPer aI text l latí vegeu, Ludolphus de Saxonia l-878. Hem

consultat, I 'edició de 1a t laducció de Corella de novembre de

L4g5.  Al t res not íc ies sobre eI  text  en I 'apar tat  t  '2  '  4  '  1-0 '

"A lgunes  ob res  . . . r 1

39

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



venerabLe se hallaba así preso en la malla desigual de ese
enorme l ibro t . . .1  .  La contemplac ión a que este l ibro
convidaba l legaba a1 corazán por  v ía de la  imaginación t . . .1  .
Y es muy signif icativo que Ia poesía devota de esta época
deba tanto a l  Car tu jano (BaEai l - Ion 1-950,  44-45)s1.

Ambrosio Montesino va traduir aguesta obra al castel lá el

1505;  abans ja  1 'hav ia t radui .da Core l la  a l  cata lá.  Mol ts  poetes

van escriure, seg'uínt aquesta moda, sobre 1a vida de Jesúss2.

Així d.onci, a més de la trad.ucció de textos I i túrgicss3 a

les l lengues romániques, en eI segle XV hi ha una vulgarització

deI crist ianisme amb la traducció de molts t.extos no est.r ictament

l i túrg ics.  D 'a1t ra banda,  e ls  manuals  d 'espi r j - tua l i ta t ,  com ara

Ia Imi tac ió de Cr is t ,  preconi tzen e1 mist ic isme.  EI  mate ix

Jiménez de Cisneros va fer imprimir 'molts l l ibres contemplatius,

i  la impremta ajudava a Ia difusió de totes aquestes obres.

nl mét,ode devocionalista de 1a meditació sobre els misteris

de 1a re l ig ió  cr is t iana -amb especia l  émfas i  en e ls  re lac ionats

amb Ia v ida de Jesús-  un i t  a  L 'a fect iv i ta t  f ranc iscana,  propic ia

una sér ie  d 'obres en les guals  e l  lector  és in terpel . la t  i

invitat a ]a meditació i  a Ia contemplaciósa. Per aixó, entre

slvegeu per exemple, €rr 1'análisi de Ia Istória, €1
comentari a les estrofes en les quals Maria desit ja morir i  ser
soterrada amb Jesúsr {ü€ procedeixen del Cartoixá, almenys en
molts dels detal ls, ja que e1 desig de ser soterrada amb üesús
que manifesta Maria té una Lradició més antiga"

s2Entre e1s caste l - lans Bata i l lon esmenta ( rgso,  55)  ÍRigo de
Mendoza, Montesino i , .Tuan de Padil la.

s3com ara la dels evangelis
sa lms (Core l -1a L928)  .

(EvangeJ is  19L0) ,  o  Ia  de l s

tnÉs cert que en aquestos segles hi ha una profusió d'obres
amb caract.eríst iques própies dels devocionalistes, amb fragments
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els segles XIV i XV apareixen obres com ara L'ScaIa Deiss

d,Eiximenis, devocionari per a Ia reina Maria, muller del rei

Martí;  L, Sca¡a de contemplació d'Antoni Canals; la Contemplació

d.e Ia santa ,Quarantena de ,JOan Eixemenos6, extracte de I'Arbor

Vitae crucif ixae ,Jesu d'Ubertí de Casa1e, q¡re feia 1'autor per

al rei MartÍ 1'Humá; üambé ca] recordar e1 tractat

asceticoal.Iegóric de Felip de Malla, trtemoriaT deL pecador

remutsz, obra centrada en la meditació sobre la Passió, per

donar-ne només alguns exemplesss.

Si  Ia  v ida de,Jesús era,  com hem v is t ,  üB centre d ' in terés

important en la rel igiositat del segle XV, mereixen especial

atenció els episodis sobre la Passió. cal recordar ara q[ue de 1es

Meditationes vitae Chrísti atribuides a sant Bonaventura, se'n

va divulgar una part que corresponia a les meditacions sobre Ia

de med.iLació, etc. Peró no s'ha d'oblidar tampoc Q[ü€, pe{

exempre, €f LTibre de contempTació en Déu de LIuIl 1906 conté

molt-s dels aspectes comentatJ ací: per exemple, s-hi inclou una

reflexió sobré Ia Passió de ,Jesús. El capít 'ol 55, rrCom nosfre

Senyor Jesu Christ ordoná en est món la sua passi6", convida a

la ief lexió sobre eI seu Patsiment:

En axí com 10 malaute mellora e revé per la carn gue menuga
adonchs con Io mal la jaquit, en axí avets vós ordonat que

Ia ánima de1 home sia forLif icada per Ia vista de la vostra
passió en la crou, e per Io remembrament d'aquella sia peccaü

áe1 i t  en  e11  (L ]u l t  1906 ,  285 ) .

ssvegeu 1'edició d'El isabet Ráfols i  Maria Llui.sa l{í t t ' l in

1985, i  Éambé la d.e ¡{ i t t} in L995. Altres obres conLemplatives
d 'Eix imenis  en l ¡ l i t t l in  1988.

s6Edi ta t  per  Hauf  1986.

s?Vegeu 1, apartat L.2 .4 .7 . t tAlgiunes obres en prosarr .

ssvegeu també l{ i t t l in 1995b.
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Passió (Bonaventura :-9g2) ; que 1a primera part d.e Ia traducció

del cartoixá que es va publicar va ser ra que corresponia a ra

Passió; i  que totes les obres esmentades en e1 parágraf anterior

dediquen una part del seu contingut a 1a Passió"

Aquest és e1 context que acompanya 1'aparició de ra rstórja

i de Ia contempTació, er qual no sols pot explicar la temática

de Ies obres, sinó també Les nombroses intervencions deL lector

o de l 'evange]ista en Ia primera per invitar a La meditació, i

Ies reflexions contínues de 1a segona.

A més de les obres en prosa esmentades, hi ha una tradició

en vers de t,extos referits a Ia Passió gue tractarem més avant.

Fruit de 1a tradició de la Mariae. compassio són eLs nombrosos

planys de Maria que ens presenten la Mare de Déu, €rr eI marc de

1es escenes de Ia Passió, plorant i  patint davant del f i l l  mort,

cruc i f icat ,  est ,és a Ia  seua fa lda,  e tcse.  Aquesta t rad ic ió

origina r 'oració de corel la, que s' imprimeix eL L493 amb 1es dues

obres objecte d'aquest trebal-I,  i  morts del-s pranys que apareixen

en la fstória. caI dir també gue, excepció feta de 1es obres en

Toors de 7a sant íss ima creu60 ( i -515) ,  no h i  ha en les r le t res

catalanes un altre poema tan extens com la rstórja. sí que hi ha

poemes més breus que tracten diverses escenes de la passió, com

e1s gue veurem de LLull  o de pero Martínez, peró no tan extensos

com aquest. No podem saber si l ,obra perduda de Core11a, Lo

passis (Riquer 1-983 , 3, 259l '  podia tenir característ iques

semblants a Ia que tractem"

sevegeu  1 'apa r ta t  t . 2 "4 .2 "  i 'E I  p lanc tus  Mar iae r l

60vegeu  1 'apa r ta t ,  I  "2  .4  "4 .  ' r l r a  poes ia r t
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Aquestos precedents donaran a Ia Istória i Ia Contemplació

Ia base de moltes de l-es amplif icacions que s'hi fan, de 1es

imatges que s'hi introdueixen. La fstória segueix eI relat

evangé}ic, peró introdueix en la narració nombrosos fragments en

estiL directe, i  moltes imatges i amplif icacions q[ue procedeixen

dels manuals d'espir i tual i tat i  dels devocionaris, e1s quals

Fenol lar  dev ia conéixer  bé pel  seu of ic i .  D 'a1t , ra  banda,  Ies

vides de Crist proporcionaven molts detal ls sobre Ia vida de

,Jesús, alguns dels quals s' inclouen també en el relat .  Pel que

fa a La Contemplació, més endavant esmentarem moltes composicions

en vers de característ igues semblants, peró e1s mateixos manuals,

e}s  l l ibres d 'hores,  e tc . ,  eren p lens del  mate ix  carácter

contemplatiu i  oracional.

Finalment, cal recordar que aI darrer terg del Xv

s 'estable ix  la  impremta a Valéncia,  i  que també s 'h i  instaura eI

Sant  of ic is l  a  instánc ies dels  re is  Cató l ics .  Aquests dos

factors poden ser una de les causes de Ia prol i feració i  de la

publ icac ió d 'obres de carácter  re l íg iós a f Ína ls  d 'agueI l  segle.

L.2.2.  Descr ipcíó externa de Lee obres

Les obres que són objecte d'aquest estudi se citen sempre

d,una manera abreujada amb la primera paraula del t í to1 de

cadascuna d'el- les. Ca1 fer algunes consideracions sobre e1s

t í to ls  de les obres,  ja  gue,  € [  a lgunes ocasions,  Ia  pr imera de

Ies que inclou f incunable de 1493 apareix citada per Ia crít ica

6tvegeu Ventura L977 .
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com -to passi en cobLes i altres vegades com Istória de La passió"

EI tí tol Lo passi en cobles precedeix tot eI volum de

f incunable de 1493, que conté tres obres: la fstórja de Ia

Passió, la Contemplació a i lesús crucif icat !  L,Ora.eió"

Lo passi er? aob7es62 precedeix 1, incunable de L493, peró

so ls  l ' he  v i s t  en  I ' exemp la r  de  Madr id  (M1) .  Desp rés ,  I , ed i c ió

de 151-8 comenqa per -La hystória de 7a passió, un títoI més rlarg

que correspon més o menys al que hi ha després de l,endrega en

el  text  de 1493.  Mart í  Gra ja les,  to t  i  que com ja hem di t  no

sembla que uti l i tzés altres exemplars que e1s de Ia Universitat

de valéncia, quan edita f incunable I i  dóna el t , í toL que hi ha

en Ml-, potser perqr-ré l lavors 1'exemplar que consultava sÍ que el

conservava" Aguiló fa eI mateix quan descriu l ' incunable i  diu

'rEste tí tuLo en el centro de 1a hoja blanca que sirve de guarda

y  po r tada t '  ( 1923 ,  543  )  53  
"

Es dóna el cas que eI t í tol que encapgala l ,edició de 1S1g

correspon a1 de Ia primera obra que s,hi inclou" Tanmateix, com

hem v is t ,  r ro  s 'esdevé eL mate ix  en e l  cas de f  incunable,  ja  gue,

precedJ-nt tot el text, l legim I 'o passi en cobles i  després de

1'endrega fstória de La Passióía

62E1 diccionari d'A1cover i  Moll defineix passi com:
rrNarracié evangéIica de la Passió i  mort de ,Jesucrist, que es
rec i ta  o canta en les misses deL d ia dels  rams i  de1 d imarts ,
d imecres i  d i jous santsr r .

63ALt , res catá legs,  com ara eI  de Ribel les 1920 i  e I  de Mart í
Grajales 1-927 també descriuen l- ' incunable sota aquest tí to1, i
a continuació parlen de les tres obres que aquest conté.

6nIstória de Ia Passió de nostre senyor Déu Jesucrist ab
aTgunes. aLtres piadoses contemplacions, seguint 7o evangelista
sant ,Johan; parTant per aqtteTl Pere Martíneq e per tots 7os
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Tot i que en alguns casos eI títoI I'o passi en cobTes es fa

coincidir amb la primera d.e les obres d'e f incunable (Martí

Grajales Lg27, 2L6; Rubió i  Balaguer 1984'  453' '  Ferrando 1983'

684¡ Palácioe Lg75), reserve el títo} d'e Lo passi en cob7es65

per a fer referéncia aI volum de f incunable, amb les mateixes

obres que l 'edició d.e 15L8, i assignaré a les obres el nom que

les encapgala respeetivament. Així la primera és la Istótia de

7a passió, que esmentaré de forma abreujada com Istória' tot

tenint en compte gue aquesta obra inclou també l'endrega que Ia

precedeix abans del títol. Seguesc així e} criEeri dels catáIegs

d,obres impreses i el del Hauf (1-990), que també atribueix aquest

nom a la primera de Ies obres de Lo passi en cobTes'

En eI cas de la contempTació'i, h€ optat per aquest títol

perqué sembla que respon més clarament aI contingut del text que

el del manuscrit, perqué finalment he pres com a text de base el

aTtres mossén Bernat FenoTTar'

6sRecordem que sembla que Corella havia escrit una obra

sobre ro passJ" á.r"i ferduda ] sobr. er terme, vegeu -t'ambé el que

diu Hauf en t '-e¿icia áe 1a óó"l i iplació de Ia Paásió Í982' 25) z

,e l s  Pass i s ,  o ' I es  Pass ies '  a  qué  fan  esmen t  e l s  documen ts

(vegeu els citats per Madurell  ,  
-Manuscrits, 

núm. 1"00-6, 11-0-

i,  áels 
"rry" 

L44g i L+57) eren, molt prob_ablement, una mena

d.e .or,"oráá"qá-á.rangatica, még o men¡s. glossada, dels fets

d.e la Passió, o eI mateix text evangdliC que es l legia a Ia

litúrgia de Ia Setmana Santa'

En les Regles d.e esqtivar _vocables o mots grossets .o pagesívoLs

(Badia 1950,  i i l l  ,  tá  Zzz d. iu :  " la  Passió de 'Jesuchr j -s t  se canta '

no  Ja  páss ia  ; ; - ; i  pass i " .  Tamna te i x  en  l a  I s tó r i a  s ' u t i l i t za  en

nombrosesocas ionse l t . ' * " pass í . - coTena l t r escasos l , ob ra
adopta en unes ocasions i"" '- iormutacions de les Regles i  en

d 'a l t res no ho fa .

il|contempTació a Jesús crucifficat feta per Mossén 'Johan

Scrivá, mestre recionaT' e per Mossén FenoTl-ar'
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de I 'ed ic ió  de 1493 i  perqué en ra de l -51_g també s,anteposa a la

resta del t í tol e1 terme conEempLació, ja gue aquest comenqa com

rrDevot,a contemplació, '  .

Pel que fa a L'oració67 de corer-la, €rr tots ers textos

consultats apareix el terme oraeió en primer l1oc, excepte en eI

de 151-8 que diu 'Devota oració'.  Tot i  que aquest text no és de

Bernat Fenoll-ar hi farem algunes referéncies en aquest treball

perqué es tract.a d'un plany de Maria molt relacionat amb alguns

dels que apareixen en 1a .rstória, i  perqué s,ediLá conjuntament

amb la Istória í 1a ContempJació.

La fstória está formada per un total de 4L0 estrofes de ¿eu

versos,  compostes per  Bernat  Fenol lar . i  per  pere Mart ines¡  Les

vuít primeres constitueixeñ la dedicatória a Isabel de Vil- lena.

Les 400 següents componen r,obra i  es reparteixen entre els

autors, segons diu ra rúbrica iniciar, de manera que intervé, en

nom de sant .Joan, Pere Martines i,  en nom de tots els alE.res

personatges que hi apareixen, Bernat Fenollar" A continuacíó hi

ha dues estrofes amb la protesta dels poetes, €n ra qual es

just i f iquen per  les poss ib les mancances i  e ls  defa l l iments de

1 'ob ra  "

La rstória, juntament amb La contempLació i  amb L,oració de

corel la va ser impresa el L493, p€ró d.egué ser escrita abans

perqué va dir igida a rsabel de vi lrena, que va morir er l_490.

La ContempTació consta de 50 estrofes, les senars escrites

per Fenollar i  les parel les per Escrivá. La contemplació no és

"oració a La sacratíssima
,Jesús en La faTda devalLat de
revererlt mesüre mossén CoreIIa"

verge Maria tenint son till Déu
7a creu. Ordenada pet Lo molt
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un debat sinó una col' laboració ordenada entre els poetes' or

cada auto.r continua eI tema encetat per 1'a1Ere o n'inicia un de

nou. És anterior a l 'any 1486, ia que apareix en' el ' fardinet

d,Orats, manuscrit acabat de copiar per NarcÍs Gual agueix any'

!-,, Oració de Corella esta formada per set estrofes, 9u€ se

centren en 1'escena de1 descendiment i gue contenen un plany de

Maria amb ,Jesrls als bragos '

L .2 .3 .  Tema,  es t ruc tu ra  i  eEt i l

La f.süória de Ia Passió

EI tema central de Ia fsEória i de Ia Contemplació és la

Passió de Jesucrist, tractat d. 'una forma narrativa en e1 primer

cas, i  en forma de l larga oració o meditaCió en el segon' L'a

Istória és un relat en vers que glossa els capítoIs 18 i 19 de

I'evangeli de sant,Joan, des de 1'apresament de Jesús f ins al seu

soterrament.. Ha estat quali f icada de rrpoema a modo de diálogo"

(Ximeno L747,  L,  59) ,  de r tespecie d 'e  auto sacramenta l  t "  ' l  donde

se puede encontrar la cuna de nuestro teatrorr (Ribelles comín

tgas, !,  248) ; i  més recentment d.e "história versif icada" (Riquer

1980 ,  3 ,  357 ) ,  i  de  " ve rs i f í cac ió  cum gTossa  de  l ' evange l i  de

sant Joan, que sembla més bé destinada a la lectura que no a ser

l leg id.a, ,  (Hauf  1990,  313) .  És ben cer t  que cr ida l 'a tenc ió e l

gran nombre d. ' intervencions en esti l  directe de mol-ts dels

personatges que hi intervenen, algunes de les quals

s,aprofi tarien en Ia pega teatral de Ia Passió de cervera'
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L'obra está formada per quatre blocs temátics que es pod.en

diferenciar crarament pe1 contingut de cadascunr p€F ]a

d is t r ibuc ió der  text  en e1 paper ,  i  per  l ,apar ic ió  de res

capl le t res en l le t ra  ro ja .  Aquestos b locs són:

1 " Ir' endrega .

2"  E l  cos de l ,obrar  eü€ aru iba a l ,est rofa 379 i  que

explica la Passió i  Ia mort de Jesús. Després d,aquesta estrofa

hi ha un espai en blanc i es passa a1 verso d.er mateix furlr eu€

comenqa amb una caplletra roja.

3 "  Des  de  l , es t ro fa  380  f i ns  a  l a  400  s ,exp l i quen  a lguns

esdeveniments ocorreguts després de la mort de Jesús com ara eI

descendiment, €r plany de Maria amb Jesús aIs bragos i

1 '  enterrament  poster ior .

4" sota 1'epígraf Protesten mossén Fenolrar i  Martrneq

ha dues est.rofes en qué els autors sotmeten r 'obra a

consideració dei.s teólegs i confessen tenir sempre per guia

fe  ca tó I i ca "

EIs personatges que hi intervenen són z Feno77ar, Mattíneg,

I'a EsgTésia, Lo .7esús, La verge Iularia, Lo EvangeTista, Lo Lector,

r 'os ,Juheus, Lo Pere, Lo Pilat, La Hostiária, Í ,o Ministte, Lo

cunyat de MaTcus, La,Justícia, La Misericórdid, L'(Jmanar Linatge,

- :
LO E;vangetJ-

hi

l-a

1a
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En e1 cos de l 'obra, eI bloc més ext 'ens dels esmentats més

amunt, c.ál assenyalar la preséncia de dOS nUclis t 'emátics

extensos i amb un pes important en I'estructura: el primer

comenga després d.eI prendiment. Es tracta del 1larg interrogatori

d.e pi lat a ,fesús amb Ia senténcia d'e mort f inal (e' 67-2A4), un

procés judicial que reflecteix procediments i  tecnicismes propis

d.el génere. E1 segon nucli  temátic destacable és el- debat entre

tres personatges sirnlcóLics (fa Justícia, Ld Miseticótdia i

L,UmanaI Linatge) gü€, en forma de debat o de diá}eg' discuteixen

sobre Ia necessitat d.e Ia mort de .Tesús per a la redempció

humana.

La Istóría va ded.icada "A la molt i I ' lusLre e devotíssima

senyora dona Ysabel de Billena, digna abadessa del monestir de

1a Sancta Tr in igat r ' ,  com diu 1 'endreqa.  Segueixen s is  est rofes

laudatóries d.ir igides a la monja, les tres primeres de Fenollar

i  les altres Lres d.e Martines. A conLinuació, €[ dues estrofes

precedid.es per Ia rúbri ca Invoqrten 7o divinal auxili, els autors

d.emanen l 'ajut de Déu.

IJa narració comenqa glossant 1'evangeli.  EI text segueix el

relat de sant i loan amb moltes amplif icacions, les quals

procedeixen básicament de :

a) El-s dos nuclis temátics sobre f interrogatori i  eI debat

entre personatges abstractes. Els parlaments dels personatgres són

molt ext.ensos.

b) Els episodis de reflexió o contemplació sobre e1s fets
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narrats' en e1s quals sovint e1 personatge de úo lector convid.a

a Ia peniténcia i  e1 penediment"

c) Les intervencions en esti l-  directe de Maria,. concentrades

en la  segona par t  de l ,obra.

Els evangelis apócrifs hi tenen una preséncia mínima. Així,

per exemple, rro s'hi fa referéncia a la verónica; i  Ia r legenda

de "Tudes, Lan comuna en representacions teatrals molt antigues

(Romeu l-995), sol-s hi apaneix en algunes referéncies al_

comenqament .  L , ' in ter rogator i  de Pi l -a t  (e .  67-2041 és mol t  ext ,ens;

segueix  e l  f i1  argumenta l  de 1 'evangel i ,  i  s ,h i  a fegeixen,  amb

cada in tervenció en est i l  d i recte en r ,evanger i ,  l rargs

parlaments dels personatges, amb incísos der lector i  de

1'evangelista que fan reflexions, i  amb argunes estrofes

dedicades a Maria. com hem dit més amunt, €rr aguesta part de

1 'obra es reprodueix  un procés jud ic ia l .

A continuació es produeix un rrarg paréntesi de cinquanta-

vu i - t  es t ro fes  en  1 'acc ió  (205 -263) :  es  t rac ta  de  res

intervencions de tres personatges abstractes: l_a ,fustícia, 1a

Misericórdia i  I 'Humanal Linatge, cadascun d.els quals d.óna una

série de raons per convéncer,fesús de seguir o no seguir endavant

amb Ia seua intenció de sal-var l-,home. Es tracta d.,un debat sobre

Ia redempció humana, que també es troba en altres obres devotes

i que té precedents importants6z.

62com veurem més endavant, eI debat apareix al comengament
de les Medítationes vitae Christ i ,  atr ibuidés a sant Bonaventura,
que van tenir una incidéncia important en Ia nostra l i t .eratura
devota "
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Des de l ,estrofa 27L f ins a Ia 362 s 'ampl ia e1 q[ue en

Irevang'el. i d.e sant,Joan abraqa només uns pocs versicles, eIs que

expliquen la pujada a1 Calvari i la crucifixió. Ara es relaten

les reaccions de la gent, i també pren relleu Ia figura de Maria

que veu Jesús camí del calvari, que pateix al costat de la creu,

que plora i fa l largs PlanYs'

Les estrofes 362-365 segueixen fidelment 1'evangeli ( 'Jn 19,

31-34).  I "a 365 reprOdUeix 1 'escena en qué trenquen les cames als

lladres i fan la ferida a Jesús amb 1a l1anqa. Des de la 374 fins

a la 379 s, introdueix una reflexió del lector en primera persona,

que clou Ia Part central de I 'obra'

L,estrofa 3g0 in ic ia Ia tercera part .  Es fan e1s preparat ius

per aI soterrar, i les darreres estrofes corresponen aI

soterrament de üesús-

El  d iáIeg entre Pi lat  i  Josep d'Ar imatea ( , fn !9,  38) ,

referit breument en esti l indirecte en 1'evangeli, es transforma

en Ia Istória en un parlament det segon que abraqa t'res estrofes

(3er -383) .

AI descendiment (e. 384) segueix un dels planys de Maria més

bel1s d.e 1,  obra (e.  385-3 92) .  Aquestes eetrof  es no tenen

correspond.éncia en l 'evangeli. Les altres intervencions en Ia

Istória de Maria en esti l directe, són: seguint i lesús cap aI

calvari (e. 286-287) ¡ quan s'acomiada de Jesús mentre els jueus

preparen Ia creu, (e.  294-300);  després que i fesús l 'encomana a

sant ,Joan, Maria fa un llarg plany aI peu de Ia creu en les

es t ro fes  354-36263 .

mateix incunable que la
descendiment.

63L'orac jó de Core l la ,
Istória també és un PlanY

en e}
en eI

impresa
de Maria
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Seg'ueixen dues estrofes narratives de l,evangelista sobre

e l  so te r ramen t  de . resús  i ,  des  de  l , es t ro fa  395  f i ns  a  La  400

trobem Ia darrera reflexió de Lo Lecto.r sobre els fets evangé1ics

que s'acaben d.e narrar.

rr 'obra acaba amb dues estrof es que són res d.arreres

intervencions de Fenol lar  i  d ,Escr ivá"

I¡a Istória segueix fonament,alment I'evangeli de sant ,Joan

i  I 'ampl ia .  En mol ts  casos r 'ampl i f icat io  prové de la  creació

d 'un par lament ,  d 'una in tervenció en est i l  d i recte,  d ,un d iá leg"

En aquest sentit ,  els autors creen discursos dels personatges de

di ferents  maneres:

L) Allarguen mol-t el" procés judicial ders jueus contra

. fesús"  conseqüéncia d 'aqó són:  d . ,una banda,  l ,apar ic ió  d.e mol t

l -éx ic  procedent  de1 regis t re jur íd ic ,  i  d ,una a l t ra ,  res

nombroses intervencions de pirat, .Tesús, els jueus i de

1'evangelistar eü€ va interpretant les intervencions de cadascun

d 'e l Ls  "

2)  rn t rodueixen e l  debat  ent re personatges s imbóI ics"

3)  Les escenes del  camí cap a1 caLvar i  també s,a l larguen

l-a introducció de les reaccions de la gent, de Maria, etc.

4)  EIs  par laments de Mar ia .
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Totes aquestes intervencions en esti l  directe dels

protagonist,es de 1a história evangélica confereixen a1 text, sens

dubte, una certa teatral i tat, i  pot ser-ne una prova clara el fet

que la Passió de Cervera copiás alguns d'aguests parlaments en

Iloc de crear-ne de nous6a.

La primera esErofa de la fstória diu: rrhoiu, crist ians, hojiu

contemplant ,  /  1a greu Passió" .  Com sabem que 1 'ora l i ta t

predomina en Ia literatura medieval, podem pensar que la Istória

es devia 11egir en veu alta i  que aquesta podria ser Ia causa

d'alguns dels recursos Lit.eraris que s'hi desenvolupen, com són

1es repeticions de paraules, de sintagmes o de frases, básicament

en els parlaments dels personatges (Aqte77 home só (v. 203j i  en

cert no us trobaren (v. 427) ¡ Donchs, qué m'intertogues (v. 576) ¡

qu.en cer t  aquest .s  saben (v .  597) ,  e tc) .  En a lguns casos aquestes

repeticions es corresponen amb la frase o Ies frases evangéliques

que g lossen.  L '  a l t ra  caracter ís t ica que cr ida 1 'a tenc ió en un

primer acostamenE a Ia Istória és eI dramatisme de moltes

escenes, conseqüéncia dels l largs parlaments en esti l  directe de

molts personatges. Aquestes intervencions relacionen 1'obra amb

Ies representacions teatrals i  s'hi obserr¡en recursos propis de1

discurs ora l ,  com 1es repet ic ions o e ls  para l ' le l ismes.

Una altra característ ica de1 text és l 'emotivitat i

1 'a fect iv i ta t ,  cosa gue desencadena la  pro l i ferac ió d 'ad ject , ius

per  a qual i f icar  to ts  e1s personatges i  to tes les acc ions:  e ls

jueus són -lops rabiosos que Eenen La pensa maTvada,' ,fesús és un

Gnvegeu I '  estudi i
I¡ 'auLor fa veure molts
aquesta obra.

edic ió  d 'Agust í  Durán i  Sanpere,  1-91-5.
dels  para l . le l ismes entre la  fs tór ia  i

53

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



digne pastorn anye77 mansuet, eorder mansuet" Record,em també Io

trist Malcus, .Tudes traidor, etc. Relacionad.a també amb

1'emot iv i ta t  es t roba,  probablement ,  l ,apar ic ió  de mol ts  e lements

bimembres que quasibé repeteixen el mateix signif lcat,,  com ara

Tigada i unid.a (2g2) , plore i  sospire (v. 5Og), fort i  gran rey

(v"  545)  ,  torba i  aTtera {v .  728)  ,  v i l  escarn (v .  L4B6) ,  deJ i t

e deport (v. 2.L2].), Tebrós i messe-Z,-L (v. l-639), pragues i nafres

(v .  i - 695 ) ,  e t c .  De  fe t ,  €n  l , ob ra  és  mo l t  abundan t  r , apa r i c ié  de

termes bimembres: alguns, com els del-s exemples esmentats,

ins is te ixen en un mate ix  s ign i f icat ,  i  d . ,ar t res semblen

manifestar la predilecció dels autors per aguest t ipus

d 'est ructura en 1 'organi tzací6 est róf ica;  en donarem com a

exemple de1 segon cas I rest rofa L29z

Havent tant fartat aguells bochins quatre
l-o seu cor e ira de tan cruel past,
essent molt cansades ses mans de molt batre,

L465 y ab cruels agots nafrar y combatre
Lo cos d iv ina l ,  humi l  y  tan cast ,
ab vana supérbia, inica y malvada,
a Jesús manaren gue prest se vestÍs,
per tota 1a casa havent escaml¡ada

l47O 1a roba diaquell ,  tarr '  pobra y-sagrad.a,
a  f f i  qu .en  p lega r -1a  més  pena  sén t í s "

Els elements bimembres, units a r, abund.ant adj ectivació

(crueLs aqots, cruel past, cos divina], en l,estrofa) confereixen

un a1t  grau de subject iv isme a l 'obra.  D,ar t ra  banda,  també és

mol-t freqüent la uti l i tzació d'un o de més d.,un d.erivat d,un

terme en el- mateix o en el"s mateixos versos d,una estrofa, de

manera gué, o bé es creen paradoxes, o bé es reforga e1 senLit

de1 que es diu. En eIs versos 2g4L- 2g4s en tenim un exemple:
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Portant patiéncia per brrlxola sempre
en totes mes obres, ab vostre recort,
guq may a tals contres sonás al destempre,
ans, molE pacient, temprás vostre tempre

2945 fent dolqos acorts aI agre discort '

A més áef políptoton (destempre, üemprás, tempre), els

versos també presenten els antónims acorts/discort¡

tempre/d.estempre; a Ies dues figures hem de sumar la imatge que

representa comparar 1'escena amb un quadre musical. Donarem una

breu mostra dels casos nombrosos de políptoton en la fstóriaz

vegeu I 'aparició de cerca i cercant en el vers 3L29, Axí, fent

7a cerc,a cercant 7o t i77 digne¡ o el joc amb els termes amat,

amant, reana i amor, i entre fTama i infTama dels versos

següents:

Lohau Ia senténcia, mostrant la gran f lama
del gran foch encés de gran caritat,
1o qual al amant en t'a1 grau inflama

25gO que fa gue I 'amat a l 'amant reama
d'amor virtuosa ab gran voluntat-

I també amb vida, avida i viure en aquest'os altres:

puix veu que mon viure és mort y no vida,
4165 és vida penada que Ia morL avida,

hi'm fa viure morta mirant vostra fi?

EIs paral. lel ismes, molt freqüents, es combinen amb aLtres

figures: així, €D e1s versos 2],22.2l-24 ".Tesús, innocent' ,  abgran

pat iénc ia,  /  féu,  a1t  en Ia  creu,  1a for t  peni ténc ia,  /  passant

Ies forts penes d.e tan cruel mortrr, la repetició del terme fort

s ,uneix  aI  para l . le1 isme fomat  per  for t  peni ténc ia,  foTts penes '

cruel mort.
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A més, e1s contrastos i  els termes oposats hi s6n fregüents:

qu.e tota gran tr iga gran cuyta será (v" L72L); en els versos 439_

44]- es contrasta eI dolg i  I 'amarg; la neu és negra en er vers

729;  er  do lor  fa  d i r  a  Mar ia  z  h i .m fa v iure morta. (v .  4L66) ,  és

vida penada que 7a mort avida (v" 4L6S) , etc., f igures que ens

recorden ]a t rad ic ió  l i terár ia  no re l ig iosa.

Hauf (fgg.O, 3!4) considera que moltes imatges de Ia fstórja

són aLambinades, com ara les relacionades amb la mar, molt

repetides. Aguest aLambinament és propi de molts textos

doctrinalsss, com a exemple es pot esmentar la traducció de

Corella del Cartoixá" També és freqüent en les obres rel igioses

ssHauf  (1990,  3t -B-31-9)  creu que entre ers  mod.e ls  gue
pogueren tenir en compte eLs autors hi ha vi1lena, i  dó-na
exemples d'algunes imatges que poden procedir-ne i que el ls
recargolen, com ara Ia comparació de crist amb un vaixeLl o amb
un metge, .Tesús com a moneda de La redempció. És cert que les
imatges són més alambinades que els exempies presos del text de
vil lena, peró en .Lo guart de1 cartoixá lraauit per corel la, €1
capí to]  x  ' rsuma. : . " ,  que és una mena de resum deiprés de to t  e I
rerat de Ia Passió, també hi ha imatges ben compt-icad.es com ara
la de Jesús com un pa cuytat en er cálvari ( l+ 

-recto), 
una coca

de la  guaf  ha de menjar  r 'án ima,  o ra del  mate ix ,Jesús com un
peix en l-es brases, imat,ge ben IIarga, com Ies que comenta Hauf .
A m_é9, en aquest capítol apareixen també Les-imatges que eLl
anali tza; Jesús com a metge, com a moneda de cattt l . ,  .résús és
l ' a rb re  de  l a  nau  d .e  l a , t sán ta  sg réya" ,  i  e1  seu  co r ,  l a  ve la .
En aquest,a nau ^ca1 gue s'embarquen els gui volen passar a1 port
de l 'eterna glória ( l ,o qttart i+ verso) " Vegeu Iás notes a les
estrofes 350 i 3sl- que semblen inspj_rades en aquest capítor de
I"_o quart. cal dir que les imatges relacionad.es amb la-mar són
freqüents en la l i teratura devola, veg'eu per exemple ra poesia
de  V inyo les  i lOb ra  f e ta . . . "  ( 1978 ,  L t7 l .

Així, €] mateix alambinament que Hauf cri t ica en aquestes
ímatges ap-areix en eI capítol x áe r,o quart,, que pot haver
inspirat ers autors de Ia fstória í que potser responL Uafany
heretat  de l -s  escr i ts  contemplat ius d,ampl iar  am¡ múl t ip1el
detal ls el-s textos, i  també a expressar conceptes teológics-.

La fstória té una font doctrinal darrére que n,-explica
alguns detal ls, entre aquestes fonts es troben 1es Meditatlones
vitae Christ i ,  Eiximenis, Vi lLena i e1 Cartoixá traduit per
corelLal peró aquestes imatges ostentoses, no són üna
conseqüéncia de la mateixa prácüica contemplativa?
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en vers. Recordem, també com a exemple, la poesia de Vinyoles,

Obra feta per Io dit AAgnífích mossén Narcís VinyoTes, responent

a una joya que.s doná a gui miTlor diria qr-rina dolor sentí la

Mare de Déu quant enconttá son fi77,Jestis, ab 7a c¡eu al co77,

qJe.7 d.uien a crucif icafl  (Vinyoles tg78, tL7) .

. En efecte, en la fstória hi ha imatg:es relacionades amb la

Passió que també solen aparéixer en altres textos de carácter

rel igiós; és eI cas de les relacionades amb Ia mar' les que

comparen ,Jesús amb una tauTa de vanvi, amb un metge, amb un

guerrer, amb una arpa, etc. D',aquesLa práctica poética deriva la

uti l i t .zació de léxic específ ic d,els camps semántics propis dels

regis t res mar iner ,  béI . l ic ,  jur íd ic ,  médic ,  musica l  i  f inancer ,

un léxic que en alguns casos arriba a ser molt técnic ' consignar

(v. Lg22) , sirga (v. 2758) , esqtif  (v'  2936) '  tempte (v' 2943) '

caut i r i  (v .  3466)  ,  gábia (v '  3799\  '

D'altra banda hi ha termes procedents del vocabulari

específ ic d,alguns oficis com ara quan es diu que els jueus tenen

rf la mort tramada i ordida" (v" Lo62\ , o quan hi apareix la

f i Tassa (v .3402 ) ,ac t i v i t a t squeman i f es ten lap resénc iade

classes burgeses en la  creació l i terár ia '

E] terme d'efa7t (v. 2239) ens remet a l 'heréncia del léxic

dels t.robadors, í  Ia imatge del cigne (v.4L92), la mort de1 qual

es compara en Ia poesia amb la mor! per amor de l 'enamoraL' ens

recorda Ia trad.ició l i terária no estr ictament rel igiosa' En

aquest mateix sentit ,  eI de la petjada de Ia tradició profana en

1,obra, pod.em esmentar Ia introducció d'un epitaf i  en el plany

66vegeu altres d.etalls sobre les imatges en les notes a peu

de página de 1 'ed ic ió .
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f  ina l  de Mar ia  (vs.  4ZZO-4224)  ,  que tecord.a

alt.res planys funerarís (esmentats en 1es notes

en mol ts  sent i ts

corresponents de

1 'ed i c i ó ) .

L 'heréncia de 1a t rad ic ió  l iLerár ia  i  la .  preocupació

esti l íst ica dels autors es manif iesta també a través d.e la

selecció de1 léxic" Hem esmentat més amunt que es tracta d.run

Léxic variat i .procedent de registres diferents. Afegirem ara que

hi  ha nomborsos arca ismes,  com ara enante (v ,L954) ,  fuyta (v"

L963) ,  s i en t  ( v "  2079) ,  a ida r  ( v .  3590) ;  cu l t . i smes  com a ra  ques i t

( v "  J -083 ) ,  r es  ( v "  L059 ) ,  esc ru t i n i  ( v .  l _589 ) ,  seqüe la  ( v .  501 ) ,

munde (v" 291-9'), tempre (v. 2943), entoxegar (v. 2g6]-), brasfemo

(v. 929) , superbo (v" 1337) ¡ i  termes documentats per primera

vegada en textos del seg1e XV com ara esqueixar (3851_) f i lassa,

|3402)  recruar  (v .  3496) ,  empa.vesades (v .  2 lg2) .  oe ixant  de banda

alguns diarect,al ismes, com ara 1anda, i  termes d.e registres

col " loquia ls ,  com bua,  1 'obra mostra una preocupació est i l ís t ica

i l ingüístj-ca dels autorsr eu€ manifesta 1a riquesa d.e 1a l lengua

en el moment álgid en q[ue s,escriu aquesta obra.

La rstória és una obra narrativa en vers d.e temática

re l ig iosa en 1a qual  1 'evangel i  s ,ampl ia  amb mol tes per Í f ras is ,

sense afegir prácticament altres continguts al iens a}s que dóna

r 'evangel i , "  per  a ixó,  les repet ic ions,  er -s  para l  . le l ismes,  les

perífrasis són f igures molt freqüents. El-s autors manifesten el

seu coneixement de 1a tradició l i t .erária en la uti l i tzació de

determinades ímat.ges i géneres, €rr r,  ús de léxic d, heréncia

trobadoresca i en un domini de Ia l legua que e1s permet uti l i tzar

termes propis de1 XV alternant amb cult ismes i amb arcaismes. El

dramat.isme imposat pels fragiments en estir directe, unit amb la
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subjectivitat d.erivada de I' abundant adjectivació, aconsegueixen

un d,els objectius principals de I 'obra, impactar e1 lector' I¡a

Istória té molts elements d'obra contemplativa, s'hi introdueixen

reflexions gobre eI gue es veu en forma de parlaments de

l,evangelista, en molts casos dirigides expressament aI lector-

Aquestos elements contemplatius són els gue predominen en I'obra

que segueíx Ia Istória en f,o passi en cobTes, la Contemplaci6'

La ConEemPlació

Aquesta obra és una oració67 en 1'esti l dels franciscans,

seguint les Meditationes Vítae Christi atribuides a sant

Bonaventura. En la Istótia, els elements de reflexió i e1s

e1ements afect ius,  t íp ics dels escr i ts contemplat ius,  h i  tenen,

en major o menor mesura, una preséncia ben clara. Ara eI text se

centra en una sola escena de Ia Passió, la crucifixió, amb un

predomini clar de 1'element contemplatiu sobre el narratiu'

67A propósit del Tractat del MoLí espirituaT de Canals, Hauf
(1990,  lOOJ expl ica,  en re lac ió amb 1 'orac ió gue provoca

" Ilágrimes contritives rr , q[ue :

És aquesga, segons sant Bonaventura, la forma d'oració més

satiJfactória i  plaent a Déu, i ,  ta] com es presentsa en

i,opuscle que comentem, recorda de seguida 1'esti l  i  la

tónica d.e la mil lor l i teratura crist iana af ectiva,

represenUada per ]es oracions i meditacions de sant Anselm

i d.e1s seus déixebles, i  els sol i loquis d'encuny agustiniá,
génere que autors nostrats com Eiximenis soLen designar amb

éf tí to1 d.e 'rcontemplacions", i  que es caracterit 'za per

1'abundáncia d'exclamacions i d' ' interrogacions retóriques'

la repetició de verbs, i  la insisténcia en una certa

*oa.tf"-"ió dels perlod.es i en una gamma determinada de Lemes

i motius que eI temps i I'abús convertiran després sovint en
'f loretes de devocionari '  .
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La primera estrofa és una visió o contemplació de la f igura

de ,Jesucrist en Ia creu i la segueixen una série de reflexions

a1 voltanL del mateix tema en les estrofes següents" Des de

1'estrofa 6 apareixen referéncies a diversos moments d.e la vida

de Crist; el Diumenge de Rams , I  'apresament de ,Jesús,

I 'al l iberament, de Barrabás, Ia senténcia de Pilat. Com en l-a

Istória, e1s jueus es consideren dolents i  traidors" Des de

L'ortze¡:.a estrofa es parla de l-a crucif ixió, i  f  ins a Ia quinzena

s' introdueixen reflexions sobre Ia salvació que comportá aquest

sacrif ici" Des de 1a número L6 es parla deLs darrers moments de

1a  Pass ió ;  L ' ho r t ,  l es  ca igudes  de  Cr i s t ,  I ' o rac ió  a  Déu  pe l s

homes,  la  sa lvac ió del  l ladre,  la  mort  de, fesús"  I  es recorda fa

seua pobresa i la seua humifi tat f  ins a1 darrer moment. ,Jesús amb

els u1ls  tancats té  e l  costat  ober t ,  d 'on broI la  la  font  que

salva l 'home" F ins a l 'est rofa 40 es parLa de Ia  mort  de 'Jesús

i d,e Ia seua sang com a redemptors d" l 'home. Així, mirant el

gest  de Jesús a la  creu,  lohome té esperanga de ser  red imi t "

Després, f ins al f inaI, hi ha una contemplació dels membres de

Cr i s t68 .

I¡a narrativitat i  La teatral i tat gue caracteritzen Ia

Istória deixen pas ara a un text en tercera persona en el qual

predomJ-na 1a meditació, i  per aixó mateix, en alguns moments

arr iba a ser  mol t  I í r ic .  No h i  ha par laments en est i l  d i recte,

n i  f igures com les de l 'evangel is ta  o de1 lector ,  que en la

Istória implicaven e1s gui l legien, peró s'aconsegueix aquest

6BTot i que Ia figura de
apareixen referéncj-es aI seu
36 ,  38 ,  39 ,  40 ,  4A ,  43 "

Maria
dolor

50

no
en

fa  un d iscurs d i recte,  h i
l es  es t ro fes  L ' 7 ,  28 ,  35 ,

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



objectiu amb 1'ús de la primera persona de1 plural, qlue implica

autors i . lect.ors en I 'oració, Lerme que apareix en el t ' f tol de

la tercera de les obres que conEé I¿o passi en cobles.

En el desenvolupament de Ia ContempTació hi ha una série

d,ímaLges que apareixen amb freqüéncia en la literatura devota:

,feSús eg Compara amb un guerrer, amb un metge; Ia Creu és

l,estend.ard de,fesús, és un arbre. També hi ha les contemplacions

d.e les diverses parts del cos de ,Jesús, i  1' aI '  Iegoria amb

imatges marineres per a presentar algun misueri de la Passió6e.

En a lgunes est rofes so len aparé ixer  para l ' le l ismes (e-  20) ,

i  contrasEos (e.  L4 i  L5) ,  recursos gue també s 'u t i l i tzen en Ia

Is tór ia .

En 1a intervenció alternada dels dos poetes en l 'obra,

cadascun hi va introduint un tema que continuará I'altre, com

s ,esdevé  en  l es  es t ro fes  11 ,  L3 ,15 ,  L7 ,2 ! , 28 ,35 ,  37 .  Una

altra manera de desenvolupar un tema és eI de l lestrofa 2t, en

1a qual e1 darrer vers, sense gaire relació amb la resta de

l,estrofa presenta el motiu que reprén Escrivá. Igiual cas és el

de l,estrofa 23, en la gual el darrer vers parla de la pobresa

d.e tfesús; Escrivá comenqa }a 24 amb aguest tópic i introdueix

nous elements. A1 costat d'estrofes en qué es relata algun

episodi evangé1ic n,hi ha d'altres de caráct,er més reflexiu i  de

medi tac ió.

imatges

61

1990 .

6eMol tes d 'aquestes han estat estudiades en Hauf

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



L.2.4.  AntecedentE,  models  i  font ,s

1 .2 .4 .L .  ModeLs  g iene ra l s

Els textos de la fsüória i de Ia Contemplacíó pertanyen, per

la  seua temát ica,  a '  1 'ámbi t  de la  l i teratura re l ig iosa.  E1 pr ímer

és una vers i f icac ió del -s  epísodis  de 1a Passió de. fesús,  Lractats

d'una manera moLt prol ixa en obres devotes. La versif icació de

la Bíb1ia en 11engües romániques té un exponent important en Ia

Bíbl ia r imada de SeviL7a1l. Sobre la Passió en concret, Lrobarem

obres similars a la Istória en 1es al-tres l i teratures europees,

les qua1s,  en a lguns casos,  la  cr í t ica dubta d 'encasel lar  ent re

l-es destinades a la represelntació o entre les escrites per a ser

l leg ides.  EI  mate ix  s 'esdevé amb la  Is tór ia ,  ja  que,  p€r  exemple,

molts fragments van ser copiats en la Passi5 de Cervera i

tanmateix no es considera una representació teatral"

La ContempTació és més breu. Com moltes altres

manifestacions del mateix génere de les contemplacions o

oracions, convida el l-ector a la meditació sobre els misteris que

s'hi reLaten " I¡es contemplacions se centren en episodis de l-a

vida de Jesús, €rr aquest, cas es tracta també, com en 1a Istória,

de  Ia  Pass ió "

En ambdues obres hi ha una série de dogmes de I 'església

acceptat.s comunament i  molt repetits en la l i teratura i  en Ia

pintura: el fet de considerar "Tesús 
com un segon Adam; el-

de la  Univers i ta t  de Valéncia,  n 'ha fe t
Ia seua tesi doctoral, que publicará

Barc ino.

62

toJosep

1'  estudi -  i
próximament

Izquierdo,
1 'ed ic ió  en
1 'ed i to r ia l
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naixement de l 'església en eI moment de 1a mort de 'Jesús; Ia

considera.ció de Maria com a símbol de I 'Església, etc. ( l" lále,

l - 958 ,  l - 33 -179 )  .

A més de la Bíb1ia?1, Ies fonts prj-meres dels relats sobre

la passió són e1s evangelis apócrifs i  moltes l legendes

bíbl iques, que es recullen en els evangelis apócrifs, €D la

Bíb7ia rimada de Sevi77a, en la I'egenda autea' etc. Tanmateix,

hem d.e fer notar que els textos estudiats són bastant f idels a

l revangel i ,  a  d i feréncia d 'a l t res obres sobre e1 tema,  €r  les

quals solen aparéixer Ia l legenda sobre Judes72, Ia história de

la verónica i  d ,a1t res.  Entre e ls  apócr i fs ,  L 'EvangeTiUm

Nicod.emiT3 conté el relat, de Ia Passió7a i va ser objecte de

t,raduccions en catalá i  en Occitá: coneixem dues versions en vers

-.$ens e tazos d'una escriptUra, i E La mira car tot era ensems-

i dues en prosa -el Génesi i  el GamalieT'

?1les harmonies bíbliques o Diatessaron eren narracions dels

a evangel is  cont inuades,  i  se 'n  coneixen des de I 'any-170 (Foster

t_9j-5 , 47) . Vejeu una tráducció cat,alana de- 1a part de la Passió

a Gerson f-90á . I ' '  editor, Moliné i Brassés, troba la primera

impress ió  de  1 'ob ra  e l  L524 .

?zRomeu, "IrEI llegenda de ,JudeS IsCariOt en eI teatre catalá

i occitá. Assaig de-cl-assif icació de les Passions dramátiques

ca ta lan€Sn ,  d inJRomeu  ( fgéS ,  t ,  97 -115 ) .  Vegeu_ també  I zqu ie rdo

1991-. Record.em I 'extens treball  sobre el tema de Franklin Baum

L9 l -1 .

t3Evangeli probablement deI segle V. Edicions de Tischendorf

L876 i de Santoé Otero 1987. Vegeu t'ambé Apócrifs 1-990 '

TaIzquierdo (Lggi ,  L7-48)  ha estudiat  e I  text  l Ia t í  i  les

traduccions occitana i catalana.
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E] text occítá sens e razos d'una eseriptutdTg, escrit  en

noves rimades cap a f inals del xrrr, conté un planctus Mariae

(rzquierdo L994,  25) ,  a  més de d iversos f ragment .s  par la ts .  com

veurem en l 'apartat següent, sobre eI pTanctus Mariae, aquest

t ipus de composició es troba en Ia fsüória en diverses ocasions

en gué Mar ia  par la  en est i l  d i recte.

E 7a mira car tot era ense¡ns76 ha estat editat per Moliné

i  B rassés  ( rgog -1910)  "  Es  t rac ta  d 'un  poema de  25Lo  ve rsos  en

noves rimades en cataLá que pertany aL génere románic de les

Passions narrat, ives en versTt " El- relat de la crucif ixió Eé pocs

elements que permeten relacionar-1o amb 1a rstória i  la

ContempTació a més dels derivats del tractament del mateíx

tema?8 .  E t  ma te i x  s ,esdevé 'amb e l  Gama l - i e l  (1906) ,  que  és  una

traducció catalana en prosa de l,evangeli de Nj_codem"

Ja al segle xrr, Ia Historia scolastica de pere comestor

(Migne L98,  1,049)  re la ta extensament  Ia  pass ié.  En e l  segle xr r r

L'SpecuJum historialele de Vincent de Beauvais també tracta Ia

TsEd ic ió  de  Such ie r  1883 .

t6vegeu  l ' es tud i  d '  I zqu ie rdo  ( tgg+ ,  31 -38  )

TTvegeu

Mist,eris de
e1
1a

que  se ' n  d i u  en  l ' apa r t a t  L .2 .4 .6 "  , t Tea t re .  E l s
Passió i  les Passions narrat ivesrr "

TsRemarquem que e1 plany que apareix en els versos 3l-5-330
recorda les intervencions del lector en Ia Istória i  les parts
més meditatives de la ContempTació. La intervenció del narrador
en aquest cas és sorprenent perqué no n,hi ha més en l,obra;
tanmateix en e1s textos que estudiem intervé freqüentment. Aquest
t ipus d ' in tervencions també recorden e ls  Salms peni tenc ia ls .

7eL'Speculum Ma.ius de Beauvais es divideix en quatre volums:
specuTum natural-e ; specuLum doctrinale ; specurum morare,- speculum
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Pass ió  en  e I  l l i b re  V I I8o .

Entre e1s comentaris de I 'escriptura centrats en aquest

mateix tema hi ha81: In ,Joanis EvangeTium Tractatus CXXTV de

sant Agustí ,(Migne 35, L379\, In Matthaei EvangeTium Esryosit io

d.e Beda (Migne 92, L2) i eI Commenta,riorum in Matthaeum I'ibri

VI I I  de Rabanus Maurus (4.o.  822-826;  Migne !0 '7 ,  729) .  Entre e1s

tractats o meditacions z Vit is Mystica seu Traetatus de Passione

Domini ,  a t r ibu i t  a  sant  Bernat  (Migne !84,  635) ;  La Medi ta t io  in

Passionem eü Resurrectionem Domini (Migne 184, l4L); eL Liber De

Passione Christ i ,  et doToribus, et planctibus Matris ejus (Migne

1-82, 1l-33) atr ibuit a sant Bernat de Claravall ,  qlue va viure aI

segle XII; DiaTogus Beatae Mariae et AnseTmi de Passione Domini

(Migne 159,  o27L)  at r ibu i t  a  sant  Anselm;  eI  De Card inal ibus

Oper ibus Chr is t i  (Migne L89,  l -6L0) .  A lguns dels  més re lac ionats

amb les obres estudiades són:

1- .  Les medi tac ions at r ibu ides a Beda (Migne 94,  561) ,  De

meditat. ione Passionis Christ i  per septem diei horas 7ibe7us.

Després del prefaci comenga eI relat de la Passió, seguint 1es

his tor iaTe.  La Passió es re la ta en L 'Speculum his tor ia le
(venéc ia ,  ! 494 ) ,  1 l i b re  V r I ,  cap í to1s  xxxv l -Lx r I I .  E l  re la t
comenga en } 'ú l t im sopar  i  ar r iba a 1a mort  de Jesús.  Se c i ten
amb f reqüéncia sant ,Jeroni , L'evangeli de Nicodem i Pere
Comestor. L'SpecuTum historiale té una traducció catalana del
segle XIV.

soFos te r  1916  c i t a ,  a  més ,  l 'Au ro ra  de  Pe t rus  R iga .

81Per a aquestes fonts
L 9 3 0 .

l lat ines vegeu Foster L916 i Frank
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hores canóniques, per completess2" En acabat r,últ im sopar,

Jesús va a la muntanya de res ol iveres amb ers apóstols83.

segueix la história per matines, ptirna, tercia, sexüa, nona í

vespree. Acaba amb e1 davallament de 1a creu i amb e1

sot,errament " Els episodis són el-s mateixos que trobem en la

rstória í coincideixen t,ambé amb l,evang'eri de sant .Joan.

Aquestes .meditacions tenen fragment,s molt relacionats amb

la rstóriasa, com ara quan es parra dels jueus com a l lops o com

a giossos rabiosos, o quan s,explica com maltracten ,fesús amb

estirades de barba. Hi ha un breu plany de Maria, q[ue exclama

f 'quam s ic  desolatam dimi t t is"  (Migne 94,  567)  "  EI  text  presenta

1a l legenda del veL que porta Maria i  .que posa a ,Tesús quan e}

deixen nu per  a cruc i f icar-1o (vegeu eI  comentar i  a  l ,est rofa

293) ; també hi apareix 'Jesús en e1 prend.iment amb una cadena aJ

corl;  hi ha ref l-exions i contemplacions d.e 1, autor quan va

narrant e1s episodis, com en la rstória i  Ia contemplacióss.

82Mo1ts tractats medievals fan coincidir els episodis d.e Ia
Passió amb Ies set hores canóniques (Frank j_930,- VII) .  Així,
aquestes meditacions atr ibuides a Beda. Les Meditationes d.e
Passione Jesu christ i ,  atr ibuides a sant Bonaventura, també
contribuiren a propagar la prácLica d.e dist.r ibuir La história de
la Passió en tants fragmenfs com parts tenia r,of ici diví (Hauf
1990 ,  .290,  i  Hauf  L9B2) "  Com veurem més avant  ,  Lo quar t  d .eI
Cartoixá expli .ca la Passió seguint també les hores caiónigues.
En ra rstória hi ha dues estrbfes que fan referéncia a 1,hora
sexta:  l -a  1,92 i  Ia  304 "

83*Ta hi ha referéncies aL dolor d.e Maria.

s4vegeu eI  comentar i  a  les est rofes 30 i  265.

- . tsvegeu,  per  exemple,  € '  Ia  rs tór ia ,  Ies est rofes que
expliquen el dolor de Maria quan sap que crucif icaran Jesús(est.rofes 278 + s") i  compareu-les ,*É , igun, fragments d.el De
medi ta t ione (Migne 94,  555) .  La contempTaáia qu"sI  e l imina ers
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2. Liber de Passione Christ i ,  €t doToribus, et planctibus

Matr is  e ius (Migne L82,  1133) ,  a t r ibu i t  a  sant  Bernat  de

Claraval, que va viure al segle XIf. A través dels u1Is de Maria

s'explica tota la Passió de Jesús. És un exemple de com e1 plany

d.e Maria está molt relacionat amb les obres d'aguest tema,

probablemenE n 'és I 'or igen,  De fet ,  Frank (1930)  considera e l

Liber com una de les fonts de les representacions teatrals del

c ic le  de la  Passió.  E l  text  por ta l 'avís  següent :

Librum seguentem ex codice membranaceo saeculi  XIfI  luci

mandamus, 
-q,r i  

tractat De Passione Christ i ,  €t doloribus, et
planctíbus-tvtatr is ejus. Coscli ,ptus. est in forma dialogi, 9t
irum sit Bernardi Clarae-VaIlensis ve1 alterius abbatis
Bernardi, ignoramus; eum tamen publici juris facimus, quia

valde devotus est.

En forma d.e diáleg, Maria va responen! les preguntes d'un

personatge que Ia int,erroga sobre els fets des de1 momerlt gue

s,assabenta que Jesús ha estat pres. Fa un plany quan el

cruc i f iquen ( fo l .  1L35,  1 l -36 i  L137)  i  vo l  mor i r  amb e11.  Fará

un altre plany després de Ia mort de Jesús. Hi apareix eI motiu

d.e la Sang, que analitzem amb detall més endavant trcadentes

guttas sanguinis ore tangebat, terram deosculans, quam cruoris

unda r igabat ' r  ( t137) .  Després h i  ha e l  descendiment :

Stabat ad caput exstinct, i  f i l i i  sui mater Maria lacrimis

faciem ejus 
-r igans; 

per diverse torguebat'ur suspir ia in

terius, iront,em-, et glenas, oculos, quasi_simul et nasum,

omniaque frequentius osculabatur, ipsa lacrimarum tanta

ubertate flebát, üt carnem cum spiritu omnem in lacrymis

resolv i  putares (1138)

E1s ángels ploren amb Maria, que vol ser soterrada amb el

seu f i l- l :  r 'aut i l lum ponit, is in sepulcro, me miseram deponite cum

deixa només aquests de reflexió'
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i1Io; mal}em, quia et post id supererit

rJoan 1a porta a casa seua "

Als parlaments en primera persona

e1s comentaris del narrador, que invita

mih i "  (1140)  "  F ina lment

de Maria s 'h i  afegeixen

a la meditació:

Cogitare libet quantus dolor interfuit matrí r cürTl sic
dol-ebat, quae ita sensibi l is erat. Non l ingua loqui nec mens
cogitare valebat quanto dolore anima tunc tenebatur Mariae
( r r :a)

Com es pot veure, aquest text és un precedent clar dels

planys de Maria de Ia Istória, i  quasi podem dir que de tota

I 'obra, perqué conté elements estructurals i  temátics que hi

seran ben importants: 1a f igura de Maria; el carácter narratíu,

que alterna amb moments de meditació; 1'aparició de

parlamentsss i  I '  acció narrada també coincideix en totes dues

obres. Almenys, sí que es pot dir que 1a fsüória s' inscriu en una

tradició molt clara en relació amb asuesta obra.

3. DiaTogus Beatae Iulariae eü AttseTmi de Passione DominisT

(Migne 159, 02711 , at,r ibuit a sant Anselm. Maria s'apareix a sant

s6Recordem que eI Líber és un diáIeg i que els dos
personatges tenen intervencions en esti l  directe.

tts"gons 1'opinió de Roy, aquesta obra s' inspira en les dues
anteriorment esmentades. A més:

Non seulement le pseudo-Anselme a dévelopé au long, sans
hésitat ion, tous }es détai ls nouveaux de 1a crucif ixion qu'on
voulait attr ibuer au seul Bonaventure, non seulement i ]  se
vante 'dfavoir vu le premier ce qu'aucun Evangile n'a
déc r i t ' ,  ma is  c ' es t  l u i  enco re  qu i  a  imag iné  d 'assoc ie r
int imement la Vierge a toutes Les souffrances de son f i ls,
c'est 1ui en tout cas qui a répandu toutes les idées qui
devaient trouver plus tard leur expressions dans I 'Off ice
spécia l  de 7a Compassion (Roy 1974,  93) .

68

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Anselm i respon totes les preguntes que aquell l i  fa sobre la

passió.  Hi  ha l ,escena de I 'hort  d.e Getsemaní,  e1s episodis

davant Anás, caifás, Herodes, eLc88. L',obra conté molts detalls

sobre la crucifixió que trobarem en Ia f 'stótia, com ara eI desig

de Maria d.e ser goterrada amb 'Jesús8e

. L'ofici de 1a Setmana Santaeo es pot considerar una altra

font per a1s text,os sobre Ia Passió. Com indica Roy 6gZ+, 61 ,

l,ofici del Divendres Sant comprenia proses l latines o

lamentacions de Maria al peu de la creu'

La Legenda aurea, escrita cap at L260 per Jacobus a voragine

(t22g-t2gg)st no oblida la Passió. Es va traduir molt aviat aI

catalá amb eI nom de Vides d'e sants RosseTToneses, del segle XIII

(Maneikis i  Neugaard. L977).  L 'éxi t  de l 'obra perdura ja que amb

e1 t í toI  de FTos sanctorum se'n publ ica Ia t raducció el  L524'  A

més, sembla ser una font important del Recu77 de eximpTis e

miracles, gestes e fauTes e aTtre Tigendes ordenades per ABC'

exemplari catala que sembla ser de comenqament de segle XV (Isern

L990)  .

BsAquesta obra té moltes similituds amb les Cobles novel-Ies

".o^pl iaes 
de- iá p^"" ió de,Jesús. Reve-1.ada e tecomptada per 7a

gtotiio"" verge llladona sancta Maria a un seu devot, text que

éutrrdi"m en 1'-apartat  l  -2 -5 .2 .  "Va1éncia (v2 )  "  '

sevegieu eI comentari a les estrofes corresponents de la

fstór ia.

eoper exemple , L'Officium de Passione Domini de sant

Bonaventura (Boñaventura 1-898 , !52-1-58) '

e.Ed.itad.es per Graesse (Voragine 1846) . Les vides de sanLs

són molt nombroses d.urant, l)edai mit jana, des dels .DiáIegs de

"attt 
Gregori el Gran, que es consid.eren un precedent del génere,

;;;";  ""r" 
piát"" ia dé vides de sanrs des del sesle x.
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Ent,re les obres en prosa dels escriptors devocionalistes,

n'hi ha moltes, com veurem més avant, gue tracten eI tema de Ia

Passió" Les vides de 'Jesucrist també proporcionen detal ls que

aprofitará la Istórías2 " Si la part narrativa de }a Istória

segueix básícament 1'evangeli de sant ,.Toan, eLs models dels

elements que 1'obra afegeix al relat evangé1ic provenen més de

1es obres de carácter contemplatiu que no pas de les narracions

apócrifes. A taII d'exemple esmentarem Ia imatge de i lesús

crucif icat de l- 'estrofa 282 de l-a Istória, en la qual- la creu és

una arpa i  ,Jesús n 'és Ia  corda:

Será-us la creu arpa, essent encordada
ab venes e nirvis del cos divinal,
sonar-la eu vós ab fe concertada,
la vostra veu dolqa bantant concordada
tostemps ab 1o cánt ich del  par .eternal .

Aquesta imatge apareix en eI tractat. sobre Ia Passió de sant

BonavenEura L898, Vitis Mystica seu Tractatus de Passione Domini,

1 7 2  z

Septem sunt verba, quae quasi septem fol ia semper virentia
v i t is  nost ra,  cum in cruce e levata fu i t ,  emis i t .  C i thara
factus est t ibi Sponsus tuus, sci l icet cruce habente formam
ligni, corpore vero suo vicem chordarum l igno extensarum"
Haec autem sunt septem verbae3.

e2vegeu més aval l  1 'apar tat  sobre les obres en prosa.
Aquestes obres també tenen fragments meditatius alternats amb
d'a l t res més narrat ius,  i  s 'h i  fan serv i r  imatges compl icades,
com en la Istória.

e3En nota, s'explica que 1a imatge es t,roba en Ies HomiTies
de sant Agustí i  en ]es EtimoTogjes de sant Isidor, el qual diu
que antigament La cÍtara tenia seL cordes i per aixó es fan
coincidir les set parules que dj-u Jesús en la creu amb les set
cordes de l "a  c í tara.
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L .2 . 4 .2 . .EL planctus Matiae

Els planys de Maria o pTancti Matiaeea tenen una lIarga

tradic ió  en les l le t res cata lanes:  de l  segle XI I I  és e l  p tany

anónim Augats, seyos qui ctedets Deu 7o payre (Aramon 1959 '

Izquierdo L994) , amb un l lenguatge molt provengalitzat ¡ el PLant

d.e 7a verge de LluII (Romeu 1986) n'és un altre exemple; en les

Vides de , fesucr is t ,  €0 prosa,  d 'E ix imenis ,  d ' Isabel  de Vi1 lena,

entre altres, apareixen planys de María; i  en e1 segle XV hi ha

nombroses mostres d'aquest génerees"

L,origen dels planys de Maria semblen ser els versicles de

l,Evangeli de sant.Toan en els quals,fesús encomana la seua mare

a Joan. Potser (Aramon 1959, 15) també hi té a veure la primera

part de l,Evangeli de Nicodem ja gue, com hem vist en I 'apartat

anterior, una versió occitana d'aquest evangeli apócrif ,  Sens e

razos d'una escriptura, del s. XIII,  conté un planctus Mariae

envegieu Riquer  (1980,  L,  200-201) .  Les escenes nombroses en
textos en prosa o en vers en les quals apareix Maria pertanyen
a Ia tradi¿ió apócrifa de Ia Mariae Compassio (Duriez L9L4, 442-
459) .  E}  p lany áe Mar ia ,  segons Young (1933,  360-459)  és e l  nuc l i
a part ir-del qual es desenvolupen e1s drames de la Passió; e1
maleix autor déna exemples de plánys básics en e1s drames llatins
més antics d.e Ia passió. Sobfe I 'origen i les fonts del génere
de1 plany vegeu üambé lfechssler 1893, Ir indner 1-898, Ermini l-900,
Aramon fgSg.- D'altra banda, hi ha eI planh trobadoresc i els
planys en obres d.e temática no religiosa, recordem per exemple
eI plant doTorós de 7a reina Hécuba de Corella, que no Lractarem
ací .  Sobre aquest  aspecte,  vegeu,  a ix í  mate ix  Rico ( fggO, ] -4O-
l_s4 ) .

esEditats per Aramon, De gran doTor eruzeT ab'mottal pena

ftg62) ¡ Vuy gran matí auzí vótz d'una ttompa (1963) i Estant
prostat  axí  com adorava (1963) .
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(Izquierdo L994, 25) e6 .

Es pot considerar un precedent del_s planys de Maria el

Tractatus beati Bernhardi de pTanctu beate Marie, Liber de

Passione Christ i ,  et doTorjbus et planctibus matris ejus (Migne

!82 ,1L33 )e? ,  a t r í bu i t  a  san t  Be rna t  de  C la rava l l .  De  f e t ,  1a

importáncia de Maria en eI relat de 1a Passió és fonamental" Un

altre text gug dóna gran rel leu a Maria és e1 DiaTogus Beatae

blariae et Artselmi de Passione Domini (Mígne 159, 02?1). Així, €D

els planys, o en obres d'un altre t ipus com aquesta, fa f igura

de Maria apareix molt l l igada al relat de la Passió.

D'a l t ra  banda,  des de1 segle XI I ,  1es representac ions de 1a

resurrecció van anar ampliant-se amb les de Ia crucif ixió, que

a poc a poc suplanten les primeres í que constitui.ren els

mister is  de la  Passió en l lengua vulgar ,  en e ls  quals  no h i

manquen e1s planys de Maria"

Com a génere literari independent, trobem e1 plany a

1 'Europa occ idenLal  a  par t i r  de l  segle XI I ,  com a resul - ta t ,  ent re

d 'a l t res factors,  de l  fervor  f ranc iscá.  L 'h imne I i túrg ic  Stabat

mater ,  a t r ibu i t  a  Jacopone da Todi  (1230-1306)st  s 'ha considerat .

un precedent. d'aquest génere, peró no pot ser encara considerat

un plany perqué sols presenta els patimenLs de Maria; el la encara

esTambá es conserven mostres que manifesten un origen
l i t ú rg i c  de l s  p lanys  (A ramon  L959 ,  L6 ) .

eTFrank (1-930,  VI f  I )  e l  dóna com
Maria del poema narratiu deL segle XfV

essobre 1 'autor ,  vegeu Raby ( tgZZ ,
I i túrgic Stabat Mater a Analecta Hymnica
3L2 )  "

La
Le

font dels planys de
Livre de 7a Passion.

429 -457)  "  L ' h imne
(1855 -1892 ,  vo1  "  54 ,
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no hi parla, sinó que és un testimoni mut dels fetsee' També es

pot reLaqionar amb 1'esperit franciscá la devoció per Ia creu,

que representa l ' instrument del sacrif ici de Déu, acabat en

triomf . l,a clreu és }'objecte de moltes meditacions, entre les

quals es pot incloure L'Stabat materioo'

Com hem dit, e1s planys de Maria Lenen un origen en Ia

litúrgia: entre els himnes litúrgics podem trobar-ne molts 9ü€,

com !'Stabat Mater, presenten Maria patínt per Ia Passió de

Jesús, o f ins i  tot  par lant ,  en est i l  d i recte.  Aixír  p€r exemple,

en un himne conservat en un breviari de1 segrle XV, es pot l1egir:

Fi t  nox i l I í  f l -eb i l is
et nimis amara
Matri,  quando caPitur
e jus pro les cara.

F i l i ,  du lc is  et  amande,
Fili mundo venerande,
Quomodo te video!
Fi l i  du lc is  et  du lcedo,
Pro te cor lamentis laedo,
Poenas üuas do1eo.

Heu, heu, quam me dire tangunt,
Premunt, torquent atque fragunt
Tua,  f i l i ,  vu lnera!
F i I i ,  v iga cord is  mei ,
Matris atque summa sPei,
F i l i ,  mea  v i sce ra .

Terra,  t , reme,  so l ,  n igresce,

eecom ind ica Aramon (1959,  L6-L7)  ,  Eduard Wechssler  1893 fa

1, ínventari dels planys que i i  són coneguts en l la!Í,  i tal ia,

f rancés, provengal-, ca-t,alá, castellá i pgltugués . En -dóna algunes

fonts i  constata i" poca depéndencia 
-dels 

textos l lat ins dels

románics, cosa gu" exptica pei fet que Ia l i teratura dels planys'

com fa dels miáteris ae 1á passiól és básicament popular i  no

deriva d.e Ia l i teratura en l lengua l lat ina'

loovegeu, €r relació amb aquesta d-ev-oció per la creu, el que

es díu méé avant sobre les Cobles en Tahors de Ja creu' apartat

L .2 .4 .9  .
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Petra, crepans expavesce
Facinus furentium,
Necat mortis pecatorem,
Tulit vitae redemptorem
Furor perseq[uentium.

Planctum meum non causatur,
Qui rem digne conspicatur,
Ego sum, quae genui,
Fovi natum et lactavi
Deincepsque ministravi
satageus ut potui.

. (¿naTecta Hymnica l _886  -L922  ,  24 ,  L50  )

Maria agafa la cara del ,Jesús i es lamenta d.e

aque1I  estar  e I  f i l l  que eI Ia  e l la  ha cr ia t .

A1tres himnes litúrgics recorden Maria al peu de

i  la  profec ia de Simeó:

veure en

Ia  creu,

Stabat virgo dolorosa,
Mater Christ i  g,enerosa,
Juxta crucem f i1 i i ,
Tristem g,erens theoriam
Recensendo prophetiam
Simeonis  g lad i i .

( k taTec ta  Hymn ica  tB86-1922 ,  24 ,  L5L )

^A'quest l larg himne explica diversos episodis de l-a passió

fins a Ia resurrecció1ol, i  es dívídeix en diverses seccions

encapqalades per les hores canóniques, com s,esd.evenia en alguns

dels tractats en prosa comentats més amunt: rn J-. vesperis, Ad

Matutinum, Ad NocüJrntJm, In Laudibus, fn 2. Vesperis "

1019n al-tres himnes es recullen també escenes de Ia passió:
,fesús encomana Maria a .Toan (Analecta Hymnica i-g66 -Lg22, 24,
1-53), os narra. eI prendiment a I 'hort,.  Marla plora, i  es compara
a una tórtora i  a una philomena (Atzalaeca nyzwtica LB66-1922, 24,
] .27- ] -28) ;  e ls  pecadors s ,encomanen a e l la ;  també h i  ha a lguns en
qué es canta Mar ia  i  1a creu (k taTecta Hymnica 1g66-Lg2z,  1-L,52¡
24 ,  1 -26 -129  i  152 -L53 ;  39  ,  52 -55 )  "
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Entre les obres dels autors devocionalistes també hi ha

planys de Maria; així, Ubertí de Casale, €r eI capítol 22 de

L,Arbor vitae crucif ixae iIesuL,2, té una "lamentació o plany de

1a Verge Maria'r en Ia gual increpa 1a creu. Ubertí fa que Maria

contemple tes diverses parts de1 cos de Jesús (Hauf LggO,

294)103, €1 mat,eix que s'esdevé en les estrofes f inals de Ia

ContempTació

A més de I 'Augatz, Aramon edita altres planys de Maria de1

segle ¡yro+ i esmenta eI de I 'Otació de Corella, imprés aI f inal

de -Lo passi en cobles. Tr' Oració de Corella és un plany de Maria

en eI  d .escend. iment ,  com eI  de les est rofes 389-392 de La Is tór ia '

E1s altres planys que edita Aramon presenten Maria a1 peu de la

creu (Augatz, De gran dolor cruzel), com la Istória en les

estrofes 354462L0s -

La relació de la f igura de Maria amb }a

que en les obres que tracten aquest Lema

Maria. En el cas que ens ocupa podrem veure

diverses intervencions de Maria en primera

Passió de 'Jesús fará

apareguen planys de

que la Istória conté

persona, algunes de

102¡¿ Bibl ioteca General i  Histórica de Ia Universitat

valéncia conserva un exemplar de I 'obra, impresa eI 1485

Venécia per Andreas de Bonetis-

de
a

ro3E1 mateix Hauf ind.ica que Eiximenis, en la Vita Chtisti
(Ix, e.L26) , ápi"i it" els capítols d.e l 'obra esmentada d'I l lcertí
p"i 'po"ar en btca de Maria ies exclamacions sobre les diversos

i"rc"" del cos d.e Jesús. Joan Eixemeno també escriu un plany de

Marj-a en aquestos termes en Ia Quarantena de contempTaeió.

loavegeu el comenqament d'aguest

rosgn aquestos PIanYs Jesús també
en  Ia  I s tó r i a  (e .  325 -326) .

apartat .

1'encomana a sant lToan, com
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les quals són d'una gran bellesa. pe1 que fa a La contempraeió,

tot i que Maria no hi intervé en esti l d.irecte, hi té una

preséncia molt significativa i en morts versos l,autor fa

referéncia al seu dolor" També trobarem planys de Maria en obres

en prosa, com ara en la v i ta chr ist i  d,rsabel  de v iL lena.

L.2-4-3-  P lanys de Mar ia  en Ia  Is tór ia .  Relac ions amb a lgrrns

planys de Ia literatura profana

Mar ia in tervé en est i l

part de la Istóriato6 z (1)

300 ;  ( 3 )  es t ro fes  354 -362 ¡

392  "

directe diverses vegades en la segiona

es t ro fes  286 -287  ¡  (2 )  es t ro fes  294 -

(4 )  es t ro fes  386 -387  i .  es t r o fes  389 -

La preséncia de Maria és fonamentar des d.e L, estrofa 277 ,

quan Jesús és portat cap aI cal_vari" Erla viu directament

aquestes escenes i  par la  amb Jesús.  L ,evangel is ta  Ia  cr ida i  I i

diu que vaja a veure el seu f i l l  pels carrers. Sant Joan és també

qui I i  anunciará aquesta notícia en Ia Vita Christ i  d., Isabel de

Vi l1enalo7 "

1-"  En 1es est rofes 286 L 287 Mar ia  es d i r ige ix  a ls  jueus per

dir-Ios que ,Jesús no és cu1pab1e. En ra 2gg cauen tots dos a

106les ref eréncies es f an d.e manera abreuj ada citant 1es
estrofes (e. )  de les obres esmentades,  1 ,ed. ic ió  de les quals  es
dona la primera vegada que se citen.

107car recordar en aquest sentit ,  algunes estrofes de pero
Mart ínez (L946,  1 l -4  -LZL)  .
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terra i  es miren108. Després porten üesús al- Calvari i  quan eI

despullen renoven les seues ferides. Maria es l leva el vel del

cap i e1 cobreixloe.

2.  L lavors comenga e l  segon par lament  de Mar ia  (e.  29q-300) :

es tracta d'una espécie de sermó en el gual anima eI seu f i l l  a

la l luíta gue l 'espera per salvar el món, per complir el seu

destí, peró, a1 mateix temps, manifesta e1 dolor que aixó l i

causa110 .  Duran t  I a  c ruc i f i x i ó  (e .  30L -303) ,  Mar ia  sen t  e l s

colps del martel l  que claven ,fesús dins l 'ánima. EIs botxins

claven primer les mans, estirant amb una corda de manera que el

cos queda desnuat (Bonaventura !982, 54l-. Després alcen la creu

amb una sacsada gran per tal de fer més dolorós eI procés. Posen

un rétol a Ia creu, i  es reparteixen les robes. .fesús encomana

Ia  seua  mare  a .Joan  (e .  344 )  i  abans  de  mor i r ,  I a  m i ra  (e .  340 ) .

3 .  Mar ia  vo1  toca r  e I  seu  f i l l  ( e .  353 ) ,  pe r6  com que  no

pot, abraqa 1a terra i  es taca la cara de 1a sang de ,fesús, gu€

hi ha caigut. Llavors comenga un plany, aI peu de la creu (e.

354 -362) ,  t r emo losa  (e .  356 )  (L1u11  1986 ,  e .  23 )  .  Com I i  hav ia

losAquesta escena la presenta també Pero Martínez (tS+6,
L1_7)  .

loeAquest motiu apareix també
a Beda, D€ meditatione (Migne 94,
de L1ulI L986, peró en una altra
i 54) explica com despullen .Tesús
Mar ia 1 i  posa e}  ve l .

1108n una escena semblant, Martínez L946 posa una oració en
boca de1 narrador i  no de Maria.

en les meditacions atr ibuides
56L) ,  en eI  PTant  de 7a Verge
escena. Bonaventura (]-982, 53

i I i  renoven les ferides, i  com
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dit simeó, 1a seua ánima está traspassad.a per una espasa coltel l

de  doLo r111  (e .  3sg ) .

4"  segueix  I 'ep isodi  de La fer ida deL costat .de Jesús,  de

la qual ixen aigua i sang. Després hi ha una mena d,epíIeg, ,Josep

d'Arimatea i Nicodem abaixen ilesús de ra creu ,fesús i el posen

a l -a  fa lda de Mar ia ,  gue fa  un p lany (386-392)  ara en la  mate ixa

s i tuac ió que I 'Orac ió de Core1la.

Segons  exp l i ca  en  L ,ed i c ió  de  l , ob ra  de  Core l l a  ( f g f : ) ,

Míquel i  Planas creu que 1'oració está inspirada en unes págines

de Lo quart del cartoixá11z, en. la . quar Maria d.esit ja ser

sot.errada amb ,Jesucrist. (estrofes segona i t ,ercera d.e !,Oració) .

En la rstória Maria també vo1 ser soterrada amb Jesús (esErofes

390 i  39 i - ) ,  cosa que podr ia  ind icar  que la  font  és la  mate ixa de

r'oració, p€ró e1 desig de Maria de ser soterada amb Jesús

apareix en fonts anteriors (vegeu Les notes al text en aquestes

l11simeó és e1 personat,ge bíbl ic que apareix en r-, episodi d.e
l 'evangeli de sant Ll-uc en qué ,Jesús és- presentat aÍ tempre.
Simeó diu a Maria: lreü tuam ipsius animam-pertransibit glaáius
ut reveLentur ex murtis cordibus cogitat iónes,, (Lc 2,ls). r,a
pr imera est rofa de L,Stabat  mater  d iu :

stabat mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat f i l ius;
cuius animam gementem
contristantem et dolentem
pert rans ib i t  g lad ius.

(AnaTee ta  hymn ica ,  lB66 -L892 ,  54 ,  31 .2 )

vegeu també Augats (L994,  e.  5  de 1a pr imera vers ió) ;  Bonaventura
( t gaz ,  55 )  ;  v i l l ena  (L9L6 ,  I r r  ,  69 ' ) - "

112Mique1 i PLanas cita per Ia traducció de CoreIJa"
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estrofes de la Istótia). Pot ser que el desenvolupament més 1Iarg

del motiu en I'o quart haja proporcionaL a Corella alguns dels

deLa1ls de l-a poesia, peró eI motiu té, com diem, manifestacions

anteriors. Fenollar afegeix en el plany altres elements, com ara

les referéncies a animals i  també,  €r  l 'es t ' ro fa 392,  l 'ep i ta f i

que es posará a la tomba de Ia mare i el f i l I ,  ia que Maria

demana a üoan que els soterren junts. Aquest epitafi recorda Ia

literauura profana i condueix novamentr a CoreIIa.

Entrlo plant d.e la dolorosa d'Hero sobre 1o cos de Leánder"

de -La história d.e Leándet i Heto la donzella, sola, plora per la

mort de Leánder: "Quin plant sobre'I teu cos puch YQ, encare

viva, mirant a tu mort per mi, dignament pIányer?" (Core11a 191-3,

117) .  Desi t ja  mor i r  i  que 1a d ida amorta l le  e ls  cossos de toLs

d o g 1 1 3 :

tl3vegeu eI L,ibet de Passione Chtisti et doloribus et
p lanct ibu ls  matr is  e jus (L iber  de Passione 185?-L866,  vo l .L82l  '
ón 

"s 
descriu I 'acti tud de Maria aI peu de la creu i després amb

üesús a la  fa lda.

vo lebat  mater  moesta s imul  sepel i r i  cum i l lo  (1139)  t . .  - l  aut
si i l lum ponit is in sepulcro, R€ miseram deponite cum i l lo;
maI lem, guia et  post  id  superer i t  mih i  (11-40) .

Les primeres invocacions de Maria a ,Jesrls en 1'Oraci6:

O ,  f i l l  t o t  meu ! ,  o iu  a  m i  que  us  Par1e ,
que en 1o dur Pa1 haveu oit 1o ladre.
puix no voleu que de present jo muira,
estiga ab vós tancada en 1o sepulcre.

recorden 1es del text 1latí del Liber (Liber de Passione L857-

1866,  vo l  .L82,  l -L35) ,  en qué Mar ia  d.emana a Jesús davant  de Ia

creu morir amb e11:

Amor unice, f i l i  mi duLcíssime, noli  me derel inguere post te

trahe me ad te ipsum (Cant I,3), ut ipsa moriar tecum. Male

solus moreris, t-ecum morte perimatur ista tua genitr ix, et

mors, mihi miserae parcere 
-noli ,  

tu mihi sola praecung!+"
placens, exere vireé tuass, trucida matrem, et cum fi l ío

ier i re  s imul  t . . .1  .  Cadentes gut tas sanguin is  ore tangebat ,
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abduys abragats, semblants a un cos amortal lant nos embene,
h i  en un sepulcre tan est ret  nos tanque,  que.1s nost res ossos
mesclats a la f i  en una pols se converteixquen: hi en l letres
gregues sobre 1a nostra tomba, senbrant epit,af i  escolpit,
esc r i va :

Amor cruel qui" ls has units en vida,
y ,  ab gran dolor ,  l -o  v iure. ls  has fe t  perdre:
Aprés la  mort  los tanqua [e]n 1o sepulcre"

(Core11a ,  L913 ,  l - L8 )  114

terram deosculans,  quam cruor is  unda r igabat  t . . .1  s tabat  ad
caput exstincti  f i l i i  sui mater Maria lacrymis faciem eius
r i gansa res  ( i - 138 ) .

114De f et, moLts el 'ements de la Istória remeten a la
producció rel igíosa de corel la, i  així maEeix a la l i teratura
re l ig iosa:  Leánder  quan es l langa a 1a mar d iu :

Lo foch que veig engés aLt en Ia torre
crema dins mi Ia por de la mar fonda:
ho pendré por t  en Ia  y1Ia de 'Cestos,
ho beuré prest  de la  mort  1o t r is t  cáLcer ;
y ab vostres mans donant-me sepoltura
vós, per qui muyr, tanquar m,heu dins La tomba,
lavanE 1o cos, de lágremes ab l,aygua.
No us espanteu besar ma boca freda.

(Core l - Ia  1913 ,  1-07)

A més de Ia referéncia ar carze, es pot comparar L,escena amb eLs
fragments següents: En Lo quart (1495 , 6! recto), ,resús
cruc i f icat  es d i r ige ix  a Mar ia  i  I i  d iu :  'No p lores tant ,  verge
senyora, perqué lágremes te resten ab qué laves la mia sangonosa
cara, que no passará molt que devallat de la creu me tendrás en
aque l l es  cas tes  fa rdes " .  En  Tsabe l  de  v i l l ena  (19 i .6 ,  r r r  ,  Lo2 )
Maria, amb Jesús a Ia falda diu: "E, baxant Ia piad.osa Mare Ia
sua cara, besá'I en la boca ab tanta dolor e lágrimes gue paria
volgués esclatar recordant-se de aquells tan dólgos párlaments
e raonament ,s  i . . .1  .  E,  contemplant  Ia  p iadosa senyora to ta
aquella fag gloriosa, lavá-la ab multíssimes 1ágrimes vehent-Ia
axí  co lpejada e a l terada" .  f  Lo qt tar t  ( f¿gS ,  6g verso)  :rrComportau un poch -respós la dolorosJ mare- o caríssims amichs
meus,  _ comportau que. l  mi re,  gü€ l ,abraqe,  que. l  bese,  i  gue en
les mies faldes hun poch reposert. En el Leand.ro d.e Boscá (goscá
L991, 475; sobre aquesta obra de Boscá, vegeu ra nota següent)
Hero, €nr rebre per primera vegada Leánder que ha creuat ra mar
per  veure- la ,  l ,asseca i  e1 per fuma amorosament  i :

Después que assí l ,esLuvo regalando,
con sus lágrimas t iernas i gozosas,
empegó1e d,hablar  d ,esta manera:

Finalment vegeu també l-,estrofa 385 de la rstória. euant aI tema
dels dos enamorats morts i  soterrats junts, qlue ja hem esmentat,
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Així., doncs,

abragada amb eIl,

en la seua tomba. Després mor sobre Leánder posant sobre eI seu

cor la punta de la copagorja que Portava Leánder i cau en els

seus bragos morta, és a dir, mor amb eI cor traspassat per una

espasal ls ,  I ¡ 'escena recorda 1 'espasa o coI teTT de dolor  que

diu Hero quan tem per Ia vida de I-,eánder: "e no sé qual de dos
mals per máior avo;reria: ho que mort per mi en les aygües, fret
banyat estigués en 1a mia falda, €, yo ab e]l morta, €D sos
iiái"" dins-un sepulchre,nos tanquasses; ho 9u9l vivint de mi
áp- i t " t ,  de aLtra est igués en 1'ástrado" (Corel l -a L913, 113) '
Olsprés'hi ha un fragnént on Hero veu l 'ánima de teánder i l i
diu-: 'rNo passes avantl laugera ombra, que yo n9 n'espante. Si est
Leánd.er, atura ab mi fins que de Leánder 1o cos arribe, hi
esperant  p ren  lo  meu per  cer ta  posada t . . .1_ jun tes  en  una pena l
(C-orelta igfg , !L4) . Us pot comparar aquest fragment amb un alLre
pi"ny de Maria en -to quárt (1495 , 64 iectol ffdexa'm fi l l  meu 1o
;;;; fuix de mi 1, haé pres dins 1o meu verge ventre. Ara sies
cont,enE que en les mies castes fatdes repose; e tu pren 1o meu
spárit güe dins 1o teu cors stiga [s_egons Ies parts del f i l l  e
¿L fa malelu. En relació amb aquést plany, vegeu t,ambé 1'estrofa
386 de Ia Istór ia.

l lsBadia ( fgee, especialment ps.  172-73 i  t76) recorda que
Miggel i Planas no t,roba una font exacta per al suicidi d'Hero
peiqué no apareíx en Séneca en els termes en_quq eI.presgnla
Loráft". aquest autor, d,esprés de parlar de 1a inspiració de
I'obra en Ovi¿i i en Museu, diu que eI suicidi d'Hero pot' estar
in"f i i " t  en 1a mort  de Tisbe (Corel la 1913, lv i j )  i  esmenta el
f ra-gment segfüent de I'o jatdí de Anro¡.. rrEncara dient tals

faiáutes, me-Iancí damunt águeIla espasa que del cos de Piramus
sangonosa exl-a. Lexant ma v{da entre sos frets F{"q:"" 

(Corella
19f-í, 190) . Badia suggereix alguna font profana de1 fragrnent, gom
ara L'Eneida. En réLació amb el "Plany dolorós de la reina
Hécuba",  també esmenta L,oració de corel la i  l 'act i tud d.e Ia
mater d.oTorosa en relació amb Hécuba (ps. 1-76). Vegeu també Badia
1991- .  Menéndez Pe layo  (1945,293 i  s . )  es  re fe re ix  a  aquesta
história dels amants i al fet gue en el segle XVI castellá tingué
;;;-g¡¿n difusió, ja gr¡e la tractaren escriptors- 9om ara Hurtado
de Méndoza, Herrerá o Juan de Arjona (vegeu també Moya del Baño
l-966).  Sobre agó expl ica Menéndez Pelayo:

Por grande que quisiera suponerse 1a difusión de los poemas
d.erivad.os dei dd Uuseo, no éreo gue baste para explicar todas
estas formas populares, gue acasó tienen su misterioso origen
en algún mitó alnterior ¿i la civil ización griega t" ' l  Antes

Hero també vol ser soterrada amb Leánder,

com Maria amb ilesús i que hi haja un epitafi
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t r aspassa  e I  co r  de  Mar ia  (e .  356 ,  358  i  d . , a r t res  en  l a  r s tó r i a ,

i  també en r 'Augats ( tgg+ e.  5  de ra pr imera vers ió) ,  o  en

v i l l -ena ( l -916,  r r r ,  69) .  Aquest  ep i ta f i  de corer la  apare ix  en e l_

Tirant, en Ia tomba de carmesina i de Tirant.. préviament,

carmesina, en el capítol 474, també fa un prany damunt el cos de1

seu est imat  (Martore l l  1-990,  9OO-901)  "  I  quan mor,  són soterrats

j untstl6

Hi ha, per tot agó, una série d. 'erements comuns que

connecten aquest plany d'Hero amb la rstória: el desig de ser

soterrada amb Leánder, glu€, com hem vist, és un element proced.ent

de1 cartoixá i  de fonts rel igioses anteriors,. la demanda a un

tercer perqué els soterre junts, ra. dida en er cas d.,Hero, i  sant

Joan en el cas de Maria; l 'epitaf i  que desitgen que aparega en

La tomba" A més,  1a mort  d 'Hero pot  re lac ionar-se amb r ,espasa

que par te ix  e l  cor  de Mar ia  pe1 dolor .

de é1 [es refereix a Boscá, ![u€ escriu un extens poema
titulat Leandrol habían penetrado ya en la literátura
española los dos amantes de las r iberas deL Helesponto pero
l1o por intermedio de Museo, sino de ovidio. po primera vez
los encontramos en eL Bursarior {u€ és una traducción d.e 1as
Heroídas atribuÍda con poca seguridad a ,.Tuan Rodríguez del
Padrón, y en la rsüória de Leánder, escrita en prosJpoética
por  eI  vaLenciano Mosén Ruíz de Core l la  (p .  3ob)  "

Així doncs, sembla que Corella és un dels primers a introduir la
históri,a d_'aquest.os amants a 1a penínsura. Ara bé, pe1 que fa al
f inal de ra história, gu€ es tracta ací, ni en 

- les -Heroid.es

d 'ov id i  (consur tades en l 'ed ic ió  de Trepat  i  saavedra L92 ' t \ ,  n i
en eI Leandro de Boscá (Boscá ]-99L) apareix el f inal que
comentem, amb Hero traspassada per una espasa. En l,obra de
Boscá, la donzerra mor quan cau dé la torre" Amb tot agó podria
ser possible acceptar la hipótesi que aquest f inal f6ra inspirat
a corel]a per les escenes 

-d.e 
Mariá amb ¡esús a ]a falda én el

descendiment .

116p"r a al-tres fonts coreLlianes
L977 -78 ,  R ique r  L990 ,  Hau f  1993 "  Gu ia
corel l ianes detectades préviament al

del Tirant, vegeu MiraLLes
(]-gge) resumeix 1es fonts

seu estudi"

82

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



D,a1tra banda, hi ha altres elements més generals ql¡e

connecte4 no solament aquests dos planys entre ells, sinó també

amb eI de Carmesina: així, totes tres dones ploren i besen eI cos

que tenen estés davant seu: Maria Ia boca, els ul l-s i  I 'es galtes;

Hero Ia  boca i  e ls  u l ls ,  Carmesina e ls  u1Is  i  la  boca '117 El

do lo r  l es  fa  t remo la r  ( I s tó r i a ,  e .  356 ) ;  en  to t s  e1s  casos  h i  ha

un públic que veu 1'escena i gue plora i  sent pena pel paLiment

d.e les heroines (en el cas d'Hero es tracta de peixos i

d ' oce I l s ) .

A més, Hero "Rompé los seus cabell-s, les vestidures ensemps

ab Io cuyro dels pits e de la cara, Ia tr ista sobre üotes les

al t res adolorada"  (core l la  l -913,  L15) .  AqUest  f ragment ,  una c lara

intertextuali tat en eI plany de Carmesina, ens presenta les dones

en una actitud. semblant a la de Maria, Ia gual en el Plant de

L lu l I  ( L lu1 l  t - gg6 ,  e  .  6 ) ,  va  pe l s  ca r re rs ,  demana  a juda ,  "e

tirava a manés / sos cabells, e sa cara rompia, e no és / gui 1i

donás ajuda", acti tud gue recorda la de "ploren los ul}s y'1 cor

dur sospi-re, /  batam-nos 1os pits anant peu descalg" de la

t l?euan Core l la  ( fg fg,  L !6)  d iu :  "h i  ab les mans t remolant

los uLls d.e Leánder obria, los quals primer ab Ia boca hi aprés

á¡ los ulls ¡á"*nt, axí d.e abund.ants Iágremes o-mplia"-' .en?
recorda un ari ie prá"v de Maria locali tzaf en la vita Chríst i

d , I sabe l  d .e  V i l l ena  (1915 ,  I I I ,  101 - )  9 t  e l  qua l  Mar ia  d iu :  "E '
venint }a dororosa mare als u1is, posá la boca sobre aguells -e
stigué gran pega sens parlar, lavant-}os abundosament de

áá"igá""É lági imes". En les Meditacions atr ibuides a sant

Bonaventura (L982,  72)  l leg im:

E altra vegada estant de aquesta manera, ploran! 9 lamentant,

ab la habundáncia de 
""t 

fágtemes moLt més rentá 1a cara dels

seu gloriós f i l l  que no l i  i ravia rentats los peus Magdalena'

Exugá-I i  aprés 1; cara, e besant'- lo en Ia bocha y -eq loF

hu1}s, embolicá-I i  Io cap en un sudari i  adobá'1 ab

d i l i génc ia .
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Contemplaci5 (e " 3_5 ) 1t8 
"

Finalment, entre aquestes característ iques generals que

esmentem dels quatre planys, trobem gue Hero ¡fab paraules que 1es

pedrenyeres, ros d.iamants, l 'ager bastarien a rompe., en semblant

est i l  p lanyent  deplorava:"  (Core l la  1913 ,  !1-7)  .  gn l ,Augaüs Mar ia

exc lama (e.  6  de 1a pr ímera vers ió) :  , 'Ben ha dur  cor  qu i  no"m fa

companyia! ' r .  r  en Ia  contempTació I leg im , '1o cor  d.e marbrerr  (e .

L)  f ' lo  cor  té  de fer rou (e.  2) ,  '1o cor  se deu rompre pus dur

que ' l s  escu I l s "  (e .  38 ) ,  sempre  fen t  re fe rénc ia  a  aquer r  qu i

veienL els patiments de .fesús no plora o es commou" Finalment,

en -Lo quart (1-495, 63 verso) l legim "donchs, 1o teu cor si a tan

spantables maravell-es no tremola, 
.si 

a tar- doLorosos senyars no

pres de dolrre és més dur Que pedrenyerar.

un altre element que crida l,atenció d.,aquestos planys

profans és el- fet que les dames ploren 11ágrimes d.e sang. En el

cas d 'Hero,  € f  fe t  se 'ns expl ica s imprement  perqué ' ,que d 'a igua

les l lágr imes ja  ten ia despeses"  (Core1La l_913 ,  t6) ;  més tard

afirma que rra l-a mia boca fal l  la veu i aIs meus ulrs aigua i

sang', ab qué més l largament la tua mort deplorant lamente" (p.

l-l-8 ) " En Carmesina Ia sang apareix perqué besava t,an f ortment el

rostre de TiranE que es va trencar el nas, i  aL f inal_ de] seu

118Boscá, €o el seu Leandro, editat per primera vegad.a amb
les ar t res obres de 1,  autor  e1 1543,  expúca Ln aquestos termes
Ia desesperac ió d,Hero:

Entonces, con La ravia de }a muerte,
a rasg'ar empegó sus vestiduras,
messando sus cabellos v arañando
su l indo rostro, sus hórmosos pechos,
inchiendo d,aull idos tod.o, 1 campo.

(Boscá  1991-  ,  490  )

vegeu també sobre aquesta acti tud la nota següent.
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plany es repeteix el fragment en el gual Hero deia que ja no 1i

quedaven .llágrimes d' aigrralle.

probablement la sang és un record també dels planys de Maria

perqué e l Ia , (e.  385)  en I 'escena del  descendiment  besava les

ferides d.e Jesús, i  a més, tenia Ia cara tacada de sang que havia

recol l i t ,  de ter ra:

Mas vent que de sanch la terra's regava'
tenint com la terra la cara mortal,
ab un extrem pIányer Ia terr 'abragava,
y aquetla besant, de sanch se pintava,
lo¡ iant  en Ies gal tes co lor  nat 'ura l .  (e .  351)

En Ia Contemplació llegim: "Mirant a la mare que vostra

sanch plegatt (e. 38). L1u11, qluan Maria es troba davant de la

Creu I i  fa  d i r  (L lu l l  Lg86,  59)  uE 1o sang e suor  que d 'aquel l

cors ixí /  regá 1o pai.ment, 'perqué eu adoncs n'haguí / e baisé-lo

molt carrr. En I 'o quart (1495 , 59 recto) quan ,fesús diu que té

set, Maria respon amb un PlanY:

e com se fará que yo, tr ista sobre totes les tr istes ab les

mies mans no hi baéte, poca aygua mon f i l l  me resta, que'19

meus ulIs molt temps hJ que ploren e jamés no cessen, peró

tota la sanch t inc-h dins-IeJ mies venes, sperant f i l l -  meu
quand manarás que.s despenga. E si per amerar la mia sanch,

Ies mies lágremes no hi basten.

lleCarmesina es trenca eI nas, en un contrapunt a aquest

tema.  Després,  1 'emperadr iu  (Martore l l  1990,  903)  veu Ia  s i tuac ió

i diu "Velig les doies e donzelles, totes scabellonades, áb les

cares totes plenes de sang: ab los pits descuberts e nafrats van

cridant per 
-1o 

palau, mañifestant a tot 1o món la lur dolor" '

Áquesta ácti tud 
-patética 

ja Ia t,robem en t '1u11 (1986, 51) rrAnava

1á pueI1a prés éon f i l-1, e espés / demanava ajuda, e t irava a

*á"8" / 
"o-" 

cabells, e sa cará rompia, e no és / qui 1i donás

ajuda". eer qué totes les donzelles de Carmesina tenien sang a

}a cara? Era pot,ser, p€f les arrapades qqe- el les mateixes

s'havien fet? 
-Co* 

diu 
-Ir1u11 

i com diu també Corella en La

história d.e Leánd.er i  Hero (L913, 1l-5) : I 'Rompé los seus cabells,

Ies vestidures ensems ab 1o cuiro dels pits e de Ia cata, la

t r is ta  sobre to tes les a l t res adolorada" .
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Vi l - lena (19i -6,  I I f  ,  LO"t )  ,  en eI  p lany de Mar ia  en e l

descendiment diu:

E tornant la senyora a besar aquella dolorosa nafra, regava-
l-a de Iágrimes, no podent dir res de boca, e dins ro seu cor
trencava per dolor. E, girant los ul ls, mirava tot aquell
cors e no veyé en eLl part neguna sangera que tot no fos
nafrat  e  co lpejat ;  e  t ravessada per  cor te l l  de doIor ,  los
seus urLs eren axí com a fonts vives langant doloroses
lágrimes, .e, ab grans sospirs deya:

ca] recordar que L'oració de corelra diu en ra seg'ona

es t ro fa :

Ab fonts de sanch regiua 1o verge strado
hon,  ch ich in fant ,  1o bolcás ab r ia l les;
Y- l -s  vost res u lLs est iL len tan g: ran aygua,
que pot lavar Les sues cruels nafres,
ffent ab l-a sanch un egüent e col l ir i
d ' in f in i t  preur  per  levar-nos 1es taques
que. l  pr imer  hom, com a vassaLl  rebet le ,
nos ha causat, ensemps ab nostra culpa.

Finalment, vegem les paraules de ,Jaume Beltran en e1

certamen Obres en loors

Valéncia e]  1-515 (Palácios

de 7a santíssima

1975) .  En un poema

creu, celebrat a

a la  f 'sacrat íss ima

e immacuLada verge Maria de Ia So1edat" diu:

I tal dolor fará enterbolir 1, aigiua
gue defLuint cau dels seus uIIs molt sacres,
ja  cas i  sang,  que de1 cor  I i  degota,
puix  ja  en los u l ls  no en té  so ls  mi ja  gota.

D'a l t ra  banda,  €1 dramat isme de les escenes,  Ies

exclamacions retóriques, 1es invocacions a Ia mort, Ies 11ágrimes

constants ens remeten aI patetisme d'aquestos planys d.e Maria.

La rstória segueix amb eLs preparatius de 1'enterrament de

,fesús i ,  després de l 'enLerrament,  amb una ref lexió f inar del
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l ec to r .

Ara.es pot afirmar que els autors de Ia fstória manifesten

en els planys de Maria eI coneixement, de Ia tradició del génere

de1 plany rel igiós, ja que moltes de les caractaríst iques que

presenten es t,roben també en altres obres devotes, com s'ha dit,

procedents de la tradició anterior o dels seus contemporanis,

Isabel de Vil lena o Corella. Peró, a més, tenen intertextuali tats

que fan pensar en Ia l i teratura profana, com és el cas de posar

un epitafi en la tomba de Maria i ilesús, qlue remet als planys

comentats en I 'obra profana de Corella i  en el Tirantt2o.

120cal- fer esment de I 'obra recent de Guia (rggg) en relació
a Core l la  i  a l  T i rant ,  ja  que s 'h i  estable ixen a lguns
paral. lel ismes entre les obres que també hem tractat ací. Sobre
els planys, cal notar que, només en I 'ambit rel igiós, com hem
vist, aquest t ipus de composició té una l larga tradició, i  s 'han
comentat ací, entre d'aItres, €1 Ir iber de Passions Christ i ,  €1
Plant  de LIu1I ,  e tc .  D 'a l t ra  banda,  Ies Medi ta t iones v i tae
Christi del pseudo-Bonaventura i les nombroses obres devotes que
després les imiten, tenen moltes de les característ iques
d'aquestes composicions, ![ü€ de vegades són elements repetits
constantment en la tradició i  que podrien considerar-se com
int,ertextuali tat sense ser-ho o, simplement, són coincidéncies
poc signif icatives. (pf professor Tomás Martínez, €D un curs de
doctorat impartit durant eI mes de febrer de L997 en la
Universitat d'Alacant, va trobar diversos fragments d'una
tragédia de Séneca que coincidien amb textos de Corella i amb
algunes lamentacions del Tirant, que no per aixó es poden
atribuir a1 mateix autor ja que entre eIIs hi ha un bon grapat
d'anys). Pel que fa a la comparació que fa Guia entre Ia Istória
i la Vita Christ i  de Vil1ena, 1'autor reconeix que en la fsÉória
els parlaments són molt més l largs que en l 'obra de VilLena.
Aquesta part dialogada de 1a Istória és un dels elements més
originals de l 'obra i  Guia reconeix que no Ia troba en Vil- lena.
D'altra banda, per a avaluar la resta de les intertextuali tat,s
que assenyala Guia, caldria anali tzar primer els evangelis
apócrifs que parlen de la Passió (Evangeli de Nicodem) i les
vers ions en cata lá de1 tema (Gama7ie7,  e tc . ) ,  com també les
traduccions dels evangelis de1 XV (EvangeTis 1-910), com a mínim,
abans d'establir relacions de dependéncia d.irecta entre totes
dues obres.
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L .2  . 4 .4  "  L ,a  poes ia

Rubió considera que la poesia Lír ica rel igiosa t,é una

extensa transmissió aiI}ada, peró de1 segle xv i  dels primers

anys del XVI es coneixen col. leccions en forma manuscrita i

impresa

Les dues co l . lecc ions més impor tants  de poesies re l ig ioses
en forma de 9oig, encara que no sempre siguen dedicades a Ia
Verge són }a que es t ioba manuscrita com a 'disjecta membra'
a 1a Bibl ioteca de Catalunya i a 1a Municipal de Valéncia,
i  que fou publicada per la Societat Catalana de Bibl ióf i ls
(Canqoner Sagrat de Vides de Sants, Barcelona, L91-2), i  eI
canqoner de1 poeta valenciá Miquel Ortigues (1a ed. a
Valéncia,  L5L2)  (Rubió !984,  L ,  451-)  121.

E1 Reper tor i  de 7 'ant iga T i teratura cata lana ( tg lz)  de Massó

dedica dos capÍ t ,o Is  a Ia  poesia re l ig iosa.  EI  pr imer ,  t rPoesia

re l ig íosa anónimart ,  recul l  textos que s i tua en eI  segle XI I I  i

que es conserven en manuscrits del segle xIV i en cópies del XV.

Les divuit entrades que recull  corresponen a poemes que

cl -ass i f ica amb la  temát ica següent :  l loances a la  Mare de Déu;

cants originat,s per 1a devoció aLs sanLuaris on la Verge era

venerada,'  al-tres I 'de to més íntim, com ésr per exemple, la de les

composicions destinades a cantar el desconsol de la Verge a1 peu

l2 lsobre aquest  cangoner  vegeu 1 'apar tat  L .2 .5  .3  .  E ls  dos
manuscrits de Ia Bibl ioteca de Catalunya i de la Municipal de
Valéncia e ls  descr iu  Massó (1932,  44) ,  i  d iu  que foren redactats
durant eI segle XV. Creu que podrien ser de Miquel Ortigues. En
la introducció aL Canqoner, deL mateix Massó i de Foulche
Delbosch 19L2,  no h i  ha-nom d.e cap poss ib le  autor .
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de Ia creu"122; f inalment, unes poques poesies dedicades a

diversos .sants (Massó L932, 254)t23 .

EI segon capítoI en el qual Massó es refereix a Ia poesia

rel igiosa és, eL de 'rPoesia narrativarr escrita en codolades o en

noves rimades. Hi ha una subpart t i tul-ada "Poesia popular

rel igiosarr. Entre 1es obres incloses ací esmenta La Bíbl ia r imada

de SeviTTa (s .  XI I I -XIV)  124,  i  qr - rat re Passions lzs.  I ,es poesies

de Co 'rmés íntim", que corresponen als planys de Maria, i  les

narratives sobre la Passió, són les que es poden relacionar més

clarament amb les obres que estudiem aci. I¡a resta de

composicions nojos, vides de sants, l loances de la verge, etc-

queden fora de I 'ob jecte d 'aquest  estudi -

L .2 .4 .5 .  Ce r támens  de  tem i t i ca  re l i g iosa

Des de f inals de segle XV els certámens poétics adopten un

carácter rel igiós. Amb anteriori tat es coneixien a Valéncia: una

composició de l loanga a Maria que sembla ser una part icipació en

un certamen celebrat a Valéncia a comenqaments del segle XIV

(Ferrand.o 1983 , 69\ ; i  les CobLes per 7o preciós cors de ' fhesu

122Recu11 en aquest apartat els planys de Maria Augats í De
gran doTor cruzel ab mortaT Pena.

123Tots aquest,os poemes han estat estudiats en Spaggiari

]-977 .

l2avegeu també Corominas 1-gíg, fzquierdo 1-99L, o el clássic

de Morreale l -960.

l2svegeu més avant  1 'apar tat  sobre eIs  Mister is  de la  Passió '
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Ctistr26 " Dels certamens rel i-giosos de Barcelona, anteriors a1s

de Va1éncia,  es tenen poques not íc ies i  després de L47S no se,n

celebraren més f ins al l-580 "

E1s certámens valencians han estat estudiats.per Ferrand.o

L983.  Entre e1s que aquest  autor  inc lou en l ,apar tat  "E l  per íode

valenciá (L474- !s32)  "  (Ferrando 1983 1_2s-BoL)  ,  són especia lment

interessants e1 Certamen en LTaor de 7a Verge DoLorosa (Valéncia

c. 1499) i  e] certamen a 7a sacratíssima verge Maria de ra

soledat (Valéncia t-513), gue reprodueixen algunes imatges i temes

de 1es obres sobre ra passió que t.ractem, €rr les quals la f igura

de María també és fonamental.

En la l i teratura de certamen. trobem composicions breus de

carácter devot que remet.en a La contempTaeió. Er fet que ers

mateixos autors que estudiem part icipassen en alguns dels

certámens esmentats explica Ia procedéncia d,algunes ímatges i

d 'aguns g i rs  léx ics"  D 'a l t ra  banda,  enLre res obres re l ig ioses

en vers que es produeixen amb anteriori tat, rro hi ha altres de

les caracter ís t iques de 1a rs tór ia ,  t re t  de 1es pass ions

narratives. Com veurem a continuació, durant els últ ims anys d.e]

xV i e1s primers del XVI apareixeran textos que pod.en relacionar-

se amb Les dues obres objecte d,aquest  t rebal l_ .

r2sEdi tades en pagés ( rgr : ,  tgo-203)  i  d .esprés en Ferrando
(1983 ,  77 -1 -05 ) .  Segons  l , op in i ó  de  Rub ió  f t íAq ,  3 ,  448 )  no
semblen escrites per a un certamen. Massó (19L4) creu que eI
manuscr i t  és de 1a pr imer ia  deL segle xv.  Riquer  ( rgao,  2 ;  L22)
diu que s6n set canqons anónimes escrites per poetes d.e vaiéncia
entre els anys 1-387 i 1392 en honor de] corpus christ i .  com
Pagés, creu que aquestes composicions sí gue ,rán 

""r 
originades

per un concurs poétic, opinió compartida i  justi f icada per
Ferrando.
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1 .2 .4 .6 .  Teaüre .  E l s  M is te r i s  de  La  Pags ió  i  l es  PaEs ions

narrativeEl2T

Quan Massó tracta la poesia sobre la Passió i la mort de

,fesús, deixa de banda e1s Misteris de la Passió:

No ens ocuparem, doncs,
a ésser representades,
Passions, l 'objecte de
Passió a base únicament

per ara, de les Passions descinades
tractarem de les quatre antigues
les quals és Ia descripció de la
deI  d iá leg  (Massó L932,  377) .

La primera d'aquestes Passions és a J.a Bibl ioteca Nacional

d.e París (658 versos) ; sembla escrita a les darreries de1 segle

XIV (publ icada per  Bohigas l -985,  247 '26LJ r rque s i  no 'y  prenem

qualque consel l " .  La segona,  cópia d 'un text  amb l le t ra  de f ina l

del  XIV,  publ icat  per  Mol iné Brassés ( fgOg- lo)  ,  ' rE 1a mirá car

tot era ensems" és una versió de ! 'Evangelium Nicodemi, de }a

gual  hem par la t  més amunt  O.2.4. I .  "Models  genera ls"  )  .  I ¡a

tercera és un text de la Bibl ioteca de Ia Universitat de

Barcelona, amb l letra del segle XV. La quarta consta de dos

petits fragments que 1'auLor transcriu.

Ires dues primeres corresponen al que es coneix com géneres

d.e Passions narratives en l lengua románical28. Com la Istória,

l2?Sobre 1a dist inció entre obres en vers per a ser
represent.ad.es i altres que no ho eren i les relacions de
deiendéncia entre elIes, vegeu Roy !974, Foster 1-913, Frank

ftbZO, 257-258) , arguments represos per CocozzeLla L994. Vegeu

t.ambé l,apartat sobre altres obres en Ia l i teratura europea. Tots

aquestos autors assenyalen 1a possible inf luéncia d'unes obres

en les altres, i  també que tenen fonts comunes-

rzag$tr objecte de1 treball  de CocozzelLa (tggq, 63-92) , que

no esmenta en cap moment l 'edició de Eohigas i,  Per tant ' ,  Uracta

un poema que no és ínédit,  com diu ei LítoL del seu treball- Pel
quJfa a l  text  ed i ta t  per  Mol iné (L909- l -0) ,  tampoc esmenta en cap
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aquestes obres tenen un carácter narratíu. Tot i  que no s,hi

poden assenyalar coincidéncies clares, hem de remarcar, seguint

Bohigas, Q[ü€ eI poema editat per Moliné és semblant a l ,Evangeli

de Nicod.em i gue, en canvi, el segion:

és mol t  més breu t . .  " l  i  está gai rebé exempt  de l legendes"
El seu contingut, per consegiüent, está d'acord fonamentalment
amb Ia narrac ió autént . ica dels  evangel is  (Bohigas 1985,  248)  .

És a dir, com en la Istória, €f poema editat per Bohigas

segueix f idelment el relat evangélic. , .Ta hem dit,  que les

amplif icacions de Ia Istória procedeixen básicament de les

reflexions meditatives i  dels l largs parlaments dels personatges,

peró no de l legendes evangéliguest]e.

,Josep Romeu L995 ha' estudiat les Passions dramátiques

catalanes, algunes de les quals són molt antigues. Aquest autor

en dóna notÍcia de vuit" La primera es conserva en fragments

copiats  en un manuscr i t  de Palma i  en un a l t re  a I I la  (Rossel ló) ,

que corresponen a Ia versió catalana que degueren seguir eIs

moment  e l  manuscr i t  de L 'obra conservat .  Estan escr i ts  en
octosí l " labs i  t racten,  a  més de Ia  Passió própiament  d i ta ,
d 'aL t res  temes ,  com a ra  l a  resu r recc iá ,  1 ' ascens ió ,  e I  j ud i c i
f inal. Aquest autor, en referir-se a les obres en vers sobre Ia
Passió, reculL la dist inció entre Passions cl"aramenL dialogades
i Passions narrades, ja que hi ha nombrosos fragments narrats,
i  recorda que e1s cr í t ics  tendeixen a desfer  aquesta d is t inc ió .
Sobre 1'origen l i túrgic de les representacions, vegeu Donovan
( l -958) .  Es cer t  que en aquestes pr imeres mani festac ions no es pot

par lar 'de representac ió,  com assenyala eI  mate ix  Massó refer in t -
se en aquest cas a obres fetes a part ir de diá1e9, mentre que
parla de les representacions com Misteris de la Passió (vegeu 1a
pr imera nota d 'aquest  apar tat )  "

t2ePeL que fa a 1a Contemplació, cap dels dos textos presenta
1es nombroses intervencions clue conviden el lector a la
med.itació. Únicament en una ocisió es pot l1egir en Ia Passió
edi tada per  Mol iné ( t909- t0,  73)  una pregár ia  del  narrador  que
pot recordar les apel, lacions tan freqüents del narrador en la
ContempLaeió.
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traductors per a fer la versió en gascó i l lenguadociá conservada

en el manuscrit Didot (Passion provengaTe L928)L3o ' Les altres

Passions es conserven en textos dels segles XVI, XVII i  XVIII '

Així doncs, la Passió catalana que originá la traducció

provengal  de1 ms.  Didot  (Passion provenqale L928)  i  les dues

passions narraLives del segle XIV esmentades més amunt es podrien

considerar precedents de Ia Istória"

Quan Romeu parla de les passions dramátiques en e1 segle XV

diu,  re fer in t -se a la  Is tór iaz

Ni comptant amb eI Passi en cobles -dels volts de l4g3-, de

B.  Fe-nol lar  i  P.  Mart ínez,  obra proveida d 'e lements
narratius i  que presenta les característ iques de L'otatori
sagrat més +ie Iés del drama, no s'ha conservat qqp Passió
arámática catalana deI segle XV [vegeu, peró, 1'addenda del
f ina l  de 1 'ar t ic le l ,  mentre que se 'n coneixen c inc del  segle
següent, gü€ suposen, al costat de testimoniatges
documentaLs de representacions d'aquest génere reali tzades
als paj.sos Catalan-s durant e1s segles XIv i  xv, una tradició
inínterrompuda i molt estesa del drama de la Passió (Romeu

!995 ,  Í ,  115 )  .

Aquest carácEer narratíu potser és el gue fa creure a Hauf

(i-990 , 3O4-32L) que la Istória est.á emparentada amb La Passion

trobadaL3l de Diego de San Pedro i La Passione atribuida a

Bocaccio13z. És clar que les peces dramátiques constitueixen un

t3oChabaneu identif ica els versos !495-1521- de Ia versió

D ido t  amb e l  p lany  ca ta lá  Auga ts  ( vegeu  I ' apa r ta t  L .2 .4 .2 . )  '

Després d'una ?evii iA de trebJlls anteriors i  de fer un estudi

f inluíst ic dels tres fragments esmentats i  del text occite, Romeu

;;;¿i;;  que hi degué havár run original catalá que s'hauria estés

a Gascuriya i af Llenguad.oc i que fou adaptat per diversos

cop is tes  a  I l u rs  d ia lec tes "  (1995 ,  I ,  l - 03 )  '

131sobre aquesta obra vegeu més avant  I 'apar tat  t .2 .4-8.

132vegeu Ia Introduccíl,  en Ia gual eS recullen aquestes

afirmacions de Hauf.
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segui t  de d iáIegs,  cosa que no s 'esdevé en Ia  rs tór ia ,  i  que en

les dues obres adduides per Hauf predomina el carácter narratiu.

Peró no és del tot cert gu€, com diu Romeu, "A1 passi no hi ha

diá leg,  ans una successió de monóIegs, ,  ( l -995,  I ,  115)  ,  pergué en

diversos episodis sí que hi ha diá]eg ent,re el-s personatges:

així, ra primera trobada de Jesús amb ers jueus, entre les

estrof es 5 i  )9 ¡ o e1 breu diá1eg de pere amb -La Host, iária (e.

39  i  41 - )  i  amb  Los  Mín i s t res  (e .  55 ,  s7 ,  s9 ) ;  e r  d iá leg  en t re

PÍ Iat  i  ,Jesús (e "  9 l - -L05)  ,  per  donar-ne només arguns

exemples.133

Si La Passió de Cervera ( l-534 ) 13n s, inspira en algun

misteri anterior i  "en alguns passatges del passi en eobles,, com

diu Romeu ( rggs r ,  l -19)  ,  
'  

es pot  creure que h i  ha una cer ta

relació entre Les representacions teatrals i  1a rstória, tot i

que aquesta obra no anás destinada a la representació13s.

t3tvegeu també Les diverses interaccions entre els jueus
Pi la t ,  o  d 'a l t res ent re Pi la t  i  . fesús.

t3avegeu L 'estudj -  i  ed ic ió  d,Agust í  Durán i  Sanpere 19L5"
L 'autor  fa  veure mol ts  de ls  para l .Le l ismes entre 1a rs tór ia  i
aquesta obra"

13sE1 mateix Romeu dóna un fragment de 1a passió copiad.a en
el manuscrit  Didot i  datada eL 1375 per comparar-Ia amb Passj-ons
poster iors  (1995,  r ,  104) .  Transcr iurem aquest  f ragment  perqué
es pot rel-acionar amb un altre de 1a fstóriaz

Amic,  au jhas,  as i "us respon:
hieu ay prezicat per 1o mon,
e per 1o mon hj-eu son estat
e ay prez icade ver i ta .
Lonc temps avetz pogut auzir
so qu 'en la  s inagoga es d i t .
Aqui vos ay molt ensenhatz
e de nul-h hom no"m so gardat.
no.m sembla sav is  hom éiatz
car  tantas vetz  m,o demandatz"
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De moment estudiarem les dues passions dramátiques en

llengua Vulgar més antigues que es conserven a Europa, 1a de1

manuscrit  Didot (ed. de Shepard 1928) i  la Passjon du Palatinus

(ed. de Grace Frank l-970)136, copiada en un manuscrit  del segle

xrx.

.  No s 'ha d 'ob l idar  que I 'estudi  de Romeu (1995)  es basa en

l ,apar ic ió  de Ia  l legenda de, fudes Iscar io t  per  a c lass i f icar  e1s

drames catalans de Ia Passió, i  que aguesta l legenda no havia

aparegut mai en el t.eatre medieval en llengua vulgar abans de Ia

Demandatz mon faYt e mon dit
ad aquels que o ha auzit

( vs .  1 .oOL-L .O t2  de  l a  Pass ió  p rovenqa l  de l
manuscrit  Didot)

Yo tostemps mostrí la mia doctrina
en Ia sinagoga a tots los f i l1s meus,
yo tostemps mostrí de1 cel la gran mina
pricant en 1o temple, db pensa- divina,
á hon tots convenen al l í  los juheus-
Y may amagat, aq[uesta 1eY noble
ni alLres secrets los he Yo Parlat;
ans, molt he despés d'aquest tan r ich moble
en lochs molt publichs, davant tot 1o pob1e,
ab molta constáncía pricant veritat.

( e .  45  de  I a  I s t ó t i a ,  v s -  566 -575 )

Donchs, qué m'interrogues, puix sabs no't plauria
que.1 cer t  Y Io  ver  ho isses de mi?

(e .  46  ,  v s .  576 -577 )

Interroga'quells qui m'an dat hofda
que diguen a tu 1o que'ls he Yo dit;

( e .  4 "7  ,  v s .  586 -587 )

Vegeu el comentari a aquestes estrofes en 1'apartat corres-ponent'-
eguest parlament de ilesús reprodueix un de molt semblanL en
l '-evangeli de sant,Joan (8, 2O-2L1 , que també apareix en Lo quart

i  en la  Vi ta  Chr is t i  d ' Isabel  de Vi I Iena.

t36sobre altres Passions en l lengua francesa vegeu Frank
Lg2O, que estudia 1es relacions entre 1a Passion du PaTatinus i

la pasáion d.es jongleurs, i  especialment Roy 1-974. Sobre textos

anglesos vegeu Foster 1916, tttt estudi que se c-entra en leS
velsions angleses del text de la Passion des jongl-eurs.
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Passió Didot  (pass ion provenqaTe L92g) .  No es t roba en 1a

rstóriar eü€ segueix estr ictament r,evangeri de sant üoarx, peró

sí en La Passione atr ibuida a Bocaccio que hem esmentat més amunt

i gü€, com la tstóri.a, té un carácter narratiu i .no d.ramátic.

Així doncs, novament es poden establir connexions entre eLs

textos dramátics i  aquests altres més narrat. ius. Finalment ca1

recordar que e1s planys de Maria també relacionen aquestes obres.

En relació amb 1a data de composició de ra passió Didot,

s i tuada e l -  l -345,  Romeu expl ica:

les característ iques i les formes l ingüístiques de p
lP=fragments de Ia  Passió cata lana] ,  axf  com éts  textos

ut i l i tzats  pe1 drama,  com el  de la  l legenda de Judesr  eü€
s 'emparenta amb un model  l la t í  de l  segle XI I ,  i  e l_  p lany
catalá de Ia Verge, que trobem"en tres manuscrits red.aétaté
a CaLaluf lyd,  l 'un d 'e ] - Is  de1 segle XI I I  ,  ex ige ixen per  a la
Passíó catalana original una data anterior, tar vegada l-es
darrer ies deI  segle XI I f "  La h ipótes i  no és temerár ia ,  donats
ers motius indicats i  pe] fet que Ia passió catalana -amb ra
seua vers ió  D-  [D=Passió Didot ]  ,  1a deL pal -at inus i  e l
fragment de Sion són eLs drames medievals escrits en l lengua
vulgar i  sobre eI Eema de 1a passió de Crist, més antics
d'Europa, i ,  com se sáp, aquestes obres dramátiques tenen eI
seu or igen.  en la  segona mei ta t  de l  segle XI I I ,  época en qué,
com és admés, €s comenqaren a redact,ar els més antics drámes
en l lengua romang t .  .  .  I  .  La pass ió cata lana,  a  jud icar  per
Ia versió D, no té vinculacions directes amb ers drames
francesos del génere, ans representa un t ipus dramátic
par t icu lar  de l  sud i  mol t  problablement  d 'or igen cataLá.
Reforga aquesta probabil i tat el fet que a catarunya, molt, més
que en l -a  l i teratura occ i tana,  la  pass ió de cr is t  ha estat
tracCada amb originali tat i  amplitud per diversos drames, des
del -  segle XIV,  o  f ins i  to t  abans,  f ins a}  XVI I I ' ,  ( l_995,  I ,
Los)  "

La Passió Didot ,  escr i ta  en versos d,ar t  menor ,  abraqa la

vida de ,Jesús des d'alguns moments de Ia vid.a pública

(resurrecció de Ll-átzer, entrada al temple) f ins a La

resurrecc ió,  Ies apar ic ions poster iors  i  l ,ep isodi  de sant  Tomás.

Després d,e Ia mort de Jesús hi ha el plany de Maria conegut com
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Augatstsl (Passion ptovengaTe t928, 63). La part de 1a Passió,

gue és el tema principal de La Istória, es relata en unes poques

estrofes en la  Passió Didot  (Passion provenqale 1928,  58-63) .

Tampoc coincideixen Ies obres en e1s diálegs. A més, hi ha

llegendes que no apareixen en Ia tsti:ória, com ara Ia llegenda

d'Herodes,  o  e l  somni  de Ia  mulLer  de Pi laL '

Amb una métrica variada, la Passion du Palatinus comenga amb

I,escena del sopar de Dijous Sant i  acaba amb l 'anunci de Ia

resurrecció que Maria Magdalena fa a ,foan. Hi ha nombroses

diferéncies entra aquesta obra i  la Istótia: 1a l legenda de Ia

traició de ,fudes, personatges com Herodes i Nicodem, eI descens

de Jesús a 1 ' In fern,  e ls  so ldats  que v ig i len Ia  tomba de. fesús,

Ia visita a Ia tomba de les tres Maries, i  altres episodis que

no apareixen en la Istória. Les imatges tampoc hi són freqüents

i ,  pe l  que fa  a ls  d iá legs,  amb l ,excepció d 'un p lany de Mar ia ,

Ies intervencions dels personatges no són tan l largues com les

de la Ístória. E1 que sí que cal remarcar és que en aquesta obra

les intervencions de Maria són abundants; com en la fstórja hi

ha diversos planys: quan veu Jesús en la creu (Passion du

Palatinus L9'7O, 39) i  quan Jesús diu Consuma'tum est (p. 43), i  eI

darrer quan respon a Joan, que també plora (ps. 47-48).

Així doncs, €s pot dir que no hi ha una relació directa

entre aquesta obra i  La Istória. L'únic conLacte que es pot

estabLir entre totes dues és eI fet que en Ia Passion du

palatinus apareixen, com en Ia Istória, diverses intervencions

137Maria no torna
Maria Magdalena quan
comuns amb els planys

a intervenir en esti l  directe- EI plany de
troba eI sepulcre buit té molts elements
de Mar ia .
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en esti l  directe de Maria, i  s 'hi repeteixen tópics del plany com

els següents; Maria queda sola, rro sap qué fer, té gran patiment

en veure el seu f i l l  a 1a creu, es gueixa de Ia traició de ,fudes

i dels jueus , ja no vol viure, ,Jesús era l-a seua joia i  eI seu

confor t ,  cr ida 1a mort ,  recorda la  profec ia de Simeó

Per tant, es pot concloure que, si en les parts narratives

Ia Passió Didot i  la Passion du PaTatinus tenen pocs eLements

comuns amb 1a Istória, també hi ha poques coincidéncies en e1s

fragments dialogats i  no sembla que aquestes obres d.estinades a

Ia representació fossen un model directe de Ia IstóriaL3g "

L .2 .4 .7 .  A lgunes  ob res  en  P roaa

A més deLs textos en vers que acabem d'estudiar, també hi

ha obres en prosa que pogueren inf luir la ContempTació i  Ia

Istória, especial-ment 1es vides de i lesucrist i  els textos

d'alguns dels autors contemplatius més importants-

Com diu Roy (L974,  11-L)  en eI  seu estudi  de ls  drames de la

Pass ió  f rancesos :

Abstraction faite des quatre Evangiles canoniques, dans quels
l ivres l ísait-on l-a vie de ,fesus-Christ au XIVe et au XVe
siécle? Dans 1es Evangiles apocrlphes, l-e I 'ueidaire
d'Honorius d'Autum ou d'Augsboür9, Ia L'égende Dorée, Ie
Miroir historiaL de Vincent de Beauvais, dans quelques
histoires saintes plus o moins dérivées de L'Histoire
schoTastiqtte ou dans des compilat ions d'annecdotes tel les que
le Cy nous dit"

f a cont. inuació esmenta les Meditationes vitae Christ i

138Molt menys de 1a ContempTació, que no té parts dialogades.
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atribuides a sant Bonaventural3e. Aquesta obra va ser traduida

aI catalá í té una incidéncia considerable en els textos que

estudiem.

Hem vist en l,apartat sobre els precedents l lat ins que els

evangelis apócrifs -especialment I 'EvangeTiun Nicodemi, que

relata Ia Passió- tenen poca relació amb la Istória i  }a

ContempTaci|, sobret,ot perqué La Istótja conté pogues llegendes

apóc r i f es .

Les MediEationes vitae chtisti, mostra de Ia nova

espi r i tua l i ta t  a fect iva f ranc iscana de1 segle XI I I  -escr i tes

entre L265 i j-335 per un franciscá toscá desconegut, peró

atribuid.es tradicionalment a sant Bonaventura- van tenir molt de

ressó a I tá l ia ,  Anglaterra i  Franqa.  Una parL d 'aquestes,  les

Meditationes Passionis Christi, es van propagar independentment'

amb gran popularitat. A catalunya es conserven diversos

manuscrits i  incunables d'ambdós textoslao. Aquestes meditacions

tenen una inf luéncia gran en ]a l i teratura de carácter

devocional, i  pesenten característ iques 9u€, com veurem, es

repeteixen en les obres estudiades, com ara: els fragments

med.itat ius, les l largues imatges, molts detal ls sobre la vída de

t3evegeu  en  1 'apa r ta t  l . 2 .4 . l .  "Mode ls  genera l s "  a l t res  ob res

de 1es esmentades Per RoY.

laogn traducció catalana es conserva un manuscrit de les

I[editat iones i i t^u Chtist i  a I 'Arxiu de 1a Corona d'Aragó' núm'

?8. També hi ha una edició catalana deL !522 feta a Barcelona per

Rosembach. Apareixen en 1es edicions ant' igues de les obres de

sant Bonaventuiá-fera no en les del segle-{T:-La. de Quaracchi
(;; ;"; ; t";  18981 no f inclou. La de ra Bibl ioteca d'Auüors

Cr is t ians (Bonaventura 1956) ,  en l la t í  i  casteLlá '  so ls  conté les

Meditationes Passions christ i ,  peró no trota I 'obra' El text

catalá de les Meditationes passiónis Christ i  ha estat editat en

I l au f  1982 .
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i lesús.

El Memorial de7 pecador remuü de Fe]ip de Malla (L370/80-

1431-) tn t  és un extens t ractat  ascet icoal " légor ic  en prosa amb un

tractament mo1t extens de la Passió en 1es d.ues parts d.e qué está

format, gu€ conté elements contemplatius, ja que hi apareixen les

visions que té Felip de MaL1a amb la meditació sobre la Passió

com a punt dp partengalaz. En gran part reprodueix eI tema,

d'arue1 tomista, de 1'encarnació de Crist dir igida a Ia redempció

humanala3.

Com diu Riquer (1980 o 3, 402) , el MemotiaL té nombrosos

precedents, el més proper dels quals és e1 Sermó de Ia Passió del

mateix autor, en eI qual també hi. ha un procés en qué es debat

a f avor i en contra de 1a morL de ,Jesús1aa. Riquer dóna com a

precedents del Sermó diversos textos gu€, de manera al ' legórica,

tracten sobre la redempció" Parla en primer 1loc de sant Bernat,

141La primera part d'aquesta obra es conserva en e1 ms . 465
de la  Bib l io teca de Cata lunya"  La segona en eI  ms.  L54 de La
Bib l io t .eca de Ia  catedra l  de Va1éncia.  Vegeu-ne 1 'ed ic ió  de
Balasch (Mal la  19Bl- ) ,  que descr iu  e1s dos manuscr i ts  i  Les dues
edic ions incunables,  de L483 i  t495"

la2Riquer (rgao, 408) data Ia primera part en el primer quart
del  segle XIV.

ln3lnteressa remarcar ací que en Ia primera part de L'obra
hi apareix un judici en el qual intervenen la 'Justícia i la
Misericórdia, es demana a Déu que .Tesús no muira i es donen raons
a f avor o en contra del sacrif  ici  de ,Jesús. Aquest debat també
es produeix en Ia Istória, amb 1a intervenció de personatges
a} ' legór ics:  La Just íc ia ,  L ,a Miser icórd ia,  L 'Humanal-  L inatge-  EL
debat sobre la redempció humana també aparaeix en 1es primeres
págines de les Meditationes vitae Christ i  de sant Bonaventura.

laaEl Sezmó es conserva en eI ms, 466 de Ia Bibl ioteca de
Cata lunya ( fo ls"  8- l -6)  i  ha estat .  t ranscr i t  per  Balce lLs L964.
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de les Meditationes vitae Chrisüi atribuides a sant Bonaventura

i de dueS obres de1 segle XIV: L'Advocacie Nosüre Dame de Jean

de la ,fustice i eI Processus satanae contta divam Virginem

atribui.t  a Bartolo de Sassoferrato" Aquest punt és interessant

perqué en Ia Istória hi ha nombrosos termes relacionats amb eI

registre jurÍdíc i  perqué hi intervenen les f igures al '1égorigues

de la i lustícia i  la Misericórdia a favor o en contra de la mort

de .fesús. El Processus té una traducció catalana del segle XIV,

eI MascaronLas . D'altra banda, €1 text anónim de I'a Passió de

,Jesucristraí presenta en 1a primera part un debat sobre la

necessitat de Ia mort de ,Jesús per a redimir el món. I-,a segona

part d.e l 'obra és un relat de Ia Passió, amb reflexions de

I'autor i  amb la intervenció de Maria-

Les vides de Jesucrist també tenen un paper important en eI

segle XV; eren una manera de divulgar f ideal contemplatiu

franciscála?. La Vita Christ i  de Landulf de Saxónia, Ql

cartoixá, escrita entre 1348 i ]-377 (Llompart, 1978, 287) , va ser

objecte de moltes traduccionslas, entre les quals es troba Ia de

Corel la  a l  cata lá fe ta ent re L495 i  1500 (Hauf  1990 ,  323-324)  -

Cal fer esment també de la Vita Christ i  d'Eiximenis, escrita

l4sEditat per Bofarul l  (Mascaron L857)

t46Editat per  Rossel l  (La Passió L936) .

e l  que  es  d i u  en  } ' apa r t a t  L . z -L -

las l lompart  (1975)  i  Wi t t l in  (1995b)  es refere ixen a la

incidéncia d. 'aquesta obra a les l l les. La ContempTació de fa
passió del mallórquí Francesc Prats impresa eI i-487'está formada
amb extrets de ta Vita Christ i  de] Cartoixá, amb altres
mater ia ls .  En caste l lá  Ia  t raducció de Montes ino apare ix  e l  151-0-
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entre L397 i  t -398 (amb seguretat  abans de j -404)  i  de la  d, rsabel

de viLl-ena, editada el 1.497. Després d.,estud.iar i  de comparar

mol ts  f ragments,  Hauf  L990 conclou que és d i f íc i ]  de l imi tar  l -a

inf luéncia de 1a vita christ iLas d.e sor rsabel- en la rstória

perqué 1 'abadessa,  en arr ibar  a la  narrac ió de la  passíó,  deíxa

més de banda Eiximenis i  glossa e1 cartoixá, i  per aixó resurta

complicat establir quin dels dos textos, eI de vi l- l-ena o el d.el

cartoixá infLueix en Ia rstória. De totes maneres, com es pot

deduir de l 'análisi que fem més avall-,  sí que hi ha arguns

elements que semblen presos directament de sor IsabeL sense

passar pef cartoixá. Aquestes vides de 'Jesús, com veurem,

proporcionen molts detal-Is que no es troben en la narració

evangélica peró que apareíxen en eLs textos estudiats.

La Passió de ,Tesucrisü de Francesc Alegre, editada a f inars

del xv, comenqa amb la intervenció de Les f igures a1.Iegóriques

de1 l l inatge Humá i  de 1a Teologia.  Després es re la ta Ia  Passió

de ,fesús dividida en sis parts, tantes com dies t ingué la

creació" La f igura de Maria hi és omnipresent i  intervé nombroses

vegades en est i l  d i recte lso.

laeHauf  ( l -995,  26-27\  creu que eI  Tractat  d .e Ia  pass i6
atribuit a Eiximenis és un sermó d'Isabel de Vil lena que pot ser
1a génesi  de 1a seua Vi ta  Chr is t i "

1s0He consul-tat I 'exemplar únic conservat a la Bibl ioteca
General- i  Histórica de la Universitat de Valéncia, inclós en eI
Natzaré.  Badia (L992,  98)  anuncia gue Asquins ( rgee,  3s-s7)  ha
trobat f incunabl-e d'Aregre, que f ins l lavors es considerava
perdut, com l 'obra de1 mateix autor BarLaam e ifosafat, impresa
a Barcelona eI  1494.  De fet ,  Asguins havia c lass i f icat  l ,obra
ent.re eLs 'r incunables conocidos hoy só1o por fuentes indirectas
y de 1os que ahora, gracias a 1os datos de Colon, se pueden
mejorar  sus descr ipc iones"  (Ask ins 1988,  39) .  Dóna uná breu
descripció del text que inclou el l loc i  la possible data
d 'edic ió  (Barcelona l .496- l -500)  i  t res breus l ín ies que contenia
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Finalment, en la Bibl ioteca de catalunya hi ha dos

manuscrits de f inals d.e} xv amb un tractament extens dels

episodis  de Ia  Passió.  E l  pr imer  és eI  ms.  451- ,  € [  e l  qual ,  amb

altres textos rel igiosos, hi ha una Histótia de 7a Passió de

,Jesucr is t :s : .  EI  ms.  7 '7  ,  també del  XV,  ent re a1üres h is tór ies

re l ig ioses recul l :  Ia  Passió narrada pels  quatre evangel is tes,

en l]atí,  i  d.esprés, 'rAcí tracta com per prechs de Ia verge Maria

Jhesuxrist romás 1o dimats a vespre e Io dimecres gant tot 1o die

e par laren de Ia  Passi6. . . " ,  I 'Quant  'Jhesu xr is t  fon pres en poder

de Pilat gran avalot de ,fuheus '  '  ' rr '

En les obres de Sant BonaventlJtar en els manuals

d,espir i tual i tat i  en les vides d.e .Iesucrist es poden t 'robar

moltes de les imatges i dels elements que ornen 1a narració en

Ia Istória i  en la ContemPTació.

un dels registres de Fernando Colón'
finat de I 'artícle diu que ha tingut
d'aquest exemPlar únic-

l s lgauf  ,  (1990,  Zg4 i  i -982,  8)  par la  d 'aquesü.manuscr i t '  com

un text devocional i  es refereix a-Ia contemplació gue i l féu la

ságraaa e ftumii-.r"tg" l"laria, quant_ tench 1o sagrat cors de1 seu

i lá;r# l i l  
""  

Ia falda, 
'*oi tu 

i . . .1 contemplant en aquel ls
sagrats e ,rttgináf 

" 
membres " . . 

rr . Af irma Hauf que aquest text

coincideix totalment amb la contemplació que apfeix en la Vita

Christ i  d'Eiximenis dels membres a" Crist, esiés als braqos de

Maria, i  
"prrni- 

-g; 
páti- tractar-se d'una versió estesa deI

p lany d 'Ubár t í ,  aprof iLat  per  Eix imenis '

Només en una breu nota aI
}a not lc ia  de 1 'ex is ténc ia
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L.2.4.8.  Textos s imi larE a Ia  Isbór ia  i  a  La Contemplac i í  en

altres l i teratureg euroPeea

Com fa notar  Darbord (1-965) ,  en 1 'época dels  Reis

Cató1ics1sz es produeix un canvi en la l i teratura rel igiosa que

consis te ix  a subst i tu i r  Ia  temát ica hagiográf ica per  una a l t ra

cen t rada  en .e l  t ex t  de  I ' evange l i ,  en  Ia  v ida  de  Jesús ,

especia lment .  e ls  ep isodis  de Ia  Passió i  e ls  sants v inculats  a

el1.  A ix í ,  ent re e1s autors que escr iuen en l lengua caste l lana

d'aquest  per Íode,  Íñ igo de Mendoza (1430-1508)  té  una obra amb

el tí to1 Vita christ i  fecho por coplas, incompleta, en estrofes

d 'octosí I ' labsr  eü€ abraqa Ia v ida de , fesús f ins a I 'execució

dels  innocents ls3.  A l - t res 
'composic ions 

de L 'autor  com ara l -a

I 'amentación a J-a quinta angústia o La santa cena, en versos d'art

menor, també evoquen 1es escenes de la Passió"

El  comanadador  Román (Darbord L965,  79-101)  te  unes CopTas

de 7a Pasyón con 7a resurreción de Nuesüro redentor ,fhesu Chtisto

endereqadas a 7as muy aTtos serenísimos y muy poderosos Los

ls2sobre 1a l i teratura en caste l la  d 'aguest  Lemps i  sobre e1s
poetes que se citen a continuació vegeu també Menéndez Pe1ayo
(L92L,  tom VI)  especia lment  e ls  capí to ls  f tCuadro Genera l  de l -a
cul tura española en t iempos de los Reyes CatóLicos" ,  "PoesÍa
re l ig iosa en t iempo de 1os Reyes Cató l icos"  i  I 'Poesía narrat iva
i  a legór ica en t iempo de los Reyes CatóI icos" .

ls3vegeu també .Tu1io Rodríguez Puértolas L968. Aquest autor
fa una edicíó crít ica de l-es CopJas, que ha estat molt út i l  a
1'hora de contrastar motius comuns en ambdues obres, generalment
de procedéncia bíbl- ica. Rodríguez Puértolas remarca que 1'obra
té molts deutes amb Ia Vita Christ i  del
Cartoixá "

1-04

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



rreyes nuestros señ.oreslsa , que expliquen en octosíl.labs els

fets  de Ip .  Passió des de 1 'ú l t im sopar ,  i  després la  resurrecc ió.

En general s'hi segueixen els evangelis canónics i  també remarca

Darbord la relació amb I 'obra del Cartoixá per les contÍnues

reflexions, contemplacions i med.itacions a qué és convidat el

l ec to r .

I'a Pasión trobada de Diego de San Pedro es conserva en

diversos documents des de 1485 i sembla que va ser escrita vora

e l  L470  (Seve r in -Wh innom J9 '79 ,  I , 42 -44 ) )1ss .  I ¡ ' ob ra ,  desp rés  de

Ia dedicatória a una monjals6 i  d'unes estrofes inicials en 1es

quals l 'autor demana a Maria que eI guie, comenga el relat de 1a

Passió, recordant primer les profecies i  després centrant 1'acció

des dels esdeveniments a 1'hort de Getsemaní, i  acaba després del

soterrament de ,fesús, quan Maria torna a casa seua i rep la

v is i ta  de ls  apóstoIs .  E l  text  está escr i t  en est rofes de deu

versos octosí l -1abs.  Excepte les escenes de després de1

soterrament, i  les oracions de ,fesús a I 'hort, s'hi relaten e1s

mateixos episodis que en Ia fstória1s?, peró no he pogut

lsnAmk¡ una edició única feta a Toledo per ,Juan Yázquez i
sense data peró que sembla, segons Darbord, impresa entre 1485
i  L490 .

tssvegeu també I 'edició de Severin L973 .

1s6En les estrofes inicials l 'autor explica que ha escrit
1 'obra a pet ic ió  d 'una monja i ,  no avesat  a  escr iure sobre temes
religiosos, accepta la demanda amb la intenció d'oblidar 1'amor
que sent per eI1a. Així, €1 to de Ies primeres estrofes és ben
di-ferent aI de 1a Istória.

1s781 comengament de I 'acció en ambdós casos és e1 mateix;
després de I 'últ im sopar Jesús va a I 'hort de GeEsemanÍ amb els
apóstolsr peró 1a fstória després de Ia primera estrofa
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establir simil i tuds notables entre ambdós textos, ja que en ers

dos  casos  es  g lossa  l ' evange l i "  D ,a l t ra  banda ,  escenes  d ,una

al t ra  procedéncia,  com les de La verónica,  o  la  curac ió

miraculosa de Longír ([u€ aparei-xen en La pasión trobada, no es

troben en la rstória. Tampoc coincid.ej-xen e1s textos en els

planys de Maria, o en al-tres fragments que podrien ser

representatius, com ara les intervencions en la rstória de

personatges al. legóricsts8. Així doncs, tot i  que en ambdues

obres hi ha una ded.icatória a a1gú, que totes d.ues tenen un

carácter narratiu que predomi.na sobre eI diáleg, i  que ambdues

expl iquen e ls  fe t ,s  de la  Passió,  no h i  ha co inc idéncies notables"

introdueix immediatament e1 prendiment, i La Pasión trobada
dedica nombroses est rofes a l lorac ió de , fesús a l ,hor t .  De la
mateixa manera, en al-tres episodis la Istória dedica més estrofes
a }a narració que La Passion trobada í aI revés.

lssEntre ambdós textos es poden assenyalar 1es semblances
següents:  1 .  E l  narrador  en tercera persona condueix  1,acc ió,
peró en totes dues hi ha fragments en esti l  directer eue en -La
Pasión trobada no són tan l largs com en la fstória. 2. L'autor
de La Pasión trobada també invita el lector a Ia contemplació
dels  fe ts  que re la ta en d iverses ocasions.  3 .  La f igura de Mar ia
és fonamenta l "  Tanmate ix  són més s ign i f icat ives 1es d i feréncies:
L. En La Pasión trobada no hi ha 1es imatges ni les figures
a1 ' Iegó r iques  que  h i  ha  a  ra  r s tó r i a .2 .  La  pas ión  t robada
reprodueix molts elements que procedeixen de la tradició
apócrifa, i  que no hi ha en Ia Istóriaz ,Jesús és enviat a Herodes
(a més de les v is i tes a Anás i  Cai fás que recul len e ls
evangelis); és nugat a una columna a la nit abans de comparéixer
davant d'aque]ls jutges; Ia dona de pi lat té un somni que l i
anuncia que no s'ha de fer mal- a 'Jesús; en eI camÍ cap a1 calvari
,Jesús parla amb 1es dones; hi apareix ra verónica; miracle del
centurió que recupera Ia vista. 3. Hi ha nombroses escenes que
són narrades d'una manera més extensa en una obra que en 1'a1Era,
o de manera d i ferent .  A ix í ,  €o la  fsüór ia ,Jesús i  Mar ia  es veuen
en eI camÍ deL Calvari mentre que en -La Passión trovada sant ,.Toan
avisa Maria, segueixen el rastre de Ia sang i hi arr iben quan
Jesús és a La creu. Abans el la parla amb la Verónj-ca, i  veu el
drap amb la  cara de Jesús impresa.  4 .  EI  f ina l  és d i ferent :  en
La Pasión trobada després de 1a mont i eI soterrament de Jesús,
Maria í el-s seus acompanyants tornen a 1a ciutat, passen per
davant  de Ia  creu,  l 'adoren,  van a Ia  casa i  sopen.  L,endemá e ls
apóstols visiten Maria i  I i  demanen que pregue per el ls"
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Pel que fa a la métrica, aguesta obra apareix en versos d,art

menor ,  mentre que Ia  Is tór ia  está escr i ta  en decasí l - Iabs.  Ara

bé, sí que podem dir que, com en el cas del poema sobre la passió

esmentat  més.amunt  (Bohigas 1985) ,  ens t robem davant  d,una obra

en La qual predomina e1 carácter narratiu sobre eI dramátic, una

mostra de les anomenades Passions narratives en vers.

,-Tuan de Padilla escriu un RetabTo de 7a vida de Cristo

inspirat en la Vita Christ i  de Landu1f de Saxónia, gü€ va tenir

un g'ran éxit i que es va ímprimir nombroses vegades entre 15L6

i  L605 (Darbord 1955,  L07)  .  La tabTa tercera correspon a la

Passió.  Aguesta obra está escr i ta  en versos de L2 s í1. labes1se,

que tenen tradició en la poesia rel igiosa castel lana des de ,Juan

de Mena. .Juan del- Encina en e1 seu cangoner de L496 i iluan de

Luz6n en el seu de 1508 també dediquen poemes a Ia creu160, peró

fins a arribar a 1a poesia de Montemayor, ja avangat el segle

XVI, no es coneix cap altre poema l larg sobre La passió com e1

de Diego de San Pedro, gü€ és eI que més pot relacionar-se amb

les obres que ens ocupen en aguest treball .

Roy Q974)  ha estudiat  e ls  Mister is  de Ia  Passió en Franqa,

i ha parlat sobre els orígens de1 drama l i túrgic, ! [u€ situa en

els  p lanys de Mar ia  durant  1 'o f ic i  de Ia  Passió,  i  en les escenes

de Ia resurrecció, per a revisar després les mostres més antigues

en les l i teratures francesa, anglesa, alemanya, etc. Entre les

t t 'Que són e ls  nost res decasí1. Iabs.

l60Darbord estudia també altres poetes que, entre les seues
composic ions re l ig ioses,  en tenen a lguna refer ida a 1a Passió.
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manifestacions franceses estudia Ia Passion des jongJeurslsl (s.

XI I -XI I I ) ,  Ia  Passion d 'Autum (copiada en manuscr i ts  de l  segle

XV i que sembla ser de f inals del XIII o de comengaments del XIV)

i altres text,os en vers i  en prosa f ins aI segle XV,. quan, segons

1'autor, moltes fonts teológiques infLueixen. en les obres sobre

1a Passió, i  fa l- lavors especial esment de 1es Meditationes vitae

Crist i  atr ibu.ides a sant Bonaventura. Entre eLs textos que

estud.ia Roy n'hi ha de dramátics i  d'altres de carácter narratiu,

com ara 1a Passion des . 'JongJeurs (Roy l-973 , 27* -36* ) 162 del

segle XI I I ,  o  Ia  Passion segons Gamal ie l  (319-346)  .  DeL segle XIV

és e1 poema narratiu .Le Tivre de 7a Passionr63, editat per Frank

(1-930)  "  Com en a l t res casos,  L€.  T iure de 7a Passion abraga

episodis i  l legendes que no trobem en la Istória (descens als

inferns, diá1eg de ,Jesús amb l-es dones en el camí del Calvari,

e tc) ,  i  no fa  eLs par laments tan l Iargs com aquel1a,  peró s í  que

inclou l largs planys de Maria i ,  com Ia fstória, té un carácter

básicament narratiu"

Un altre poema narratíu és I'a Passione deJ. .tV" .9. Gesú Cristo

(La Passione 1878) ,  a t r ibu ida a Boccaccio i  copiada en un códex

161EditaL per Amari Perry (Passion l-981) "

162Frank (l-970, V) quali f ica aguesta obra de "poéme épique
ou narrat i f  t '  i  Ia  Passjon d 'aut r t tz  de mystére.  Es t racta d 'obres
de caráct,er narratiu més que dramátic. I  són, en opinió de Frank,
les fonts de La Passion du PaLatinus, una de les mostres més
antigues de les represent,acions dramátiques medieval-s sobre La
Pass ió  (Romeu  L995) .

163sobre els textos drámati is entorn d.e Ia Passió veg'eu també
Frank L92O i  L954.  Al t res poemes narrat ius f rancesos s 'estudien
en Bonnard l-884. Vegeu també I 'edició d'Avalle L962 de la Passion
de Cl-ermont-Ferrand.
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del  segle XIV.  Hauf  ( f  ggO, 3Ll - -321)  dóna aquesta obra,  i  I 'a

Pasión trobada de Diego de San Pedro, com a possibles model-s de

la Istória. I 'a Passione no abraga Les mateíxes escenes de Ia

Passió que . la Istória, peró, com altres textos esmentats

anteriorment és un poema narratiu i conté elements propis de la

Iiteratura de carácter contemplatiu, com ara les reflexions de

l ,aUtOr Sobre 1eS escenes narradeS,  etc . ,  com s 'eSdevé també en

el  L ivre de.7a Passion edi ta t  per  Frank (1930)164.

L,a Passione (La Passione, !878) comenga amb Ia l legenda de

,Judes16s i acaba, Do amb e1 soterrament de üesús sinó a Ia casa

de Joan, oD Maria plora i  rep Ia visita dels apóstols, mentre que

la Istória s'ajusta estr ictament als episodis que en l 'evangeli

de sant ,foan van d.es del prendiment fins aI soterrament de ,Jesús

(,foan IA i 19) . Algunes coincidéncies que podrien trobar entre

ambdós Eextos són: I 'evolució de l 'acció, gue és la mat,eixa que

la de 1'evangeli,  i  l 'aparició de narradors. Peró en La Passione

no hi ha una successió d' intervencions en esti l  directe, com

ocorre en les obres dramátiques, sinó que eI narrador en tercera

persona va explicant tots els fets. En 1a Istória aquesta veu

narrativa la duu Lo EvangeTista, i Lo Í'ector }a complementa amb

reflexions i meditacions, mentre que tots els altres personatges

intervenen en est iL  d i recte.

t6aPer a obres dramátiques i poemes narratius en altres
I i teratures vegeu St icca Lg6l ,  Dur iez L9L4,  Foster  ( fhe Nor thern
Passion 1-9L6)  .

t6sLlegenda apócrifa que expliquen el-s misteris de }a Passió
més  an t i c s  (Romeu  L995 ,  L06 -L24 )  .
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L-2-4.9"  ALtres mani feEtac ions l i terár ieE cata lanee Eobre Ia

Passió contenporánies a Ia rstória i  a Ia contempració.

En els apartats anteriors hem pogut veure qlue¿ en general,

la fstória no recuIl l legendes o históries conegud.es per fonts

dj-ferents als evangeris, com ara la l legenda de 1a Magdal_ena, €f

somni de 1a dona de Pil-at, la hist,ória de ,Judes, etc. Tampoc no

hi apareixen e1s episodis posteriors a 1a mort de üesús; el

descens a ls  in ferns,  la  resurrecc ió i  les poster iors  apar ic ions.

Els textos en vers i  en prosa derivats de les traduccions d.e

1 'evangel i  de Nicodem no tenen,  com hem di t166,  una re lac ió

directa amb la Istória perqué aquesta obra conté pocs elements

procedents dels evangiel is apócríf s.

També hem pogut veure que no hi ha molts aspectes que ra

re lac ionen amb e1s Mister is  de 1a pass ió.  peró e ls  poemes

narratius sobre la Passió sí que poden ser un model_ general en

er qual se situa ra rstória" Aquestos poemesl' t  tenen

mani- festac ions en les L i teraEures casLel lana,  f rancesa i  i ta l iana

( t . 2 .4 .8 . )  "

D 'a l t ra  banda ,  e1s  t rac ta t s l la t ins esmentats  en I ,apar tat

manuals  d 'espi r i tua l i taL l6s iL .  "Mode ls  genera l s t t ,  eLs

t66vegeu  1 'apa r ta t  I "2  "4 . l .  "Mod .e l s  genera l s r l

167vegeu e ls  apar tats  1.2 .4  .6  .  r rTeatre.  E ls  Mister is  de l_a
Pass ió ' r  i  L .2 .4  .  8  .  r r rex tos  s im i l a rs  en  a r t res  ] i t e ra tu res
europeestr .

l6sEspecialment l ,  obra
debats com eI qlue presenta
de Mall-a "

sant Bonaventura,
ManuaT deJ pecador

110

peró també els
remut de Felip

de
e1
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les vides de ,Jesucrist l6e proporcionen detalrs, imatges i moltes

de les amplif icacions de1 text evangéIic que fa la Istória.

E1s fragments en esti l  directe remet,en a les representacions

teatra ls  deI .c ic le  de la  Passió,  to t  i  que no sembla que l ,obra

estigués destinada a la representació. Er que sí gue és clar és

que e1s parlaments en esti l  directe de Ia Istória són més l largs

i nombrosos que e1s que trobem en altres poemes narratius com els

estudiats en apart,ats ant,eriors.

Una vegada situada 1'obra entre 1es manifestacions anteriors

que n'han pogut ser e1s models l lunyans, veurem ara algunes obres

amb característ iques semblants i  próximes en e1 temps a aguella.

La l- i teratura contemporánia a 1a Istória és básicament l i teratura

de certamen o l i teratura fet,a en col. laboració. En aquest segon

grup hi ha obres de temática profanalTo i obres devotes; entre

aquestes darreres hem de situar Ia Istória i  1a ContempLació. Pe1

que fa a Ia Istória, no hem trobat en Ia l i teratura catalana

artres composicions en vers en les quals s'explique tota la

Passió d'una manera tan extensa i amb predomini del carácter

narratiu. Sí que hi ha alguns textos, escrits també en

col ' laborac ió,  que tenen una temát ica s imi l -ar :  és e l  cas de les

obres er? Toors de 7a santíssima creut?t escrites per Beltran i

16eE1 segle xV és un segle marcat cristocentrisme (Hauf
1_991 ) .

L'oEgcacs Lo procés de 7es ol ives, Qüestió.

171Després de les set estrofes de la introducció i  les dues
Ia ínvocació, eI t í toI de l,obra és CobTes en honor i  gLória
,Jesús, salvadot nostre, i de 7a sua santíssima cret), en Les

777

de
de
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FerrandislT2 i publicades a valéncia er l-5j-5 (palácios t97s) "

Com la Istória, les Obres van adregad.es a una dama, €o

aquest, cas l-a prioressa de} convent de sant,a Cat,erina. I¡es

setanta-vuit estrofes de les obres173 se centren en 1, ad.oració

de la creu, i  La r loen mit jangant innombrables imaLgesl?a. com

diu Ferrando, aquesta obra té una clara relació amb Ia Istória

i amb la ContemoTació:

Les contínues al.regories i  el to impersonal de les obres
contempl-atives y de molta devoció de Ferrandis i  de Be1tran,
ofeguen precisament 1'émoció rel igiosa que tots dos cercaven
donar aL conjunt, peró, tot i  amb aixó, aquest constitueix
1 'ú l t ima gran mostra del -  c ic le  de poemes re l ig iosos
co1' lect ius de ra nost ra l i teratura cLássica,  que t ingué en
les cobres fetes per mossén Fenol-Lar e per mossén ,Joan
Escrivá, cava77er, contempTant en ,Jesucrist crucificat i en
Lo Passi en cobJes, de Fenol-Iar i  de pere Martínez, la seua
mi l lor  express ió "  E l -  poema co1. l -ect iu  de Ferrandis  i  de
Beltran també tanca, cronológicament, l1ur producció poética
coneguda (Ferrando t-983 , 684) "

El mateix autor fa veure que l,obra és molt r ica en un

vocabulari procedent de registres populars, el qual explica per

Ia procedéncia social dels poetes; alguns dels termes que remarca

quaTs se rec i ten moTtes excel . . l .énc jes i  77aors d 'aque77a,  fe tes
per ,faume BeLtran i Vicent Ferrandis (palácios 1,975 a 5) "

172veg :eu  sob re  eLs  au to rs  Fe r rando  (1983 ,  680 -685  i  732 -?35)  .
Tots dos van participar en el Certamen en LLaors deL suavíssim
nom de ,Jesús (Va1éncia 151_3 ) ,  inspirat per la práctica
franciscana de la devoció aI nom de ,Jesús (Ferrando 1983 , 729-
73]-)

continuació
Ferrandis I'

set  pr imeres són Ia  dedicatór ia  a Ia  pr ioressa;  a
hi ha dues estrofes amb e1s epígraf s I ' Invoca

i  r r lnvoca Bel t rant r ,  després comenga I 'obra.

lTalres imatges recorden
de nostre senyor e laors de
de -Lo quart) capítol que la
Cart,oixá inclou després del

en molt casos Ia 'rSuma de 1a Passió
La creu"  (vegeu més aval l -  1 'estudi

traducció de Corella de Lo cruart del
re la t  de Ia  Passió"

L t2
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Ferrando t.ambé apareixen en les obres gue estudiem, com ara

bugad.es, .bascoTlad.es, tenaTles, ronya, f iTassa, ITexiu, gábies,

f ins i  tot alguns estrangerismes, com ara estrado (Ferrando L983,

6 9 4 \  t 7 5 .  r

Es t racta en e ls  dos casog,  d '  obres escr i tes en

col. laboració, com una gran part de la l iEeratura de f inals del

segle XV. palácios (t975) ha establert un període cronológic per

a 'r la producció poética valenciana en l lengua autóctonarr que

abraga:

des de Ia introducció de Ia impremLa al nosüre país, just amb
una pega d 'aquestes caracter ís t iques (poesia de cer tamen),
f ins a passat el primer terg deI segle XVI.

En aquest períod.e, el volum més gran de Ia creació l i terária

procedeix, d'una band.a, dels reculls aplegats pels certámens, de

temát ica re l ig iosa;  i  de l - 'a l t ra ,  de ls  l l ibres escr i ts  en

col . laborac ió.  Totes dues I ín ies der iven d 'una concepció burgesa

de la l i teratura, fruit  de les tertúl ies i  dels cenacles, i

s 'est ronquen amb 1 'abandó deL cata lá com a l lengua l i terár ia '  La

I i teratura de co l - laborac ió no dóna impor tánc ia a 1 'or ig ina l i ta t

i  va lora e ls  re tocs,  e1s afegi ts  fe ts  pe ls  par t ic ipants.  Aquesta

actitud. es pot constatar en l 'endreqa de 1a Istótia, €r la qual

els autors demanen a Isabel de Vil lena que retoque la seua obra-

Així mateix, en la ded.icatória o próIeg de les Obres I legim:

a vós, per qui sempre virtut giran se obra,
ab di l igent cura dreqam nostra obra.
Dau rau - l a  vós  t o ta  i  dau - I i  co1o r ,  t - - . 1
a vós,  gü€ en l 'a l t  f i to  fermau vost ra v is ta,

tTsTambé tenen les CobTes el mateix esquema métric que Ia

fs tór ia .
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dregam nostra obra" Pingau-la del- tot
(Palác ios 1975,  a 3v)

Malgrat 1es coincidéncies que hem indicat, cal remarcar que

e] caráct,er de poema narratiu gue té l-a Istória se substítueix

en les Obres per una successió continuad.a i  enumerativa

d ' ima tges ,  cosa  que  fa  d i r  a  Pa láe ios  ( rgzS) :

Hi haurá -de fet.,  n'hi ha- imatges més bri l- lants i  originals,
i  estrofes més ben resoltes" Peró ací és el- bosc que no deixa
veure e1s arbres"

En  1 ' apa r ta t  L .2 .5 .2 . ,  e r  gué  es  desc r i u  e }  Na tza ré ,

esmentem les CobLes novelTes de 7a Passió de r-Iesu Christ

compJidesrlí" És un text de lL7 quartets octosí]"Iabs que no té

nom d. 'autor ,  n i  any d 'ed ic ió ,  n i  fo l iac ió .  En les quatre pr imeres

estrofes un in ter locutor  in terpel " la  Mar ia  perqué I i  par le  dels

pat iments de ,Jesús.  811a,  €n pr imera persona,  expl ica 1a Passió

des de1 Dimecres Sant f ins que queda sola i  vestida de doL

després de la mort i  deI soterrament de ,Jesús. Dos versos

in ic ia ls  d iuen:  t 'Mol t  me dolch }a n i t  e . l  d ia  /  lo  p lant  de vós

ve rge  Mar ia " "  Desp rés ,  en  4  qua r te t s  oc tos í l - I abs  (aaab ,cccb ,

dddb) eI devot demana a la verge que l i  explique els fets de la

Passió de ,fesús. Maria respon en 1L0 quartets de Ia mateixa

estructura" Tres quartets més clouen 1'obra amb una oració f ina1.

El text té un clar paral. lel en eI Liber de Passione

Chr is t i ,  € t  doTor ibus,  e t  pTanct ibus Matr is  e jus (Migne L82,  coI .

i-133) atrubuit a sant Bernat de Claravall ,  que descrivim en

1 'apa r ta t  L .2 .4 .1 .  "Mode1s  genera l s ' r .  Un  devo t  t ambé  h i  demana

176Agui1ó

d ' a L t r e s  d e l
(Canqoner  1-900)  edi ta

segle XVI .

t r4

acruestes CobLes entre
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a Maria que l i  expligue Ia Passió, i  el la ho fa. A diferéncia

d., aguella obra, en les CobTes la intervenció de Maria no

s,alterna amb Ia de1 narrador. Totes dues acaben amb 1a tornada

a Ia casa d,esprés del soterrament de .Tesús. També es pot

relacionar aquest text amb el DiaTogus Beatae Mariae et AnseTmi

d.e Pas1ione Domini, descrit  igualment en 1'apartat trModels'r,  tot

i  que al lá es tracta d'un diáIeg entre sant Anselm i Maria.

Novament Ia figura de Maria apareix molt relacionada amb Ia

passió,  i  per  tant ,  e ls  p lanys hí  tenen un gran pes.  A més,  com

veiem, l ,obra té fonts l lat ines comunes amb Ia Istória.

Aguiló (Canqoner, 19OO) edita, a més de les CobTes, .Les set

parauTes, ímpreses a Va1éncia, de1 segle XVI; unes CobTes a 7a

Verge María de 7a Soledat en les guals e1la parla en primera

persona després del sot,errar de ,fesús i gue descriuen la soledat'

que sent. Van ser estampades a Valéncia per ,foan ,fofre, i  no duen

cap daLa ¡ ! Les set doTots de 7a gloriosa mare de Déu, obra també

impresa a Valéncia i sense data. Aquestos poemes són molt breus

en relació amb la fstória í t,racten únicament alguns moments de

la  Pass ió .

EI Pl-ant d.e 7a verge Maria ab 7es dolots e Tahors de

aque77a, e Ia visjtació de sancta ELizabet. E altres hobtes,

descr i ta  per  Massó (191-4 ,  256-257¡ t t t  recul l  a lgunes obres que

l??Massó descriu I 'edició de L528, 9[ué és també 1a que jo

conec. Sobre aquest cangoner vegeu Miquet i  Planas (191-5) i  totes
Les observacions que donem en descriure 1'exemplar que apareix
rel l igat amb l 'edi¿ió d.e -Lo passi en cobLes de Lsl-B en l 'apartat
I .2 .5: ,  "Trad. ic ió  textual ' t .  Ferrando ( fg8¡ ,  662)  remarca que eI
tema de La Mater Dolorosa va ser molt tractat iconográficament
durant eI segle XV i que el L423 es va insti tuir la festa de Ia
Verge dels  póIors.  L 'autor  considera eI  PTant  d 'Or t igues com una
mostra d 'aquesta devoció.

1_15
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Miquel i  Planas (L915) atr ibueix al notari valenciá Miquel

ort igues, i  que tenen relació amb ra rstória: En primer l1oc,

hi ha un llarg PTant de 7a sacratíssima verge Maria, "Estant Ia

verge g lor iosar t ,  d ,e 762 versos en codorades d. ,  oc. tosí l . labs i

te t rasí l ' l -abs a l ternats .  A cont inuació h i  ha unes Cobles de 7a

sacratísssima vetge Maria, senyora nostra, contempJant jo seu

gTotiós t i77 'Jesús mort e posat sore 7es sues castes fa7d.es,

frMirau tots ab g'ran dolorrr, err L4 estrofes de B versos

tet rasí I ' l -abs i  una tornad.a"  Es t racta d 'un p lany d.e Mar ia  en

primera persona en el gual Maria, com en 1a rstdria, va mirant

les diverses parts de1 cos de Jesús. EnLre tots dos poemes es

presenta la Passió des que Maria veu ..Iesús crucíf icat f ins que

el té mort a Ies fal-d.es. Ara no apareix, com en el- cas de l-es

cobres, üo interlocutor que pregunta, peró sí que hi ha Ia l larga

intervenció de Maria, sempre en esti l  directe, eu€ rememora molts

moments de Ia  pass ió.

Més avant, €n la mateixa obra atr ibuida a ort igues, hi ha

una oratió a - l .es pTagues de ,Jesús, ' ,Grácies vos fas senyorr. Es

t racta d 'una contemplac ió en s is  est rofes,  ara amb e l  mot iu  més

concret de les ferides de ,fesús en la creu, €rr la qual predomina

eI carácter contemplatiu" EI mateix motiu que inspira l ,obra d.e1

mallorquí ,.Jaume d'Olesa z Adoració de Les cinch pTagues d.e nostre

senyor Jesu-Crist, estampada a VaLéncia el L5l-5 (Canqoner Místic,

1-899)  o 1,obra de Mart í  p ineda ( tszr¡ ,  Contemplac ió de f ,es seü

vegades que eL nostre redemptor ,Jesú.s escampá ra sua

prec iosíss ima sang (paLácios 1925)  que també és una contemplac ió,

ara amb el- tema de Ia sang vessad.a per ,fesús durant set moments

L l_5
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de Ia seua vida, sis ders quals s,esdevenen durant Ia passiól?s.

T¿es .obres, 1es cobres, i  el plant abracen la passió d,una

manera que es pot considerar simílar en molts aspectes a Ia

fstória: La primera és un 11arg poema de tema rel igiós escrit

entre dos autors i  amb elements estructurals comuns a Ia Istória.

t:r altres dues obres, extenses com ra rstória, segueixen el_

model del plany de Maria, qfue és determinant també en aque1la.

En capítors anteriors hem fet esment de 1, actit,ud.

devocionalista meditativa i  de ref]exió entorn deLs misteris del

crist ianisme, una acti tud molt fomentada pe1 franciscanisme. En

les obres que hem estudiat en els capítols precedents, hem anat

remarcant que, intercalades amb Ia narració, hi apareixen escenes

contemplat ives.

D'a l t ra  banda,  1 'act i tud del  devot  en orac ió apare ix  ja  en

obres com els  Salms bíb l ics ,  de manera c lara en e1s peni tenc ia ls .

Com a exemple se'n pot, veure ]a versió de Corellal?e:

Accepta-senyor Ia mia oració, e la mia pregária, e percep ab
l-es oreLles les mies rágremes. No.m cal leJ ta respósta,  q[ue
stranger só yo en 1o teu conspecte e peregrí axi com tots
toq meus pares. Remet-me senyor 1es mies culpes perqué-m
refresque (Corel la L928, €3 verso, Sal_m 3g) r80. -

1?8E1 text d, Ort igues acaba: ,rA lahor e g1ória de Déu
omnipotent e de la gloriosa e humil verge Maria, mare sua,
senyora nostra. Feneix 1o present tractat apellat plany de Ia
verge Maria, €rr 1o qual ha moltes devotes 

-orations 
e

contamplations de 1a Passió de ,Jesuchrist" (Miguel i  planas L91_5,
46)  .

l?eAl t , res t raduccions dels  Salms en Bohigas (1985,  23.1-247)  .

18oExaudi orationem meam, Domine, €t
Auribus percipe lacrymas meas.
Ne sileas, quoniam advena ego sum

deprecationem meam;

apud te,

LT7
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Senyor accepta la mia oració e fes que 1o crit  de Ia mia veu
attenga a tu. No gires 1a tua cara de mi e.n qualsevol temps
que sia atr ibulat incl ina a mi la tua oreI1a. En qualsevol
dia que yo.E invocaré ou-me cuytadament (Corel la 1928,
m I I I I ,  Sa Im  LO1)  181 .

Aquesta acti tud del devot en oració també apareix en molts

h imnes l i túrg ics "  A més,  e ls  l -L ibres d. 'hores,  o  e ls  manuals

contemplatius que hem descrit  contenen nombroses meditacions gu€,

en línies generals, responen a 1es mateixes intencions d.e ],obra

que ara tractarem, Ia ContempTació

En el segle XV182, i  en vers, algunes composicions

poétiques de Pero Martínez es poden relacionar amb la

Contemplació: són els poemes V, Contemplació com ilesuchrist

portava 7a ereu a7 coLL, gü€ comenga "A1 rey Jesús donad.a Ia

sentenqar',  i  VI ,  Com despuTTaren Jesús y, estirant-Ji 7o cos, 7o

clavaren en 7a creu que comenga "Si bé 1o dol me tenia setjat"

(Riquer  1946 ,  !L4- l -2L)183 "  Es t racta,  €D paraules de Riquer ,

d 'una

magníf ica evocación de la pasión de Cristo, €rr Ia que é1
part icipa dialogando con eL Sal-vador y con Ia Virgen, como
ya hicieron en otra ocasión Leonart de Sors y otros poetas

Et peregrinus sicut omnes patres mei.
Remit te  mih i ,  ü t  re f r igerer
Priusquam abeam et amplius non ero.

(PsaTmus  38 ,  L3 -L4 ;  Vu lga ta  L994 ,  483 )

181Per  a l  t , ex t  l I a t í  de  l a  Vu lga ta  (Psa lmus  101 - ;  L994 ,  538 ) .

182Hem d'esmentar també La contempTació de 7a Passió de
nostre Senhor  publ icada per  C.  Salv ion i  L899,  e l  ms.  28 (s .XV)
de la  Bib l io teca Univers i tár ia  de Pavia.  Es t racta d 'unes
med.itacions en catalá amb provenqalismes, el text l latí de les
quals es troba en eI matei i  códex. Vegeu també Bertoni !9I7 "

t83De manera abreujada referirem e1s poemes com V i VI"

118
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catalanes de aquella éPoca.
Descontando a Ausiás March, a Jordi de sant ilordi y a

Andreu Febrer, la obra poética de Pero Martínez es muy
supérior a la de los demás poetas catalanes 9"1_sig1o XV.
n"l indudablemente, eI primer poeta sacro de Ia l i teratura
catalana medieval después de Ramon L1u11. Creo que 1a
influencia de este últ imo se manif iesta en MartíIaez, sobre
todo por 1o que se refiere a1 Desconhott, y aI PTant de
Nostrá Dorza, cuyas situaciones se repiten en Ias poesías V
y v I  (Riquer  L946,  14-15)  .

Aquestos Poemes de Martínez

contempLacionslsa ja que el narrador,

es poden considerar

tercera persona,en

lsaparLant sobre 1'oració que provoca rl Iágrimes contri t ives"
d iu  Hau f  ( r ggo ,  200 ) :

És aquesta, segons sant Bonaventura, la forma d'oració més
satisfactória i  plaent a Déu, i ,  tal com es presenta en
l,opuscle que es éomenta @7 tractat de7 Mo7í Espir i tuaT de
fra Antoni  Canals) ,  recorda de seguida 1 'est i1  i  Ia  tón ica
de la mil lor l i teratura crist iana afectiva, representada per

les oracions i meditacions de sant Anselm i dels seus
deixebles, i  els sol i toquis d'encuny agustiniá, génere que

autors nostrats com Eiximenie solen designar amb eI tí to1 de
trcontemplacions " , i que es caracter i!.za per I' abundáncia
d,exclamacions i d' interrogacions retóriques, Ia repetició
de verbs, i  Ia insisténcia en una certa modulació dels
períodes i en una gamma determinada de temes i motius que qI
i ,"*ps i  I 'abús coñvert iran després sovint en ' f loretes de
devoc iona r i ' .

També apareíx relacionat el plany amb la contemplació_quan Isabel
de villLna presenta en La vlta Christi Maria davant de1 seu fill
penjat  en la  creu,

fent un dolorós e molt piadós planct, convidant les ánimes
devotes a plorar e tostemps recordar les acerbíssimes dolors
de] seu t i f f  e sues e la immensa caritat per qué les ha
soferteS, dient-los z ttEcCe, anima chtist iana, hec est virtus
saTvationis üue: hec esü causa Tibertatis üue: hoc est
precium redemptionis ttJe.tt  Volent dir: "Mira e contempla,
ánima christ iána, car en aquest arbre de ta creu stá 1o premi

e virtut de 1a tua salvació: aquest senyor és causa de Ia tua
l iber tat ,  e  preu excel ' lent íss im de Ia  tua redempció.  O!  No
Ii siau desáonexents, fills de Adam! Mirau qué ha soffert e
qué soff ir,  e en quanta pena és posat s91 per amor de
riosaltres; car aqueJt és Fi l1 de Déu eternal, e pe,r 1a sua
excel. lent naturJ I i  és deguda tota honor e reveréncia, e p9r

vosaltres s'és tant humil iat e empobrit que en confusible
pena feneix la vida sua per deliurar a vosaltres de la mort
e te rna l  (V i l l ena  L916 ,  2 ,  372 -3731 .
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par t ic ipa en les escenes de la  pass ió i  re f lex j -ona i  prega.

La contemplació és un t ipus d,oració en la qual Ia meditació

i Ia reflexió tenen una gran importáncia. per aixó., ra primera

es t ro fa  d iu :

Qui ,  Déu,  vos contempla,  de la  i reu en 1,arbre,
penj at ent,re ladres per nostra sal_ut ,
tancats té los ul ls e 1o cor de marbre,
ab ingrat i tu t ,
si tostemps no plora d,amor gran vengut,
pensant quina mort volgués humil prendre
per sols a nosaltres la vida donar,
ab cap incl inat 1os bragos estendre
mogtrant-nos amar,
en creu vos miram per tots abragarlss.

És una obra extensa en. relació amb altres textos en vers de

la mateixa temática, probablement perqué, des d.e I,escena de

,fesús en Ia creu, abraga tots els episodis de l-a passió i  f ins

i tot fa referéncia a aLtres moments en La vid.a de Jesús. Moltes

estrofes tenen una rel-ació cl-ara. amb les de 1, obra que les

precedeix  en 1 'ed ic ió  de 1493,  1a Is tór ia .

En eI

Barcelona,

de

1 ^
L A

ms"

eL

l -51 de la Bibl ioteca de Ia Universitat

,fardinet d'Orats, hi ha, després de

_ 
l85seg'uim f incunable de L4g3 en la transcripció del text.

EL darrer vers apareix en el manuscrit  com "per qué us desijam
en creu abrassarrt; aquesta és la mateixa acti tud de Maria quan
veu e l -  seu f i l l  c ruc i f icat  en r 'obra d ' rsabel  de v iLrena:

E 1a dolorosa mare qui ab tanta pena sostenia la vida sua,
retornada de aquerls grans esmortiments, véu 1o f i lr  posat
en spectacle de tots L'os miradors, tan alt que Locar no. I
podia. Acostás tant com pogué a Ia creu, abraqJnt aquella per
amor de aquel I  que en e l - la  era penjat  (v i l rena Lgt6;  2 ,  37r)  "
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Contemplació, les tres obres següents de Miguel Estela186:

Obre fete per lo magnífich Comenador SteLa de BarceTona
,Jesuchriét stant ntJtJ, agenoTTat sobre 7a creu, tenint denant
stesos per terra 7os turments de 7a Passió (BUB, ms. l-51, f . 25t
(27 r )  ,  2  es t ro fes ;

1

Oració feta en nom de7 comenador SteTa.a Déu Io Pare natrant tots
7os turments que Jesucbtist té denant (BUB, ms. 151, f.  25v

Q lv ¡  -30v  (32v )  ,  22  es t ro fes -

Obre feta per Miqtel Stela de BarceLona intituTada Comédia de la

Segrad.a páció de ,Jhesuchrist (BUB, f is. 151 , f  .  32r (3ar) -34v

(36v )  ,  ! 4  es t ro fes187 .

En aquestes poesies hi ha elements que les relacionen amb

]a Contemplació, com ara Jes invocacions a Déu o a Maria.

L,autOr,  e [  tercera persona,  també mi fa 1es escenes de 1a PaSsió

i  es p lany:

Lo Pel l icá vest i t  d 'humana manta
és aquest Rey gui mor per nostra mort.
Los plants i  plors cap tr ista lengua canta:
És ta1 dolor que no consent rePort.

( l¿ar t ínez 1-990,  96 )  t88.

Com hem dit,  Ies poesies V i VI de Pero Martínez, datades

186I  ja  no h i  ha més poesia re l ig iosa sobre
en eI canqoner.

le?Martínez 1990 edita aquestos poemes i un
autor, també de tema rel igiós, GTossa sobre
,Jesuehrist feta per lo comanador SteTa (BNP,

77 r -77v )  "

l-a Passió copiada

188vegeu, €[ relació amb Corella, els versos següents:

destrucció natura menassava,
Io  so1 ,  p lo ran t ,  romp ie ' l s  cabe ] l s  seus ,
els elemens cridant ab tr istas veus.

(Mar t ínez  L990 ,  97 )

Plany-se Io  món,  cuber t  d 'aspre ce l ic i
cr ida 1o soI ,  p lorant  ab cabel ls  negres.

(Core1la,  Orac ió)

altre del mateix
7os motius de

ms.  esp .  229 ,  f .
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per Riquer eI 1463, també es poden considerar contemplacions en

les quals  1 'autor  par t ic ipa en d iverses escenes de la  pass ió,

in terpel ' Ia  en a lgun moment  Mar ia  i .Tesús,  o  s ,agenol ra i  d iu :

Agenol l í 'm d ient :  ma sperangd,
goig e deLit y repós de ma pensa,
perdonau-me car jo us he ffet offensa
seguint l-o món e sa fol la semblanga.

(R ique r  L946 ,  119 )

La composició contempTant en ro crueif ixi,  apareix impresa

eL L499 amb altres dues obres de vinyoles, peró sembla que és

anónima (v inyoles t -9?8,  35) .  Está composta per  c inc est rofes de

deu versos " Té un to moLt semblant al- d.e la contempl_acióz

Algant l-os ulLs
caygut 1o cap y
¿Qual tan crueL
que contemplant
vent córer sanch

en creu pera mirar- te ,
coronat  d 'espines,
poria may contemplar-te
bé de p lorar  no-s far te ,

les tues carns divines?
(Vinyoles L978,  2OL)

Aquesta contemplació apareix també al final de Ia impressió

de les Obres en Toors de 7a Santíssima Creu feta a VaLéncia e]

t-515 (pal_ácios L97s) , que hem esmentat més amunt. Més avant, €n

la mateixa obra hi ha un poema d.e tres estrofes gue també és una

contemplació, A Ja sacratíssima verge Maria de Les DoLors,

contempTació feta per lo mateix ,Jaume Bejtran. segueixen uns

poemes presentats al certamen a Ia sacratíssima verge de Ia

soLedat  (Ferrando j -983 ,  7ss)  ,  Est ramps t " . .1  a la  sacrat íss ima

e immacuTada verge Maria de 7a soLedat que comenga nFeu tots

tenors ab so de molt.es trompes'r i  dos poemes de BeLtran

presentats aL certamen, urr dels quals, ' I ,amenten los ánge1s, 1os

hómens gemequen,' , conté un plany d.e Maria.
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Així, doncs, amb precedents en els textos en prosa dels

devocionalistes, €D e1s manuals contemplatius, la ContempTació

té en el seu temps relació amb Ia poesia de certamen. Cal-

recordar ara. que les mostres més antigues de poesia de certamen

de tema rel igiós es troben en unes composicions aI Corpus Christ i

(Riquer !98O , 2, L22-1.24 i 3 , 3'12\ , CobTes f etes per 7o preeiors

cors de ,Jhesu Xrist per alguns hómens de VaJ.éncia de1 segle XIV

(Pagés L975,  Ferrando 1983,  77)  .  Hi  ha a lguns versos que també

tenen e l  to  d 'orac ions dels  textos estudiat ,s :

O rey dels reys, guir p€r la gran falensa
del primer hom, volguist pendre nexensa
ez en la  Crots  sof í r  greu pació,
vul l-es nos dar vera salvació.

(Pagés  L975 ,  L95 )

Farem esment també de 1'obra de Benet Hispano, Devota

contempTació de7 cors sagrat de,Jesucrist en 7'arbre de 7a vera

creu (Canqoner Místich 1899), estampada a Mallorca eI LSl2, g[ü€

es compon d '11 est rofes de deu decasí I . labs i  gue té  mol ts  versos

que recorden clarament la ContempTaciótge.

Es IIoa Ia creu, com en Les Obres esmentades més amunt i amb

imatges semblants, en 1a composició CobTes en Taor de 7a santa

Vera Creu del CangorT.er sagrat de Vjdes de sants (Cangoner sagrat

t9L2,  360-365) .  Aguest  Canqoner ,  gü€ Massó (1.gZZ) creu redactat

durant eI segle XV, a més de diverses vides de sants conté les

composicions CobLes fetes en Tahor de 7a gToriosa verge Maria de

tseveg:eu les obres esmentades en Ia descripció de1 Natzaré
( t . 2 .5 "2 . )  mo l tes  de  l es  gua ls  poden  cons ide ra r - se  també
contemplacions i reprodueixen planys o moments de l-a Passió.
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Pietat, ab set virtuts contráties aJ.s seE peecat,s mortals, ab Les

quaTs aqteTTa per pietat nos desfl iura de aque77s. Ordenades

[metafóricament] sobre lo exercici de 7a mar e art del,s navegants

en aqueTTa; Cobhes fetes sobre 7a aparició qte féu nostle senyor

Déu ,Jhesu Christ a la beneyta Mare 7o jorn de Pasqua, quant fonch

resucitat, i Cobles fetes en Taor deL sant nom de ,rhesúsLeo "

Totes aquestes. poesies tenen diverses imatges que apareixen amb

freqüéncia en la ContempTació

Les obres estudiades en aquest apartat, a més de les

simil i tuds temátiques, tenen f igures retóriques, imatges i formes

d'expressió comunes, i  un vocabulari semblant" Les formes més

antigues que precedeixen 1es obres en qué s'ha centrat aquest

treball  són les obres en prosa dels autors devocionalistes, dels

franciscans, l-es vides de ,Jesucrist, i  alguns textos en vers,

especialment eIs pTancti lulariae" En época cont,emporánia i

posterior a elIes sí que es troben nombrosos exemples de poemes

re l ig iosos l Iargs,  de p lanys,  de contemplac ions,  a lguns d 'e l ls

procedents de Ia l i teratura de certamen. Quasi sempre hi apareix

Maria amb un paper principal" En eI cas de la ContempTació, hi

ha més obres que presenten característ iques semblants a I 'obra

que en el cas de la Istória, perqué eI t.o oracional que predomina

en 1a Contemplació es reprodueix en moltes composicions devotes.

leoFerrando

amb el Certamen
(1983 ,  73L )  veu  d i f í c i I  I a  reLac ió  d 'aques ta  ob ra
en Llaors deL suavíssim nom de ,fesús "
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L.2.4.10. Algrrnes obreE més directasrent reLacionades amb La

Istória i La Cont,empLaci6

En aquest apartat tractarem amb detal l  els textos d'algunes

obres, esmentades en apartats anteriors, gü€ han pogut tenir una

influéncia més directa en la Istória í en Ia ContemoTació.

Augats, seyos qui credets Déu 7o PayreTeT

EI plany de Maria Augats, seyos q)i credets Deu 7o

Payretez, considerat com una de les manifestacions més antigues

de1 génere del pTanctus Mariae en llengua románica, precedeix una

série de poemes amb eL tema central del dolor de Maria durant e1s

episodis de 1a Passióle3. Tot i  que e1s manuscrits ens han

transmés unes formes estrófiques que varien quant al nombre de

versos,  I '  est ructura pr imi t iva devia ser  d 'est rofes de c inc

versos decasíI. labs monorims, amb cesura dominant en la quarta

sí I . laba,  mascul ina.  Després h i  ha un ref rany de dos versos,

te t , rasí I .  lab e l  pr imer  i  decasí l .1ab eI  segon,  amb cesura

mascul ina en 1a quar ta,  de r ima d i ferent  ( fzquierdo,  L994,  9) .

El PLant de l-a Verge de LIuI1 "Vivia ab gran gauig Ia Verge

lelEsmentarem el text de forma abreujada com Augats.

le2gtr dels manuscrits que conserva eI text és de les
da r re r i es  de1  seg le  X I I I  ( I zqu ie rdo  L994 ,  8 ) .  Vegeu  a l t res
versions en l lengües romániques de1 plany en Clivio l-972.

1e3EI citem seguint Izquierdo 1994. Vegeu també Aramon L959.
Per a algunes consideracions generals sobre aquest pIany, vegeu
Rub ió  (L984 ,  f ,  33 )  i  R ique r  ( 1980 ,  1 ,  200 ) .
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Maria"lea, compost de trent,a-una estrof es i  vinculat

temáticament amb I '  Augats, relata la Passió i  mort d.e ,. fesucrist

des deI punt de vista de Mariar {ue va comentant els sofr iments

del salvador amb gran doIor. E1 patetisme i el fervor hi

apareixen units amb un realisme molt. propi del gust medieval.

El tema dels doLors de Maria durant l-a Passió és freqüent,

en 1a poesia cr is t iana medieval ,  i  des del  segle xr r  apare ix

diverses vegades, tant en lIatí com en vurgar, posat en boca de

1a Verge mateixa, cosa que constitueix La modalitat anomenada

pranctus Mariae, dins 1a gual s'  insereix el prant d.e La verge de

Ll -u111es.

EI génere deI pTanctus Mariae, basat en e1s evangelis

canónics i  en e1s apócr i fs ,  
'no 

so1 ofer i r  mol tes var ie tats  en les

mani fest .ac ions escr i tes conservades.  segons 1 'op in ió  de Riquer

(1980,  L,  334) ,  eL de L lu l - l  es pot  reLacionar  amb les obres de

.facopone da Todi" També es conserven diversos textos en catalá

del- segle xv que es poden considerar manifestacions d'aquesta

modal i ta t  de la  poesia re l ig iosa"

Quan fa 1 'anáLis i  de les vers ions conservades de ! ,Augats,

Izquierdo creu que les dues famíl ies de manuscrits reflecteixen

le4Edic ió  de Romeu i  F igueras (L1ul l  1996)

lesvegeu l 'apar tat  L .2 "4.2.  nEL pTanetus Mar iaet t  .  Recordem
que Dorothy sherman vivian (L964, 463-464) creu que l-es escenes
en Ies quals apareix Maria en La Passión trobada de Diego de San
Pedro pertanyen a Ia tradició apócrifa de La Mariae Compassio,
de la  qual  par la  Dur iez (19L4,  442-459)  .  E l  p lany de Mar ia ,
segons  Young  (1933 ,  360 -459) ,  és  e l  nuc l_ i  a  pa r t i r  de l  qua l  es
desenvolupa el drama de la Passió, i  dóna exemples de pTancti
bás ics en e ls  drames l - la t ins més ant ics de Ia  Passió.  Sherman
sever in  esmenta p lanys en I 'obra dels  escr ip tors  caste l lans, -
Roman,  Padi l la ,  Fernández i  d 'a l - t . res.
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dos moments d i ferents  de la  Passió de. fesús v iscuts  per  Mar ia ;

en un cas Jesús encara és v iu ,  i  en l 'aLt re no ( Izquierdo 1994,

15). Hi ha diversos moments que són especialment emotius en la

vivéncia que Maria té de Ia Passió: quan veu que porten ,fesús amb

la creu al coII;  en un moment mentre eIs jueus preparen la creu;

quan veu .fesús crucif icat; el descendiment, €n qué el té a1s

braqos,  i  e I  soterrar .  Aquestos episodis  so len aparé ixer  en e1s

planys, narrats sovint per boca de Maria. Maria i  Jesús es veuen

i parlen -o simplement es miren en algunes versions" Els planys

que tot seguit anali tzem reprodueixen alguns d'aquestos moments;

la  Is tór ia  eIs  recul l ,  to ts ,  i  la  ContempTació se cenLra en

1 'escena de Ia  cruc i f ix ió ,  en Ia  qual  e l  narrador  contempla Jesús

a La creu,  to t  i  que s 'h i  fa  re feréncia a mol tes a l t res escenes

de  la  Pass ió .

La versió de I 'Augaüs que explica el patiment de Maria abans

de Ia mort  de Jesús ( Izquierd.o tg94 ,  l7  -Lg)  consta de nou

estrofes.  Mar ia  par la  en pr imera persona i  es p lany (1)1e6

davant de Ia creu, oi l  , fesús va perdonar eI l ladre ; (2) crida la

mort; (3) se sent esmaridare1, veu que els jueus han pres ,Jesús

i l 'han batut i  @) el seu goig ha esdevingut dolor i  ira. Demana

a,Jesús que 1a mire,  "qu€-1 cor  me'n par t i r ia"  i  t robem 1a imatge

1e5E1s números entre paréntesis indiquen e1s de les estrofes
corresponents.

'e'Esmarrit-da és, segons eI diccionari d'Alcover i  Mo1l un
adject iu  ant ic  que vo1 d i r  ' t t r isL,  capf icat  pe l  do lorr r .  Es pot
reLacionar amb l 'acti tud de Maria en el PTant de 7a Verge de
L1u11,  també 'marr ida ' .  Cur iosament ,  Ausiás March usa e1 terme
'marr iment '  una vegada en la  seua obra ( I lauf  L983,  a87) ,  en eI
poema IJXX, per a indicar 1'estat anímic que l i  causen 1es
contradicc ions.
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(5)  de l  g lad i  que Simeó deia que l i  par t i r ia  e l  cor ;  (5)  7assa,

veu mor i r  qu i  ha estat  per  a eI la  f i l r  i  pare;  (7)  s i  a1gú té un

f i l l  podrá entendre-1"rs8,  'Ben ha dur  cor  qu i  no.m fa

companyi" l " r  (8)  Jesús I i  d iu  que e l  seu pat iment  l i  por tará

goi9,  (9)  i  despés I 'encomana a ,Joan.

Alguns motius es reprenen en obres posteriors. Així,

l 'espasa que s imeó d iu que l i  par t i r ia  e1 cor ,  en ra fs tór ia  (e.

358)  '  en la  qual  eL g lad i  esd.evé co l teLL,  i  en Vi l lena (Vi l lena

l -916 ,  f I I ,  e9 )  ¡  e l  co r  du r  en  l a  Con tempJac ió  (e "  L ,  2 ,  3g )  "

La segona versió també presenEa Maria davant la creu, peró

ara ,fesús j a és mort i  el la demana consol a Joan i recorda

moments de Ia Passió. són set estrofes en Ies quals Maria

in terpel " la  la  mort  ( f - )  I 'MorE ,  ear  no"m prens? Volenteyra mor iar ' ;

(2)  se sent  marr ida veíent  com mal t racten eI  seu f i l l ;  (3)  canvia

eI  seu goig en sospi rs  i  en i ra ;  (4)  I i  par t ,e ix  eI  cor  veure, l

mor i r ;  ( 5 )  e l s  j ueus  e l  p renen ,  l ' es tenen  en  Ia  c reu  i  e I1a ,

lassa, no pot sostenir- lo; (6) demana consol a .Joan perqué Jesús

és mort; ,roan Ii respon que ho faria de grat peró no pot perqué

el-I també está molt tr ist "

Plant de La Verge de L,lu1l

EL Pl-ant de

i ,  a  més ,  t é

representacions

7a Verge de LIuII está emparentat amb l,anterior

característ, iques que e1 connecten amb les

sob re  Ia  Pass ió  (L1u11  1986 ,  19 ) .  Cons ta  de  384

le8Aquestes referéncies remelen a
ha en altres obres, especialment eI
í ,  després,  la  Vi ta  Chr is t i  d , Isabe1

1'afect iv i ta t  que també h i
Plant de la Verge de L1uII
de Vi1 lena"
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versos alexandrins distr ibuits en trenta-dues estrofes monori:nes

de  12  ve rsos .  En  pa rau les  de  Romeu  (L1u11  1986 ,  1 -5 ) :

A1 PTant de la Verge concorren, no sols La Iínia mística de
sant  Bonaventura i  1a tendéncia dels  f ranc iscans d ' I tá l ia  a
qué hem al . lud i t ,  par t icu larment  L 's tabat  mater ,  s inó també
la inc l inac ió afect iva i  dramát ica del  temperament  1ul .1 i4 .
D'acord amb } 'or ientac ió i  }a  tendéncia ind icades,  L1ul l
evoca en aquest poema eI drama sagnant del Calvari a través
de1 t rág ic-soI i Ióqui  de Ia  Dolorosa.  És Ia  f igura de Cr is t ,
tant com la de Ia Verge, Ia que veiem pIásticament i
rea l ís t ica en aguest  poema v iu i  fer idor .  E l  PLant ,  doncs,
és una pega mística basada en la contemplació i  en Ia
meditació de 1es plagues sagnants del Redemptor, més d'un
segle abans del gran moviment f lamenc i del Cartoixá de
Saxónia.  D 'aquí  que s ' imposi  cada d ia més I 'estudi  de les
re lac ions d 'aquest  darrer  moviment  amb 1 'obra 1u1 '1 iana
(L1u11  1986 ,  15 )  .

EI  rea l isme,  L '  a fect iv i ta t ,  e1 dramat isme i  1a ref lex ió

abunden en Ia Contemplació i  en l-a Istória. En 1a primera, tot

i  que Maria no parla en primera persona -ja que la veu d'un

narrador que contempla dir igeix I 'obra-, sí que té una preséncia

que va fent-se més signif icativa a mesura que avanga el text. En

Ia segona,  obra més I Iarga,  h i  ha d iversos p lanys.  D 'a l t ra  banda,

en eI plany de L1ull  també es fan referéncies a un possible

lector, oidor o contemplador gue ha de reflexionar sobre eI que

s'hi diu: així "per qué fa gran pecat / qui no pren son exempli,

qui tant l i  ha costat, /  e qui no fa qo que pot com eII sia

honratu (L1u11 1-986,  53) .  Aquestes ref lex ions seran cada vegada

més extenses en les obres gue veurem més ava1l.

En el PTant de 7a Verge cada estrofa té una rúbrica que en

dóna el motiu principal. (1) De 7a Passió e 7o desconhort que hac

nostra Dona de son t i77 i  (2\ Com fo venut. Maria manifesta e1

seu dolor  per  la  t ra ic ió  de . fudes;  (3)  De t tac ió"  Mar ia  pate ix ,

se sent  Lassa.  (4)  De besamenü i  (5)  De mostrar .  Episodi  de la
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besada de ,fudes" (6) De presó" Presenta Maria marrida, una pue77a

darrere de son f i l l  pels carrers," demana ajuda, "e t irava a manés

/ sos cabells, e sa cara rompia, e no és / qui l i -  donás ajuda"

(act i tud que recorda Ia  de I 'p loren los u11s y"1 cor  dur  sospi re,

/  batam-nos 1os p i ts  anant  peu descalgr tde la  Contemplac ió (e.

r5); (7) Desemparada" Lassa, Maria és abandonada per tots, amb

I 'ún ica companyia de sant  ,Joan (ContempTació,  e .  40;  Is tór ia ,  e"

278)  ¡  (8)  Negat .  Sent  do lor  per  1a negació de Pere"  (9)  CLucat .

Jesús, amb els ul ls tapats, suporta amb paciéncia els colps dels

jueus.  Mar ia  demana a judar  (10)  nscopi t "  Escopien a Ia  cara a

Jesús com s i  I i  fes pudor .

(11) De gautades. Maria veu com eLs jueus fereixen 1a cara

i  e l  co lL de Jesús .  ÍZ)  D 'escarn i r .  E ls  jueus són dolent .s  i  e I

d ia  del  jud ic i  seran ju t ja ts  pe l  que fan.  Demana a. fesús que Ia

mire " (L3 ) .  DespuTTat " Despullen .fesús i eI1a demana que el

vestesquen amb e l  seu ve1,  peró no ho fan (Contemplac ió,  e .  41)  "

No pot  abraqar- lo ,  Lasseta.  ( r¿)  r , igat  i  ( l -5)  Batut .  L l iguen

.fesús a la columna. Ella, marrida veu com ho suporta sense

oposic ió ,  com un anyel l  degol Ia t "  EIs  assots I i  l leven " lo  cu i r

dels costats " .  Maria, 1a donzeTla, crida, interpel - Ia Pi1at,1ee .

(16) Com portá 7a crou. Jesús quasi no pot amb eI pes de Ia

creu gue porta aI colI.  Maria demana ajuda" Aquesta escena, d'una

sola est rofa,  és mol t  més l larga en la  Is tór ia"  íz)  CIaweTTat .

Escena de la crucif ixió, que abraga també les dues estrofes

següents. Els detal ls que acl es donen no són els que trobarem

en Ja Contemplació i  en La Istóriaz claven bé e1s claus sobre les

teeQuan

Maria, també
en Ia Istória (e. 327') 'Joan pren com a mare seua

és la  ' rmare donzel la t t "
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mans i  e ls  peus de. fesúst  1a sangi  que cau taca e ls  peus dels

jueus,  és la  sang d 'una font  que ix  d 'un home-Déu.  Mar ia  no e l

pot  besar  i  des i t ja  mor i r .  ( fe)  Coronat .  F iquen mol t  endins la

corona i  }a  sang cau per  l -a  cara f ins aIs  peus de,Jesús.  Mar ia ,

7assa, té un patiment que cap home viu no pot imaginar i que

compara amb el foc ardent. (fg\ Penjat. Alcen la creu. La sang

i la suor de Crist cauen aI paíment i  Maria eI besa

(Contemplac ió,  e .  38 "mirant  a  1a mare que vost ra sanch p1ega";

Is tór ia ,  e .  353,  Mar ia  no pot  tocar  e1 seu f i l1 ,  l lavors veu que

Ii cau sang, i  besa el terra) . Escarneixen i deshonren ,Jesús. A1

peu de Ia creu sant Joan és amb Maria. En altres textos apareixen

també Magdalena i altres dones . (ZO) Comana sa Maire a sent ,Joan.

Ella se sent sola i  demana a ,fesús que se la porte amb e11.

(21)  Abourat .  Jesús té  set  i  1 i  donen sut ja ,  fe l  i  v inagre.

Maria no pot ajudar-lo (ContempLació, e. 4L. El- la hagués volgut

donar-l i  a beure les seues l lágrimes) . (22) Oe 7a pena que ,fesús

sen t i a ,  exp l i ca  e I s  pa t imen ts  de ,Jesús  pe r  1es  fe r i des  de l s

cIaus,  pe l  pes de1 seu cos,  "car  en desjuniment .  /  era d,osses e

nervistr, peró tenia un altre dolor més gran, "quan veia sa maire

en tan gran languiment. /  E.ncara, gu€ son cors mais que altre

e ra  s in ten t ' r  (Con tempTac ió ,  e .  35  i  36 ;  I s tó r i a ,  e .  322 ,  í  342 ) .

(23') De 7a pena que sentia nostra Dona. Maria sentia tant de

dolor que sospirava, plorava, tremolava rrcom fembra per paorsrt,

suava i  pat ia  TTangor  í ' tLo cor  se l i  par t ia" ;  torc ia  1es mans

i  c r i dava .  Se  1 i  des fe ia  e l  co r  pe l  pa t imen t  ( I s tó r i a ,  e .356 .

Maria també hi tremola) . (z+) Com nostra Dona pregava a 7os

ángels que ajudassen son f i77. Crida els ángeIs perqué vegen com

el seu f i l l  mor i  mentrestant I i  donen a beure fel amb sutja i
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vinagre . (25) Com ,fesucrist comaná La sua ánima a7 Paire" Amb la

seua mort , fesúe nete jará e1 pou d 'Adam i  de ls  profetes,  i  desfará

el nus del pecat original"

(26)  De 7a mort .  E l  so l  s 'enfosqueix ,  Ia  1 luna t .ambé,  €1

temple s'estremeix, Maria cau al terra i  crida "Ah mort, portats-

ne mi ! "  (27)  Ltancejat .  LongÍ  fere ix  Jesús i  de Ia  fer ida ixen

aigua i sang que cauen als u1ls de Longí í llavors recobra la

vista (Vil lena í Lo quart també reculLen aguest detal1, vegeu més

avall).  (2e) Com fo davaTTat de 7a erou. Sols queden Joan i Maria

aI peu de Ia creu" Josep d'Arimatea demana el cos de ,.fesús a

Pi la t ,  güe ho consent ,  i  e l l  i . foan eI  l }even de Ia  creu t 'e  Ia

douga puel la  que 1o pres en sos brats" .  EI  soterren amb una te la

nova" Aquest episodi és explicat amb molt més deta11 en els

textos estudiats més avall .  E1 reLat de 1a Istória acaba en

aquest punt. (29) Com 7a reina se partí de7 moniment" Maria

Magdalena i sant .Joan s'emporten Maria del costat del monj ment.

(30) Com 7a consolaven J.es üres Maries" A Ia casa, Maria

Magdalena,  Mar ia  Cleofás i  Mar ia  Salomé t racten d 'aconsolar- Ia .

(31) Com sent ,Joan consolava nostra dona. ELla plora, torg les

mans,  sospi ra,  demana a sant . foan que 1 i  par le  i  l i  recorde e l

seu f i l l  "  (32)  L1ul l  conf ia  aquest  r rxant  d 'amorsn a Mar ia .  E1la,

Ia donzella, vol que tothom el cante, i  e]1 el dóna als uns i al-s

altres perqué e1 canten i recorden eI dolor de Maria"

Aquest plany de Llul l  recuIl tots e1s moments de la Passió

que apareixeran en Ia Istória, a més d'alguns en les estrofes

finals, des de Ia 29, que no s'hi troben: quan Magdalena i sant

,Joan s'enduen Maria d.el l loc on ,Jesús estava soterrat. Dins del

marc de la Passió, el lector d.el PLant de Ia Verge viu cada
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moment' contat per la mateixa Mariar eü€ apareix molt breument en

1'evangeli.  . Ia hem comentat en aguesL treball  la importáncia d.e

1a f igura de Maria en e1s- textos de la Istória i  de 1a

ContempJaeió-  E l  dramat isme,  1 'a fect iv i ta t ,  €1 real isme i  e l

deta l l  de1 poema de L lu1 l  s 'h i  repete ixen.2oo

Contemplaci6 com ,fesuehrist portava La ereu aI coII i Com

despuJ.J,area r7esús y, estirant-li 7o cos, Zo clavaren en 7a creu,

de Pero MartÍnez2ol"

Ja en eI segle XV, Pero MartÍnez té algunes composicions

poét iques sobre la  Passió en les quals  també par t ic ipa d 'una

manera important Maria: es tracta dels poemes Y ContempTació com

Jesuchrist portava 7a creu aJ co77, i VI Com despuTTaren ,fesús

y,  est i rant -7 i  7o cos,  7o c lavaren en la  creu (Riquer ,  1-946,  L14-

l2L) , que hem esmentat en 1' apartat L .2 .4 . g . ' tAl-tres

mani festac ions l i terár j -es cata lanes.  .  .  ¡ .202 Com al t res poemes

seus, van ser escrits a f inals de L463, durant l 'empresonament

deL poeta a Ma1lorca, abans de la seua execució. Riquer ha

remarcat  e I  rea l - isme d 'aquestos poemes:  "El  poeta,  com els  autors

dels  retaules de I 'época,  €s presenta com a test imoní  de la

200vegeu també en relació amb aquesta obra de L1uI1 1'apartat
L.2.4.1.  "Mode1s genera ls"  sobre les obres at r ibu ides a sant
Bernat i  sant Anselm, en les quals Maria també intervé d'una
manera molt directa.

2orgt t  1 'estudi  d 'aquests dos poemes seguim 1 'ed ic ió  de Riquer
L946 .

202¡" manera abreujada farem referéncia a1s poemes com V i
V I .
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Pass ió "  (R igue r  1980 ,  3 ,  436 )  "

Les dues composicions es poden tractar d'una manera unitária

perqué l 'accié que es narra en la primera continua en Ia segona.

Ara no es contempla la Passió amb el-s ulLs i  amb la veu de Maria,

sinó que és l 'autor en primera persona qui, á1 cost,at de Maria,

ens explica els esdeveniments des del moment de Ia condemna de

Pi la t "  E l  pr imer  poema consta de 13 octaves decasí l - Iabes i  una

tornada. (1) El narrador tracta de poder veure ,fesús, maltractat

i  feri t ,  envoltat per Ia gent. Finalment eI pot veure 'en un cert

pas" .  E l  vers 5 recorda 1es esLrofes 27r '  í  274 de la  Is tór ia  per

Ia trompeta que anuncia e1 pas de ,Jesús " (2) Escolta e1s gemecs

de 1a gent  ( Is tór ia ,  e .  274)  "  p lorós i  amb la  v is ta torbada,  €I

narador  es g i ra  i  veu Mar ia"  (3)  E11a 1 i  pregunta s i  ha v is t  e l

seu f i l l  i  l i  respon que sí ,  que des d,on eI I  es t roba e l  pot

veure, amb el cap molt baix pe1 pes de la creu.

(4) Maria plora i  gemega,- €1 narrador 1i diu que veurá

passar eI seu f i l l  caffeg'at amb la creu i que no el deixen

descansar .  En La Is tór ia  (e.  278-284)  també h i  ha una apel . lac ió

a Maria perqué veja passar ,fesús. com en aquesta estrofa de

Martínez, en les 280 i 284 de la Istória eI narrador diu a Maria

f rcuytau"  perqué s 'a fanye a veure passar . fesús.  La 2BS,  en e1s 5

darers versos, explica com Maria va pels carrers i  es lranqa

entre Ia gent buscant e1 seu f i l I" També la 331 recu1I aquest

moment i  diu que Maria "Anava seguint 1o rastre i  petjades" de

,fesús entre la gent, probablement pergué no el podía veure. (5)

Er narrador passa davant de ra gent i  veu.fesús tot feri t ,  , ,regat

de sanch per 1o cap spinaE, / plena de colps sa bella continenqa"

(Jstdr ia ,  €"  288)  "  (6)  No pot  ev i tar  cr idar  ve ient  l ,estat  de
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Cris t .  (7)  Cont inua les exc lamacions i  es d i r ige ix  a ,Jesús:  r r¿Qué

guanyareu en Ia mercaderia, /  donar 1o just per cobrar Io gue's

guast?r ' .  (e  i  9)  EI  compara amb un for t  11eó,  i  vo1 a judar- Io  a

portar la creu. (ro) Vo1 que eI crucif iquen amb .fesús.

(11)  Veu Mar ia  que s 'acosta a, fesús i  gue no pot  par lar -1 i

perqué p lora mol t ,  ha perdut .  1 'a Ié,  e l  co lor ,  sospi ra i  está

torbada. La Istória explica la trobada de Maria i  'Jesús en les

est.rofes 288-290, en les quals ambdós cauen a terra i  tampoc

arr iben a par lar .  (L2)  Pt  narrador  es d i r ige ix  a Mar ia  i  I i

par1a, vo1 acompanyar-la. (13) Arriben al Calvari,  Ia pena fa que

eI  narrador  s 'a1Iunye de I 'escena menlre despul len Jesús.  La

Is tór ia  (e.  292)  afegeix  QUQ, en 1Ievar- l i  la  roba,  apegada aI

cos,  torna a bro l lar  sang de 1es fer ides de Jesús203.

Poema VI: (1) EI narrador fa un esforg per tornar a mirar

,Jesús i  e l  t roba nu,  amb Ia cara ( faq)  inc l inada i  p Ie d 'assots

( I s tó r i a ,  € .  292 ,  vs .  3784-3L85) .  Q)  Quan  veu  com es  p repa ren

els forats per als claus, eI martel l ,  i  eI forat on es posará Ia

creu,  sent  t resmays orr ib lesr ' .  (3)  ,Jesús té  la  mirada humi l ,  i  e I

narrador  t racta de veure s i  d i r ige ix  e ls  u l Is  a  Mar ia .  (4)  Tots

criden i ploren, i  Ia gent s'acosta, f ins i  tot. el narrador, que

fa una pregária (5) tot, torbat i  amb eI cor feri t  per Ia visió

de ,Jesrls; per aixó s'agenolla i  I i  demana perdó per les ofenses

que ha fet; demana que es despulle Ia seua consciéncia del pecat.

(6)  L i  expl ica que pate ix  ve ient - lo  tan mal t ractat  i  (7)

f inalment es penedeix dels seus pecats-

(B) Acaba e1 discurs en primera persona del narrador i

2o3Aquest aspecte 1'estudiem més avall .

1_35

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



comenga  l - ' escena  de  l a  c ruc i f i x i ó .  En  1a  I s tó r i a  (e .  293 -3Ot - )

Maria es dirigeix a ilesús quan er veu nu mentre preparen Ia creu

per a la crucif ixió. El seu discurs no té a veure amb e1 que ací

l i  dir igeix e1 narrador. euatre saigs estiren er cos d.e Jesús

perqué no arr iba a1s forats"  La fs tór ia  (e.  301-302)  d iu  que e1s

saigs claven la má dreta i  que l,esquerra, com que no arriba aI

forat ,  1 'est i ren amb cordes2oa.  (9)  E l  narrador  sent  cru ix i r  e l

cos de Jesús que está est i ra t  i ,  després d.e cravar- I i  e1s peus,

el veu balancejar-ser probablement perqué alcen Ia creu rry

exequant  Ia  creu amb mol ta f forqa ' r .  La fs tór ia  (e.  303)  d iu  que

arcen la creu amb una sacsada molt gran de manera que el cos,

caent  sobre e ls  c1aus,  patesca més.  ( l -O)  E1 narrador  sent  un sran

dolor en aquesta escena.

( l -1)  veu la  sang que bro l la  de res fer ides i  p lora.  cr ida

Maria perqué vinga i veja el seu f i l l  coronat. (:-z) r, i  demana que

vinga per si , fesús vo1 dir- l i  alguna cosa, i  1i d.emana, invocant-

Ia amb eI senyal nplena de dol 'r,  que pregue per tots els homes.

La tornada és una invocació a1 subject.e de1 senyal, "Ffi  deI que

am'r .  La Is tór ia  (e"  303)  també fa referéncia a la  sang que cau

després d 'a lqada Ia creu"

Aquestos poemes d.e Pero Martínez recullen un soI encontre

entre, fesús i  Mar ia ,  en e l  qual  no es par len,  i  se,ns expl ica l_a

Passió des que .fesús ix cap al calvari fins al moment de la

crucif ixió. En aquesta part der rerat de la passió hem pogut

comprovar que alguns momenEs de la naració coincideixen amb eIs

zoaPer tant, és
prové, com veurem
Bonaventura.

versió diferent a la de Martínez,
avant, d'un text atr ibuit a
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de la Istória: així, I 'escena en qué Maria busca pels carrers

. fesús,  pregunta per  eI I  i  e l  narrador  I 'a juda a t robar- Io ;  Ia

presentació de la primera trobada de Maria i  Jesús camí de1

Calvari;  o 1'escena en qué ' fesús és despullat abans de 1a

cruc i f ix ió .

Martínez té també un poema a 1a creu Obra devota de 7a creu,

ffeta a raquesta de 7a damunt dita senyora de Mossén BLanes

(Riquer ,  1946,  L02-106)  composta per  L1 est rofes i  una Eornada.

Moltes imatges recorden la Istória i  Ia Contemplació, sobretot

en les pr imeres est rofes,  €D l -es quals  es fa  una I1arga t i rada

de l loances a Ia  creu.

Com el cas de Martínez, Ia ContempTació presenta els

episodis  de la  Passió en boca d 'un narrador  i  no de Ia  mate ixa

Maria. Ara bé, aquest no parla en primera persona com ocorria en

alguns moments dels poemes de Martínez, peró la narració es fa

també davant de la creu.

Tots aquestos poemes de Martínez part icipen de 1es

caracLer ís t iques esmentades en e1s pr imers capí to ls  en re lac ió

amb 1es obres de carácter contemplatiu; tenen fragments de

pregária i  de meditació. També donen un paper fonamental a Maria,

com a lgunes  de  l es  ob res  es tud iades  en  1 'apa r ta t ,  ! . 2 .4 .1 .

"Models generals", i  es poden relacionar amb eI pTanctus Mariae.

ALtree obres en verg

En el segle XV hi ha altres planys de la Verge "Vuy gran

maytÍ auzí votz d'una trompa'¡ de l-, leonard, ál ies de Vallseca i

1'anónim rrEstant prostat axí com adoravarr, editats per Aramon
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( l -963) .  També .De gran dolor  cruzel  ab morta l  penat '  (Aramon,

1962) i  t 'Augats, seyós qui credets Déu 1o payre" (Aramon t-959) .

L'Oració a 7a sacratíssima verge Maria, tenint son fil-7, Déu

,Jesús, en 7a fa7da, devallat de 7a creu, de Corella, impresa amb

la rstória i  la contempTació, és un plany de Maria després de1

descendiment, compost per set estrofes de vuit versos

decasíl ' labs que presenten Maria plorant sobre el cos del seu

f i l l  mor t .  A més de Ia  in tervenció en est i l  d i recte de Mar ia ,  h i

ha, com en Ia ContempTació, 1a tercera persona que representa el

crist iá que resa i gue mira o contempla, com es veu en Ia primera

estrofa, €1 dolor de Maria amb ,fesús a 1a falda. Les I]ágrimes

de Mar ia ,  barre jades amb Ia sang de,Jesús,  11aven les taques que

ha deixat  en 1 'home e1 pecat  d 'Adam. E1 p lor  de Mar ia  és

acompanyat  pe l  de ls  ángels ,  e1 del  món,  e l  de l  so l  i  e l  deL ce l .

Les estrofes quarta i  cinquena són e1 plany própiament dit de

Maria, eu€ demana a Jesús ser soterrada amb ell ,  ja que no

supor ta la  v ida de soLedat  que 1 'espera"  En Ia  s isena,  e1s

devot.s, penediEs per les ofenses que va rebre .fesús, l i  ofereixen

la vida. r,a darrera, precedida del mot Ffi  és una continuació de

1 'anter ior ;  e ls  devots davant  de 1 'escena,  mani festen creure c Iue

Jesús és e l  t ' redemptor  Déurr"

obreE en proÉra. contempraci6 de J-a passií de nosüre senyor

Jesuerist, at,ribuit a sant Bonaventura"

Les Meditationes Vitae Christ i  (MVC), mostra de la nova

espi r i tua l i ta t  a fect iva f ranc iscana del  segle Xf I I  -escr i tes

entre L265 i L335 per un franciscá toscá desconegut i  que

L 3 I
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trad.icionalment s'atr ibui.en a sant Bonaventura- van tenir molt

de ressó a I tá l ia ,  Anglaterra i  Franga" Una par t  d ,aquestes,  Ies

Meditationes Passionis Christ i  (MpC)20s es van propagar

independentment, amb gran popularitat. A catalunya es conserven

diversos manuscri-ts i incunables d, ambdós textos "

Hauf (Bonaventura ]-9B2) ha editat un manuscrit de les MpC

redactat en el segle xvr i  que segueix la traducció -feta

probablement per un monjo de 1'Abadia de Montserrat que coneixia

Ia traducció de Corella del Cartoixá- de les MVC editades eL L522

a Barcelona per Rosembach206. Per tant, €D el xvr continuaven

separant-se de 1es Iv IVC e1s capí to Is  dedicats  a 1a pass ió"

En la traducció de les MPC es reprodueix des deI capítol T5

de les MVC de 1'edició de 1-522 I 'Contemplació general de l-a Passió

de1 senyat , , ,  f j -ns a l  85.  S 'h i  prenen e lements de la  Vi ta  Chr is t i

del Cartoixá, com ara la crucj-f ixió amb 1a creu en terra, i  que

després es posa dreta;  o  e ls  forats  dels  c laus que es preparen

d'antuvi; el desl lorigament dels bragos amb cordes i eI canvi

d 'ordre en les set  paraules de ,Jesús.  A par t i r  de l  co lp de la

l langa en eI costat de Jesús se segueix novament el text de i.522.

20sHe consul ta t  e I  text  11at í  en l ,ed ic ió  de les obres de
sant Bonaventura de la Bibl- ioteca d'Autors Crist ians (L946, volum
I I )  .

206U'n exemplar d'aquestes Irleditationes es troba actualment
a 1a Bibl ioteca de Catalunya, i  és eI que he consultat. Segons
Hauf (Bonaventura ]'982) , aQuesta versió- catalana de les IvIVC va
dir igida, com la que fa Corella del Cartoixá, a una monja de
santa C1ara, ara I 'abadessa sor Leonor de Vilarig, i  és més
precisa que la d'un manuscrit  conservat a l 'Arxiu de Ia Corona
d'Aragó, gü€ també ha conservat eI text: rtel monjo traductor va
l imitar la seva part original, seguint Ia moda iniciada per 1es
VC [Vitae Christ i ]  de Landulf i  de Celest. inus, a incorporar una
breu orac ió f ina l  de cada capí to I "  (Bonaventura L982,  11) .
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Hauf (Bonaventura L982) creu que hi ha una inf luéncia cada vegad.a

més important de1 l l ibre d^eI cartoixár eüe no altera

substancialment els continguts i  que augmenta les glosses. La

intenc ió del  l l ibre és d ' indui r  e I  lector  a I  métode f ranc iscá de

la medi tac ió.

El  text ,  des de 1 'e ix ida de 'Jesús cap ar  ca lvar i ,  co inc ide ix

en alguns aspectes amb els textos que són objecte d'aquest

estudi, peró Maria hi apareix parlant poques vegades en primera

persona, i  les vegades en qué ho fa no es corresponen amb e1s

moments en qué parla en la Istória.

Els jueus porten Jesús cap al Calvari amb pressa (la fstórja

279,  i  també Lo quar t  4 t ) ,  per  la  qual  cosa eIL a lena.  Mar ia ,  a

causa de Ia  mul t i tud de gent ,  no pot  acostar-s ,h i  n i  veure, l  i ,

f inalment, a la porta de Ia ciutat es produeix eI primer encontre

(p-  5 l - )  en e l  qual ,  com en e1s textos estudiats ,  mare i  f i l l  no

arrj-ben a parlar " En arrj-bar al calvari despullen ,fesús, l i

renoven les fer ides en arrancar- l i  e ls  vest i ts  i  Mar iar  eu€ s,h i

acosta,  e l  cobre ix  amb e l  seu ve l  (p .  53) .  Aquesta escena apare ix

en la rstória, i  en aquest moment Maria fa un plany, que no

apare ix  en les MPc" Es produeix  la  cruc i f ix ió  ta l  com s,ha d i t

anter iorment  (p .  54¡zoz "  , tpensa i  contempla quin co l te l l  de

dolor, quina angústia travessá 1o cor de la dolorosa senyora',,

diu el narrador"

Maria demana a Déu que ajude Jesús i eI lr p€F 1a seua part,

veient er patiment de Maria, prega a Déu per el la. Després

zozpl text l1atí (Bonaventura Lg46) descriu Ia crucif ixió amb
l-a creu plantada i les escares per a fer pujar Jesús. Resumeix
breument la versió en qué ,fesús és cruciiitat amb la creu en
terra, gu€ és la gue trobem en La Istória.
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comenga a pronunciar les set paraules. Es produeix eI repart iment

de les robes i es recorda que Maria havia fet la túnica, 9ü€

cre ix ia  aI  mate ix  temps que son f i l l  ( Ís tór ia ,  e .  314) .  , fesús

perdona un dels l ladres. Prop de la creu hi ha sant ,Joan,

Magdalena, Maria ,Jacobí, Salomé, i  altres dones" üesús encomana

sa mare a sant Joan. I 'No vOlgUé 1o senyor anomenar-la Mare

perqué, recordant-se la tr ista Senyora que I i  era FiII ,  Do I i

augmentás Ia dolor ab Ia grandíssima amor gue a son FiI l  tenia"

l lstória, a. 323). Semb1a que 'Jesús recita alguns Salms en la

creu. ,Jesús té set i  ni Maria, Di sanL 'Joan, ni les dones no

poden a judar-1o (p.  60) .  L i  donen v inagre i  fe I .  Quan mor ,Jesús

no es diu si mira Maria. EI narrador explica que Magdalena, 1es

Maries i  sant Joan ploren amargament. No hi apareix el plany de

Mar ia davant  de la  creu que h i  ha en la  Is tór ia  (e.  354-362) .

Després se'n van tots i  queden al peu de 1a creu Maria i  1es

quatre persones esmentades adés (p.  62 l . .

Arriben e1s homes a trencar els ossos de les cames dels

crucif icats; Maria fa un 1Iarg plany demanant-1os que no trenquen

les de Jesús.  Longí  l i  c lava Ia  l Ianqa i  n ' ixen sang i  a igua.

Davant  d 'aquest  mirac le Mar ia  perd.  e I  sent i t  (p .  62-65) .  La

Istória resumeix molt Eot aquest episodi. Es recorda }a profecia

d.e Simeó:

que colteII de dolor la sua
fonch ara en aquest punt, car
un tr ist coltel l  que ferí 1o
Ia sua dolorosa Mare (p.  65)

ánima travessaria. Y majormenü
Ia langa de LongÍ no fonch sinó
cors de1 Senyor e Ia ánima de

Vénen Josep d'Arimatea i Nicodem

creu. ,Josep pregunta a Joan on són els

que no hi han anat. Van arrancant e1s

per a

al t res

c1aus ,

baixar ,fesús de

apóstols i  e1l

María besa una

1a

diu

má

t 4L
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de Jesús (p"  68)208;  després,  quan baixen ,Jesús,  e I Ia  en té  e l

cap i les espatles en ra falda i Magd.alena l i  aguanta e1s peus.

Els  a l t res pesonatges es t roben a l  vo l tant  (p .  6g¡zos.  Tots

p loren-  En eIs  textos estudiats ,  sant ,Joan també sosté. fesús.  No

h i  apa re i x  cap  p lany  de  Mar ia  com en  l a  I s tó r i a  (e .  3g5_386) .

s 'acosta Ia  ní t  i  han de soterrar  Jesús,  Mar ia  no vor :  , rNo

vul lau,  amichs char íss ims,  levar-me tan prest  1o meu f i l l ;  o ,  s i

axí 'u  des l l iberau,  posau-me ensemps ab e l l  en 1a sepur tura, r  (p .

68)210"  Mira res fer id .es d.e1s peus,  les de les mans i  e I  costat ,

les de la corona; mira e1s cabel- ls arrencats i  la cara bruta d.e

sang: i  d'escopidures "y axí no podia fartar-se de plorar ni de

m i ra r -1o "  ( p .  69 )  "

Finalment Joan aconsegueix que Maria dei_xe Jesús perqué el

soterren. Primer 1'amortal len; Magdarena ri  l1ava els peus amb

Ilágrimes (p. 70). Maria posa la cara sobre ra de ,fesús í fa un

plany,  ara s í ,  més I1arg (p"  7L)  "  Sense e l  seu f i l l  no sap on

anar i  per aixó voldria que 1a soterrassen amb er1. r com que no

pot quedar-s'hi amb el cos, hi quedará sepultada amb eI seu cor,

que és amb Crist '" Després renta Ia cara de Crist amb les seues

llágrimes i I i  besa e1s ul ls i  la boca (p" 72) . Seguid.ament

por ten. fesr i .s  a l  l Ioc on han de soterrar- lo"  Després se,n van cap

a la casa on es va fer el darrer sopar, i  Maria torna a plorar

per  Ia  mort  de , fesús (p.  77) .

208Tots aquestos detal ls no apareixen en ra rstória.

2oeAquesta escena és narrad.a d.e forma d.iferent en la Istória,
Vil lena i Lo quart"

p l any  (e .  390 -392 )

L42
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Aquesta obra atribuida a sant Bonaventura inclou en ra

narració episodis que no trobem en la rstória, com ara les d.ones

a qui  par la  ,Jesús en e l  camí del  ca lvar i ,  1 'escena dels  so ldats

que t renquen les cames ars I ladres,  e tc .  L 'aspecte que més l -a

connecta amb les que estudiem és eI carácter meditatiu, les

nombroses referéncies a1 devot perqué reflexione i rese mentre

pensa sobre e l  que s 'expl ica.  D 'a l t ra  banda,  €f  rea l isme cru i

l 'afectivitat marcada del text també són elements comuns a

aguestes obres.

Lo quart deL Cartoxá. Traducció de .Toan RoÍs de CorelLa, L4gSzLl

A1 comengament de 1'obra l legim:

De aquesta dolorosa Passió s i  los mister is ,  do lors  e penes
se contemplen, en cert en un novell  stament será transportat
1o qui les contempla, y aquell  qui ab profunde cor e ab totes
1es medulles de Ia sua ánima cerca de la Passió de ,fesús los
inef fab les mister is  e  torments dolorosos,  secrets  no sabuts
ni  jamés hoí ts  1 i  mani festará la  d iv ina c leméncia,  de ls  quals
nova compassió,  novel les af fect ions,  do lces consolac ions e,
a la f i ,  un nou stament attenyerá de contemplació excelsa que
1i será senyal e principi de Ia sd.evenidorJ eterna glória (no
qua r t ,  I I ) .

P lante jat  a ix í  1 'ob ject iu  de l 'obra,  eü€ no és cap a l t re  que

el de docere sobre el perfecionament de 1'ánima dins la doctrina

211¡  causa de l ,éx i t  de la  pr imera edic ió  de I ,obra,  de
gener, se'n va fer una altra eI mes de novembre, que és la que
he consultat en aquest treball  (per a1 text 1latí,  vágeu Rigollot
1878 ) .  També es conserva una altra edició de l-5i-3 . És molt
probable que els contemporanis de corel la, entre eIs quals es
trobaven Fenollar o rsabel de vi l lena, coneguessen aquesta mag'na
obra.
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cr is t ' iana,  e I  pr imer  capí to l  és una ref lex ió  sobre 1a pass ió212"

En el segion comenqa el relat de la passió d.es de1 darrer sopar,

quan ,Jesús i ers deixebles es dirigeixen cap a r, hort de

Getsemaní "

L'acció que es narra en la rstória comenqa en er capítoI

"Der primer completori" de -Lo quart. EL text, segueix Ies passes

dels  evangie l is ,  complet .ant - les amb mol tes c i tac ions d,autor i ta ts

i Pares de 1,Església comentad.es, i  també amb reflexions

introduides per expressions com ara rcontemplar' ,  ' rcontempla ánima

cr is t iana" ,  t rJesústr ;  aquest  t ipus de comentar is  h i  és mol t

abundant" En la rsüórja no apareixen les citacions que trobem en

Lo quart, perd sí que hi ha res refrexions contemplatives, molt

f reqüents,  en boca de 1 'evangel is ta  mate ix  o de Lo Lector"

A f i  de veure Ia  poss ib le  re lac ió de l ,obra amb ra rs tór ia

i 1a contempTacié, en resumirem i contrastarem ara arguns

fragments, des de1 moment en qué pi lat condemna Jesús en eL

capÍ to1 V (XXXXf )213.

una trompeta anuncia eI pas dels condemnat,s, entre e1s quals

va ,fesús, amb una cadena al coIl  i  Ia creu" Els jueus volen

arr ibar  ráp idament ,  a I  Calvar j -  ( Is tór ia ,  e .  27g)  per  cruc i f icar

Jesús-  (xxxxrr )  La v i r tu t  de la  Pietat r  p€rsorr í f icada,  €1 veu

portar la creu com si fos un ceptre i  decreta que després d.e 1a

z12Després de cada capíto1 hi ha una oració.

2r3gp I 'edició del text hi ha anotats més contactes entre les
obres estudiades i eIs altres moments de la passió narrats en tro
q!art,.  Els números romans indiquen, com en I,edició de t igi,págines de Lo quart" Donem entre paréntesis eIs versicles
evangélics_ qu_e corresponen a 1es escenénes narrades, i  també les
estrofes de la rstória i de 1a contempTació que ter"r, alguna
relació amb 1es págines de Lo quart.

l . 4 4
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sea mort la creu siga adorada. En el camí, molta gent el segueix.

L 'au to r  ape l - I a  1 'án ima  pe rqué  s 'acos te  a  Jesús ,  e l  m i re ,  l , a jude

i l i  parIe, escena qlue recorda una altra semblant en 1a poesia

de Pero Martínez, comentada més amunt. (XXXXIII) Maria no pot

acostar-se a ,Jesús per 1a gran quantitat de gent que hi ha i

corre f ins que pot veure' l .  Aquesta escena també es troba en

a l t res  tex tos  es tud ia t s  ( I s tó r i a ,  e .  288 ) .  , Jesús  es  d i r i ge i x  a

l-es dones que eI segueixen plorant i els diu que no ploren per

e11. Continua caminant i  un poc més avant ha de deixar 1a creu

una altra vegada perqué no pot sostenir-Ia; l lavors els jueus fan

que Simó Cireneu 1a por te f ins aI  Calvar i  ( Is tór ia ,  e .  29L) .

Capítol Vf . Quan arriben a1 Calvarj-,  com que ,Jesús está

cansat i  sedejant, l i  donen a beure rtvi amarg mesclat amb fel e

mir rar '  (XXXXV, Jn 19,  29)) .  Després (XXXXVI)  e1 despul len I 'sent í

üesús dolor excessiva aI despullar de la roba a 1a sua nafrada

carn pegada, e lavors 1o seu cors de elegant e bella forma

corrent sanch e cubert de vertols e plagues generalment tot.s 1o

mirentr  ( Is tór ia ,  e .  292)  .  I ¡ 'acosten a Ia  creu i  quan Mar ia  eI

veu,  una espasa de dolor  I i  t ravessa l 'án ima.  S 'apropa a Jesús,

es l leva una tovaTTofa deI  cap i  e l  cobre ix  ( Is tór ia ,  e .  293) .

Després, aquells homes, més salvatges que l leons o que t igres,

arravaten .Tesús dels  bragos de Mar ia  ( Is tór ia ,  e .  301) .  En la

Istória, després de cobrir ,Jesús amb un vel, Maria fa un plany

que no apareix en Lo quart.

Amb la creu estesa en terra, els botxins coI-loquen ,fesús

a sobre i com gue e1s forats no es corresponen amb la distáncia

dels  bragos,  ca l  est i rar -L i  e I  cos.  EIs  cLaus són mol t  grossos

amb Ia f inal i tat de poder sostenir el cos. (XXXXVII) adam va
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f irmar " lo albará de nostra damnació aI diabre'r i  ara Jesús és

un segon Adam que ens salva. DeI seu cos ixen 4 fonts de sang que

banyen Les mans dels jueus i que taquen er terra. Després d,haver

clavat Jesús, alcen la creu i les ferid.es són encara més

doloroses" .fesús no pot moure cap part de1 cos, sols eI cap gu€,

a mésrtno t ing"ué cap coxí, encara que hagués estat d.e ped.ra, taI

com el t ingué en 1o pesebren (Contemplació, e. 24) . AixÍ, Jesrls

pateix des 'rde 1a planta deI peu f ins a1 darrer cabellrr .

(xxxxvrrr) A Ia creu Jesús ens redimeix d.el pecat d.,Ad.am. pi lat

o rdena  posa r -h i  un  ré to l  ( ¡ , t c  15 ,  26 ;  Lc  13 ,  3g ;  Jn  19 ,  t g_20)  ,

que va en t res l lengües (XXXXIX)  ( fsüór ja ,  € .  309)  .  (L)

Crucif iquen,fesús amb dos l lad.res (fsüória, e. 3O?) i  el_s bot.xins

es reparteixen les vestidures en quatre parts,. com que 1a túni_ca

no té costura (¡n :-g.2o) , ja gue havia crescut seg.ons anava

cre ixent  Jesús,  1a sor teg ien entre e ls  quatre ( Is tór ia ,  e .  3 t_3_

315,  , fn  1-9,  23)  "

Er cartoixá d.óna una explicació per a la t,única de .fesús

sense costura que no apare ix  en la  Is tór ia .  (L I I )  e ls  L ladres

crucif icats amb ,Jesús també el blasfemen, peró un d, elrs es

penedeix" (Lrrr) Maria es troba prop d.e ra creu i part icipa d.e

la pena de crist com si el la mateixa estigués en ra creu, cosa

que causa més dolor a 'Jesús. El1a es troba dreta, recolzada sobre

'Joan i Magdalena, amb una má en a1t i  l ,artra sobre eI cor. En

1a rstória (e. 3L7-321) Maria es troba prop de la creu peró

asseguda (Jn 1-9, 251 . L'acompanyen 'res altres honestes donesr',

que mereixen elogis del narrador per la seua constáncia, ja que

els deixebles havien fugit.  La rstória diu que l,acompanyaven

frses dues Eermanes" i  la Magdalena (e. 32L) "
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La creu sembla una serp i recorda Ia serp de metall que

Moísés a lgá amb un pal  en er  deser t .  Jesús d iu 1es set  paraules:

L:  f rPare,  perdona' ls  que no saben qué.s fan"  (L,c  ZZ,  34)  ¡  2z rhuy

se rás  ab  m i  en  pa rah ís "  (T ,c  23 ,  43 ) ;  3 :  "dona ,  ve t  aqu í  t on  f i l l ;

ve t  aqu Í  t a  mare r '  ( Jn  19 ,  26 -27 ) ;  4 :  ' t t i nch  se t r t  ( , Jn  l _9 ,  28 ) ;  5 :

I ' acaba t  és t t  ( , f n  19 ,  30 ) ;  5 :  "Déu  meu ,  pe r  qué  m,has  desempara t [

(Mt  27,  46¡  Lc 15,  Z4)  ¡  7z r rPare,  er r  Ies tues mans coman 1o meu

sper i t "  (Lc  23 ,  46 ¡z t+ .  (L I I I I )  en  Ia  p r imera  pa rau la ,  e I  so  de

la veu de 'Jesús sona aI mat,eix temps que els sons dels martel-Is

que c laven e ls  c laus (contempTació,  e .  18) .  Aquesta paraula és

una medicina i 'Jesús és un capitá que socorre primer eIs febles.

La segona paraula és la  de]  perdó del  l ladre (LV) .  La Is tór ia

recull  des de Ia tercerar eüdrr ,fesús encomana Maria a Joan. EI

canvi és per a Maria desigual perqué canvia eI senyor pel servent

( Is tór ia ,  e .  324)  .  (LVI)  , fesús no d iu a Mar ia  e1 nom de mare,

sinó eI de dona, p€r tal de no augmentar e1 seu d.olor (Istória,

e .  323 ,  , f n  19  , 26 )  .

Després hi ha un plany de Maria, gü€ demana a ,Jesús poder

besar- lo ,  ja  que e l la  no ateny a l lá  on e l l  és penjat ;  també

desit ja morir amb eIl.  Aquest plany no es recull  en La rstória,

que segueix amb unes estrofes contemplatives i  després (e. 335)

passa aI moment en qué Uesús diu que té set" (LVII) S,obscureix

1a terra, hi ha un ecl ipsi que es veu per tot arreu, f ins i  tot

a Egipte e l  veu DionÍs  ( fs tór ia ,  € .  349,  peró ací  Dionís  veu

l 'ec l ips i  a  Atenes després de 1a mort  de . fesús) .

21al 'ordre de les paraules en les MPC atribuides a sant
Bonaven t . u ra  ( ! 946 ,  vo lum I I )  és :  1 ,3 ,2 ,6 ,4 ,5 ,7 .  La  f s t ó r i a  r ecu l l
1es que es t roben en l 'evangel i  de sant  Joan,  la  3,  Ia  4,  i  fa
una referéncia a Ia  5.
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(Lvrrr) A Jesús no l i  qued.a cap gota de sang i Maria l i

pregunta qué pot fer per ajudar-lo; r i  ofereix la seua sang per

omplir- l i  1es venes buides, i  amb la sang ri  ofereix la seua

ánimar eü€ entrará en e1 cos de. fesús i  s ,h i  fondrá.  Aquest  ber l

plany no té correspondéncia en Ia rstória. Després de la cinquena

paraula, rrr inch set "215, Maria fa un altre p1any, també molt

bellr eüárr veu que no pot donar-l i  a beurer {u€ no I i  queden

I1ágrimes de tant d.e plorar, i  I i  ofereix, com en er plany

anter ior ,  Ia  seua sang.  (ContempTació,  e"  4 ! ¡2rc .  E ls  botx ins

amb "vinagre mirrat ab fe1 abeuraren [,Jesr1s] hi ab ysop,,

( r s tó r i a ¡  € .  337 -339)  z r r .  Mar ia  ho  veu  i  t . o rna  a  pa r la r  en

primera persona: demana que prenguen les seues rlágrimes i la

seua sang' i  que la donen a beure a Jesús. (LX) En Ia sisena

.paraura t 'Tot és complit",  ,Jesús es presenta com un bon metge que

cu ra  ( f s t ó r i a ,  e .  350 ,  339 ,  340 )2 r8 .

Després d,una orac iór  €r r  e l  capÍ to1 Vf f

perdent  Ia  v is ta (ContempLació,  e .  43)  i  e l  co lor ;

envers Maria i li demana que Ii rente la cara

I1ágrinies en ser que el davallen de Ia creu i que

seua falda, orf e1Ia el rfbolcavan' quan era menut.

paraula,  encomana l ,esper i t  a l  pare i  mor .  A Ia

21sÉs una set d.e salvar eIs homes (LIX) .

- 
216vegeu també aquest fragment en relació amb el que es di_umés amunt, sobre Ia hist,ória áe Leánd.er i Hero

2L7Le 15, 23 parla únicament de vi amb mirra.

2188n la rstória ,Jesús diu senzil lament que tot és ja
complit ,  mira Ia seua mare i mor.

L4 I

(LXI) ,Jesús va

inc l ina eI  cap

amb les seues

es trobe en Ia

Diu la  setena

creu obri 1es
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por tes que havia tancat  Adam ( Is tór ia ,  e .  34e) .  (LXI I )  La veu de

,Jesús en pronunciar aquesta darrera paraula és alta (l'tC 27 , 50,

Mc 1-5 , 37). Es produeixen canvis en els elements de I 'univers per

la mort de Jesús. Qui no tremola davant tot aqó té eI cor dur com

una pedrenyera. (LXIIII) Acompanyen Maria en aquelI moment Joan,

Magdalena, les dues germanes "Maria Cleophé e Maria Salomé", i

a l t res dones ( fs tór ia ,  e .  56) ,  mentre que e ls  apósto ls  no hí  són

perqué havien fugit.  Maria, molt tr ista, amb una espasa de dolor

t ravessant- l i  1 'án ima,  fd  un p lany en eL qual  demana a Jesucr is t

morir amb e11; no 1i cal una espasa perqué amb eI dolor és

suf icient. A causa de Ia mort d.e Jesús el la queda entre les

roques tenyides de sang, entre 1leons i t igres. Vol abraqar eI

seu cos i  donar- l i  e I  seu esper i t ,  i  que to ts  dos s íguen

soterrats morts-vius, '  morts per La mort de Jesús i vius per

1 'espe r i t  de  Mar ia21e .

Acaba et plany i Maria cau: I 'caigué al peu de Ia creu sobre

1a terra de Ia sanch de son f i l l  t inta banyada e regada'r. Les

dones la recullen, tracten d'animar-Ia i  quan es recupera fa un

altre plany demanant a Jesús 9u€, ja gue el1a no pot abaixar-lo

de la  creu,  gü€ e1l  daval le  a les seues fa ldes.  La gent  se 'n  va

i qued.en Maria, Magdalena, sant Joan i les I 'altres germanesrr-

S 'acos ten  més  a  l a  c reu  i :

levant-se de peus aI pal de 1a creu se acostá e algant -en alt
los bragos 1ó f i l l  abragar vol ia, e puix no_ podia a1 cors
atényer, besava la sanch que dels peus per _1.1 _canal de la
fustá regava la terra. E de Ia sang de son f i l l  tenia tola

2Leg¡  La rs tór ia  (e.
en aquest moment Peró el

354-362) també hi ha un plany de Maria
contingut és diferenE.
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l -a  cara t in ta22o.

(LXV) Senten arribar gent armada per a trencar Jes cames als

cruc i f icaLs,  ja  que l 'endemá és e l  Dissabte de pasqua,  i  no es

voLen deixar ers cossos a la creu. .Tesús j a és mort í  rrun

caval leru l i  fa  ra  fer ida del  costat  amb una ] lanqa,  d,on ixen

sang i aigua (.Tn l-9, 33). Una altra vegada es compara .fesús amb

Adam (rs tór ia ,  e .  365) .  EI  narrad.or  d .emana a , fesús:  r r t ravessa,m

1o cor amb 1a sageta de ra amor tua.. Aquesta ferida és la porta

ober ta dels  sacrament ,s  ( fsüór ia ,  e .  66)  "  (LXI)  Es compara amb

l- 'arca de Noér p€r on van entrar tots aquelrs que no periren en

e]  Di luv i  ( rs tór ia ,  € .  359) .  Mar ia  sent .  ra  fer id ,a com s i  e l la

I 'hagués rebuda, l lavors es compleix la profecia d.e simeó. DeI

cos de ,fesús ixen cinc fonts de sang i no hi qued.a cap gota d.e

sang, perqué Ia va despendre durant 1a passió: primer qua¡. er van

assotar ;  després pel  cáp,  coronat ;  per  res venes quan e l

c lava ren ;  i  pe r  I a  fe r i da  ( r s tó r i a ,  e .  36g ) .  Es  compara  r ' án ima

de1 devot amb una tórtora que fa eL seu niu en la ferid.a d.el

costat  de Jesús ( fsüór ia ,  e"  369\22t .  (XLVI I )  i  que cont .empla eI

cos de .Jesús:

mira 10 cap in_cl inat pe_r a besar-t.e; 10s braqos stesos per
a abragar-te; Ies mans foradades per a donar rb que demanés;
1o costat ubert per amar-te; 1os peus clavats ptrqué 

".g*ri1o trobes; stés tot 1o cors per mostrar que tot s-tá prompte.

En e l  cap í to I  v r r r  Mar ia  s 'acos ta  a  Ia  c reu  i  espera  l ,a ju t

220E,r¡ la fsÉória Maria té Ia cara amb
1a terra tenyida de sang.

sang peró perqué abraga

22tsobre e1 simbolisme
Martín L997 i t,ambé Garcia

que representen els animals vegeu
& Martín, €r! premsa"
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d.e Déu per  a poder  desc lavar , fesús i  soterrar- lo .  L lavors fa  un

plany agenollada davant la creu i demana ajut a .fesús. segueix

l ' ep i sod i  de , Josep  d 'A r ima tea  ( t t t t  z z ,  57 ;  Mc  15 ,  43 ¡  Lc  23 ,50 -

51; Jn L9, 38) -deixeble amagat de ,Jesús, gu€ demana a pi lat el

cos d 'aquel l ,  i  que (LXVI I I )  e I  soterrará aI  seu sepulcne

(Contemplació, e. 24)- i  de Nicodem, gu€ porta trmixtura de mirra

e á loe quant i ta t  quasi  de cent  ] iurest  ( Is tór ia ,  e .  384,  ,Jn 19,

39) .  Aquests homes baixen ,Jesús de la  creu i  e1 posen sobre la

falda de Maria, mentre que Magdal-ena sosté els peus i els renta

amb l lágrimes. ,Josep demana a Maria que eI deixe amortal lar

Jesús,  e l la  fa  un p lany i  (LXIX)  es d i r ige ix  a Déu ofer in t - I i  e l

seu f i l l  mort i  demanant-I i  que perdone e1s homes. Segons el

narrador ,  no es pot  expl icar  una escena tan dolorosa.  A més,  " Ies

angé l i gues  j e ra rch ies " ,  e l  ce l ,  l es  es t re l l es ,  e l s  p lane tes ,  e l s

aires, 1a terra, e1s animals i  els arbres escoltaven Nlarj.a22z.

Durant  to ts  eIs  preparat ius Mar ia  p lora,  i  amb e1la,  e1s ángeIs.

En eI capítol IX, quan es disposen a cobrir amb eI sudari

la cara de Jesús, Maria plora novament t 'besant e lavant la cara

de son f i l l  ab aquelles lágremes que l i  restavenr',  i  1a seua veu

és tan t r is ta  que " to tes les t regédies en sguar t  d ,aquest  p lany

dexen ésser tr istesr' .  Porten ,,fesús a un sepulcre nou, de ,rosep

d,Ar imatea ( t r t t  20,  50) ,  que es t roba en un hor t  ( rs tór ia ,  e .

394) .  (LXX) La pobresa de,Jesús es demostra en eI  fe t  que n i  tan

sols  eI  sepulcre era seu (ContempTació,  e .  24) .  Quan posen, fesús

en eL sepulcre Maria f a un altre plany i desit j  a ser soteruada

222F.¡, la Istória també hi ha un plany de Maria després del
descendiment  (e .  385-387)  i  un a l t re  amb üesús a Ia  fa lda (e.
388 -393) ,  pe ró  que  no  h i  t enen  res  a  veu re .
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amb el1 i  que els seus bragos 1i servesguen d.e mortal la. Aquest

plany és eI que anteriorment hem comentat en parlar de I,Otració

de Core l la ,  i  també del  p lany de Ia  fs tór ia  (e.  390-39L) ,  que

imiten aquest fragment223. (LXXI) nf narrador també desit ja ser

soterrat amb 'Jesús. La sepultura de 'Jesús recorda els tres dies

que ,fonás va estar-se al ventre de la balena " Després d.eI

soterrar, . fosep i Nicodem demanen a Maria que torne a 1a ciutat.

PeI  camí,  Mar ia  adora 1a creu,  , 'besá 1o fust ,  1a sanch e la

terrarr i  va al l Ioc on üesús va cerebrar el darrer sopar"

El  capí tor  x  (Lxxrr r )  és la  r rsuma de la  pass ió de nost re

Senyor  e laors de Ia  creurr .  Es t racta d. 'una ref lex ió  a l  vo] tant

dels fets de la passió que record.a molts passatges de la

contempTació" Ens explica que la passió de ,Jesús no comenga a

1'hort de Getsemaní sinó des d.el moment d.el seu naixement

(contemplac ió,  e .  t -6)  "  Jesús és mol t  mal t ractat  ne 1os cabeLls

de1 cap e de Ia  barba te  peleni l  (Contemplaeió,  e .  4)  "

Es repeteixen mot. ius que han est.at desenvolupats abans: e1

pengen com si fos un l1adre; el seu l1it  , ,no té moll_a cóqera, ¡

ha donat. 1a seua sang 'ren preurr; 1a font d.el seu costat renta Les

nostres taques,  i  e1 seu cos és un f ' l -e tovar i r f  ( rs tór ja ,  e .  350)  .

També es recorda I 'episodi del Diumenge de Rams, com en ra

ContempTació. Jesús és un rrbel.1icós strenu cavallerrr que entra

en la  bata l la ;  (LXXI I I I )  és un 1 l ibre de la  nost ra v ida;  és un

pa que ha de menjar Ia nostra ánima, un peix fet en brases. La

vida és una mar perir losa i el port és l ,eterna glória. La creu

és un escut, una bandera, un arc que tr iomfa. La matéria de Ia

_ 
z23Després del descendiment 1a .rstória explica molt breument

eI soterrament de ,Jesús, i  acaba el relat..
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creu és "ciprer contra les arnes e vérmens de nostres affecions

perverses, cedre contra 1es serpents diabóliques, palma en senyal

de Ia  v icLór ia  de1 rey nost re ' r .  La creu és un arc,  una baI lesta,

i , fesús una f le txa,  una sageta;  la  creu és la  nau de l ,esglés ia

i,fesús Ia vela. Ens trobem, doncs, amb nombroses imatges que se

succeeixen sense parar .

Des d'ara es fa una l loanga de la creu amb la mateixa

técnica d 'en1lagar  imatges cont ínuament .  La creu és 1,arca de

Noé ,  1 'a l t a r  que  Abraham ed i f i cá  pe r  a  sac r i f i ca r  I saac ,  1 ,esca la

de  Jacob ,  ' 1o  bo rdo r rde ,Jacob ,  l a  va ra  de  Mo isés ,  ü r r  a rb re  de

vida plantat en el Paradís, 1a vara d'Aaron que germiná en un

dia. És un "pal hon l-a serpent d.e metalL fon posad.a,,,  és 1a

balanga de Job. La creu obri les portes, (LXXV) com Ia clau de

David que obri i  que no tanca. És un instrument del qual sonen

les cordes,  una tau la de canvi .  És Ia  c lau que obr i  e I  paradís,

e l  t imó dels  qui  naveguen,  1 'escut  i  Ia  defensa dels  indefensos.

Com eI lector de la Istdria, e1 narrador, ef i  primera persona,

diu: ' tO senyor, , fesús digne, que eternament te Lloen, posa dins

mi amor e temor de 1a tua santa creurt.

Després es parla de Jesús: (I-,XXVI) ' tMira e contempla aquesü

home Déu en 1'espil l  dels sagrats evangelis axí com si present

1o mirassestr  i  es fa  referéncia a la  seua bel lesa i  a  com es

troba "quasi pícat e molt entre dos molest ' .  ,Jesús no pateix per

les seues culpes sinó per les dels homes. Reapareix la referéncia

a les cinc ferides de Crist i  eI narrador ofereix Ia seua vida

a 'Jesús, Q[ü€ compara a un imant (caramida) que atreu el cor de

ferro de1 f ide1. EI devot en oració demana a Jesús tenir sempre

al davant les seues penes "perqué part icipant ab tu en 1o repós

r-53

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



e consolac ió tua ensemps ab tu  par t ic ipe,  amén".

EI  capí to l  XI ,  "DeI  d issabte sant ' r .  (LXXVII I )  comenga amb

una l loanga de Mar ia .  'Jesús está t res d ies aI  sepulcre.  Baixa a

f  in fern i  des l l iura les ánimes condemnades.  Se 'ns expl ica que

f  in fern está d iv id i t  en guatre n ive11s,  un dels  quals  (LXXVII I )

és i t lo  s i  d 'Abraam" (ContempTació,  e .  46)  .  Ha ober t  les por tes

de I ' infern, peró al lá queden alguns pecadors t 'romanint el1s en

1o foch inestrimable en Ia immortal enveja, en 1o verme de la

consciénc j -a,  en les tenebres palpables,  en Ia  mort  que no passar ' .

(Lxx lx)  EI  capí to I  XI I  és e1 de la  resurrecc ió.  Ve la

primavera, canta 1a tértora, la creu produeix f lors i  fruits de

v ida.  Les águi les es congreguen on h i  hav ia e l  cos de, Iesús.  Amb

Ia resurrecció Jesús rrnostra mort ha morta" . , fesús es compara a

una águiIa, un 11eó, una au fénix, üo gra de forment, uD cérvol

( I s tó r i a ,  e "  391 -  i  401 )  .  L ' au to r  conv ida  a I  can t  (LXXXI )

Cantem, donchs, germans ací en 1a present vida, f io ab deli t
de reposat, terme, mas per descans de treballós viure, axí com
acostumen cantar los qui treballen, o acaminen" Canta,
donchs, acamina, hi cantant del treball  descansa.

Com es veu en I 'anotac ié de1 text ,  mol tes imatges i  mol ts

conceptes d'aquesta obra del Cartoixá es repeteixen en Ia Istória

(vegeu la imatge dels martel ls que contrasten, pel seu so amb Ia

veu de Jesús, o les robes de Jesús sense costura, com també molts

detal ls que no apareixen en I 'evangeli:  1a cadena que posen a

Jesús aI  co l l ,  €1 veL amb qué Mar ia  e1 cobre ix ,  eLc) .  Les

l largues i contÍnues imatges de Ia "Suma de Ia Passió" recorden

moltes d.e Ia Istória. Tots aquestos elements teológics i

doctrinals els podien prendre els autors de la fsüória d,aquest

o d 'a lgun a l t re  t ractat  d 'espi r i tua l i ta t ,  peró en aquest  cas,  Lo
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quart és una densa compilació que ben bé podia ser per a1s autors

un model més proper que altres text,os amb eLs mateixos temes.

També hi trobem parts narratives í d'altres purament

contemplatives. Per exemple, €I capítoI X és com una

contemplació. Els planys de Maria abans de Ia mort de Crist no

apareixen en Ia fstórja. En aquest darrer aspecte, com en 1'obra

anali tzada anteriorment, les obres coincideixen poc.

f 'a Vita Chríst i  d'Isabel de Vi1Lena224

La v i ta  Chr is t i  d ' Isabel  de ViL lena va ser  publ icada eI

L497, poc després de I 'o quart deT Cartoixá de Corella. No hem

d'obl idar  que Isabel  de Vi l lena és l -a  dest inatár ia  de 1 'endrega

de Ia fstória i  que en 1a Vita Christ i  també hi ha molts elements

que poden haver estat un model per a Ia Istória i  per a la

Contemplació.

L 'acc ió que es descr iu  en la  Is tór ia  comenga en e l  capí to1

155 de1 segon volum de l 'obra t 'Com 1o senyor ixqué a camí a

aque l l s  qu i . l  ven ien  apendre  i  f onbesa t  pe r  Judes t r .  Ta I  com fa

Lo quar t ,  h i  ha f ragments en e ls  quals  es descr iu  l 'acc ió dels

evangelis , més o menys ampliada,'  uns altres en els quals es

comenten citacions en 1latí (en eI cas de L'o quart. no es

reprodueixen en lIatí),  en Ia majoria dels casos acompanyades del

nom de l 'autor de la citació; i  f inalment fragments en qué es

reflexiona sobre les accions explicades; són els més

contemplatius i  van introduits per sintagmes com ara f 'conEemplaf ' ,

224Edició de l4iquel i  Planas (vi l lena l-91-3).
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"contempla ánima cr is t iana" .  rsabel  de v i l lena és gui ,  ent re

autors estudiats ,  a fegeix  més deta l ls  sobre res acc ions

expl ica22s.

Quan .fesucris.t mor en ra creu, baixa als -Ljms d,ers sants

pares i al lá van apareixent molts personatg'es que l i  fan les

honors coresponents.  Entre eI Is  h i  ha Adam, (Vi1 lena I I I ,  B) ,  Eva

i santa Anna (vi11ena rrr, 34'), Judit i  Ester. Adam i Eva demanen

a , fesús poder  veure e l  seu cos en la  creu (p.  ¿g) :  r 'perqué pus

ardents e inf lammats siam en 1a amor e reveréncia vostra vehent

a ul1 les penes e treballs que sofert ha l-a vostra senyoria per

la  redempt ió  nost ra! "  (p .  49)  .  ,Jesús accedeix  i  es fa  un camí d.es

d'on es troben f ins aL Calvari.  Primer Adam lLoa la creu mentre

l 'abraqa i  recorda com eI  pecat  que eI I  hav ia fe t  en l ,arbre e l

repara üesús (p.  51,  contempTació,  e .  34) ;  després par la  dels

u l Is ,  les mans (p.  52,  contempTació,  e .  ] ,2)  i  e1s peus de . resús,

que ens ha redimi t  de to ts  eIs  pecats que er I  va fer .  Més tard,

besa les mans i els peus de Maria" Després ve Eva i fa el mateix

per ip le  (p"  58,  Contemplac i í ,  e .  32;  fs tór ia ,  e .  367)  .  Santa Anna

parla a Maria, gü€ tot eI temps está esmortejda. A continuació

se celebra una festa per la redempció de ,fesús i tots ballen (p.

62)  .  La Is tór i "  ( " .  348,  354-356)  resumeix aquests esdeveniments,

des de L'adoració d'Adam. En -Lo quart de core11a, tot i  que Jesús

fa el viatge aIs l l imbs, rro es donen ers detal ls que recull

V i l lena "

EIs sants passen t res d. ies bal lant  a ls  l l imbs (p.  64)  i  en

el capítor 208 (p. 64\ Maria torna en si i  fa un prany davant el

- "tyegeu, _per exemple, els que en dóna sobre el prendiment
de 'Jesús en els capÍtoIs l-15 i següents de Ia primerá part.

e I s

que
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cos de ,Tesús. L'acompanyen solament Magdalena, les seues germanes

i  Joan (Zstór ia  e.  355) .  Veu que no pot  donar  a igua a Cr is t

(Contemplac ió e.  41. )  . i  que no pot  tampoc tocar- lo  ( Is tór ia ,  Q.

357) i  expressa eI seu desconsol amb inEerrogacions retóriques

que marquen e l  to  d 'a fect iv i ta t  de l 'obra "¿Qui  és qui  ha ja nom

d.e mare e no senta e mire ab p ietat  Ia  mia dolor?"  (p .  66) .  E1

capí to l  2OS recul l  1 'escena de Ia  fer ida en e}  costat  de Jesús,

d,on ixen aigua i Sárlgr i després la de1 moment en qué trenquen

les cames a ls  lLadres ( fs tór ia ,  e .  364 i  365) .  Mar ia  prega gue

no l i  facen més mal  a , fesús (Contemplac ió,  e .  28)  i  un dels  homes

fa  La  f e r i da  a . f esús  ( I s t ó r i a ,  e .365 ,  com e l s  evange l i s  i  com

Vi l lena,  no d iu eI  nom d 'aquel l  home).  Segons Vi l lena aquel l  home

era cec i amb Ia sang que queia del costat feri t  recobra La vista

i  es  eonve r te i x  (L lu I I ,  e .  27 ,  i  t ambé  en .Lo  qua r t ) .  Desp rés  es

par la  d.e1 dolor  de Mar ia ,  ja  Qü€,  com havia d i t  S imeó,  "co1te l l

t ravessar ia  1a sua ánima" ( Is tór ia ,  e .  358) .  En e l  capí to l  2L0

Maria diu que Ia ferida de ,fesús és 1a porta del Paradís i  que

e ls  pecadors  han  d 'en t ra r -h i  (p .  72 ,  I s tó r i a ,  e .  366 ) .  De  l es

fer ides ixen 4 r ius ( la  Is tór ia ,  e .  366 esmenta r rset  gr i f fons

d 'ayguar ' ;  Lo qt tarü n 'esmenta 5)  .

En eI capíto] següent Maria demana a Déu un sepulcre per a1

seu f i1l.  En el capítol 21-2 .Tosep d'Arimatea aconsegueix que

pilat I i  ced.esca eI cos de ,fesús i amb Nicodem es dir igeix al

Calvar i  ( fsüór ja  380-384)226.  EIs  dos homes tenen una l larga

22681s darrers cinc versos de l 'estrofa 380 de la Istória
expliquen que 'Josep d'Arimatea era seguidor de Jesús peró QFe ho
trai¡ ia-amagát per ño. de la ira dels jueus ( 'Jn 19:38; Vil lena,
I I I ,  78)  .  En 1 'eét rof  a  384 Nicodem por ta quas_i  cent  l l iures
d. ,  "á loes e mir rar '  ( .Tn L9239;  Vi l lena I I I ,  80) ,  e1s ungüents per

aI cos de .Tesús.
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conversa amb .roan, de 1a qual no hi ha cap rastre en 1a

rstóriaz21 Ambdós homes van davant. de Maria, gue torna a fer

un p lany;  e l1s l i  par len mol t_  t r is tos i  f ina lment  es d i r ige ixen

cap a ra creu per a abaixar ,Jesús i per a soterrar-Io en e1

sepulcre de Josep d,Ar imatea (p"  87,  Contemplac ió,  e .  24)  "

Després es vesteixen tots de do1 i Maria i  Magdalena ploren

(p- e9) " E1 capÍtol 2L7 presenta Jesris en la falda de Maria," sant

' Joan  1 i  sos té  e r  cap  i  Magda lena  e rs  peus  (ps .  93 -95 ) .  Mar ia

l ' ab raga  i  e1  besa  ( I s tó r i a ,  e .  385 )  i  d .esp rés  fa  un  p lany ,  que

té algiunes simil i tuds temátiques amb el que fa en la rstória,

peró no gai re ev idents,  com ara eI  fe t  de sent i r -se v ídua sense

poder comunicar-se amb el seu f irr" També esmenta totes les

v i r tu ts  de Jesús,  ent re les quals  h i  ha la  pobresa (p"  97,

Cont,empTació, e. 24i "

En er  capí to I  2L9,  Mar ia  fa  un a l t re  p lany,  mol t  l Iarg,

mentre contempla els membres de Crist: Li tremol-en les mans quan

1i  t rau ]a  corona deL cap;  e I  cabel ]  té  sang seca;  res ore l les

han hagut  de sent i r  v i tuper is ;  mira també e ls  u1ls ,  €1 nas,  1a

boca, fa carar eü€ era bella i  que está deformad.a, colpejad.a i

aLterada,  amb ' r1a barba,  to ta pelada ' r  (ps.  Lo2-r -03;  fs tór ia ,  e .

376) ;  mira e1s braqos,  1es mans.  En eI  capí t ,o l  següent . ,  e l  p lany

es dir igeix al pit  de ,.fesús, després a la ferida, i  el besa

abragant- Io  i  p lorant .  La fer ida és,  com l - ,arca de Noé,  una por t ra

per  on s 'a teny to t  e l  bé.  És una .bot iga de specier ia*  on es

troben tots ere "cordiars e medecines a guarir tota natura de

227Peró

I ' e s t r o fa  6
Diumenge de

página 83 hi ha un fraqment
ContempTació perqué es conirasta
1a t r is t ,esa de la  pass ió.
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malal t iest t .  La fer ida és un I Ioc per  on . fesús ens mostra les

r iqueses i  e l  t resor  de l  seu cor .  , fesús és l ,hor t  tancat  i  la

font segellada de Salomó, és la 'rpiscinarr on es curen e1s

mala1ts. Plora, se sent travessada de dolor perqué han deformat

la  bel lesa de ,Jesús.  La Is tór ia  (e.  385)  resumeix to t .  e l  p lany

i  d iu  que Mar ia  l i  besava la  boca,  e1s uI Is ,  Ies gal tes,  les

mans, 1a ferida de1 cor i  les altres ferides. Després fa un plany

en dues estrofes que no té a veure amb aquest. Les estrofes

finals de la ContempTació també són una visió dels membres de

,fesús a 1a creu.

En el capítol 22L Magdalena es dir igeix als pecadors per

dir- los gue .fesús ens ha curat, ja que és eI metge de les nostres

malalt ies, com diu Salomó: ttHonora medicum propter necessitatemtl

(p .  108) .  Jésus és un g lor iós metge que ha despés 1a seua sang

en medic ines per  a nosal t res i  ha curat  e ls  v ic is ,  1a supérb ia,

l 'avar íc ia .  S 'ha fe t  cap nost re i  nosal t res sóm e1s membres

d'aqueix cos. Mirant .fesús els pecadors trobaran la medicina per

aIs pecats. EIla se sent sola sense ,Jesús i cau esmortida tot

besant-1i eIs peus. Mentre Magdalena par1a, Maria té 1a seua cara

unida a la de ,Jesús. ,Josep i Nicodem Ii diuen que han de

soterrar-Io, peró el la plora (p. LLA\ " En Ia Istória hi ha

després de l 'estrofa en qué tracten de 1levar-1i Jesús de l-es

mans (388) un plany de 4 estrofes que no apareix en Ia Vita

Christ i  de Vil lena.

Preparen üesús sobre una llosa de marbre on hí havia una

tela preparada. 'Joan desit j  a morir i  ser soterrat amb ,Jesús (p.

1-14) .  Mar ia  p lora i  seu en ter ra a1 costat  de Ia  pedra.  A

continuació van a un hort on hi ha el sepulcre (Istória, e" 394) .
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Entren a Ia cel ' la de1 sepulcre i  Maria plora dient que vol morir

i  quedar-se a l lá  amb , fesús (p.  i - l -B-L i -9)  .  euan la  t rauen del

sepulcre i  e I  tanquen,  es desmaia.  Se,n van i  passen per  on

estava 1a creu, on hi ha encara ra sang de crist escampada. En

e1 capí to1 225,  en arr ibar  a Ia  por ta de la  c iu t .a t ,  Mar ia

s'acomiada de Josep i de Nicodem. L,obra continua, peró com que

la Istória acaba amb I 'enterrament de Jesús, f io ens interessen

ara e ls  capí to1s següents.

De l 'estudi  de ls  d iversos textos gue hem fet  en acruest

apartat podem concloure que:

r - )  S i  bé és cer t  que Ia  Is tór ia  centra I 'acc ió bás icament

en eIs termes que apareix en l 'evangeli de sant Joan228, com e1

'mateix t.ext ens diu, hem pogut comprovar que aquesta part de 1a

vida de ,Jesús és obj ecte de moltes obres tant en vers com en

prosa. Així, eI PLant de 7a verge de LIurI, els poemes esmentats

de Pero Martínez, o eIs textos en prosa sobre la passió que han

estat extrets d'obres més grans sobre Ia vida de Jesús, com Ies

MPC. En aquest sentit  ca1 recordar gü€, del Cartoixá, €s va

traduir primer Lo quart perqué probablement la Passió era Ia part

que més interessava els l-ectors" Totes aquestes mostres amb el

mateix tema poden haver determinat 1es ampliacions del text

evangélic que es fan en la fsüórja"

Pel que fa a Ia ContempJació, es tracta d,una espécie de

resum sobre la  Passió centrada en 1 'escena de Ia  cruc i f ix ió ,  de

la qual hi ha altres mostres més o menys extenses com ara la

2288n algunes
a l t res  evange l is ,

ocasions es completa
peró són molt pocs
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ContempTació de Benet Hispano, 1'anónima que recull  Ferrando en

] ' ed i c ió  de  I ' ob ra  de  V inyo les  (1978 ,  L99 \  ,  e t c .  Pe ró  també  són

cont,emplatius molts capítols dels manuals de devoció. D'altra

banda, també pot recordar aquesta obra e} capíto1 X d.e -Lo quatt,

I 'Suma de Ia Passió de nostre senyor e laors de la creu'r, en eI

qual ,  després d 'haver  expl icat  to ta 1a Passió amb deta l l ,  1 'autor

en fa un resum amb referéncies també a Ia creu.

2\ En la Istória es pot observar una diferenciació prou

clara entre les estrofes purament narratives, i  unes altres en

estí l  directe que reprodueixen 1es intervencions de Jesús, 1es

de Pi la t ,  e ls  jueus,  e tc . ,  -ent re aques! .es t robem eIs  bel ls

planys de Maria. Aquests fragments en esti l  directe poden tenir

contactes amb ]es representac ions sobre Ia  Passió22e.  En Lercer

1 loc h i  ha est rofes en les quals  I 'evangel is ta  o eI  lector  fan

una ref lex ió sobre e ls  fe ts  narrats ,  9ü€ ref lecte ixen Ia

f ina l i ta t  contemplat iva i  d idáct ica del  text .

Aquesta diferenciació entre tres elements constitut ius de

Ia narració es pot veure també ben clara en Lo quart, que f ins

i tot afegeíx unes oracions al f inal de cada capítol, €I1 Ia Vita

Chr is t i  d ' Isabel  de Vi l lena i ,  amb major  o menor  grau,  en les

altres obres ací estudiades.

3) Les escenes són semblants en molts casos a les que es

presenten en e1s poemes de Llull i de Martrínez¡ aixi, guan Maria

22egy, Ia fstória hi ha més fragments en estil directe que en
e1s a l t , res LexLos,  i  són Ia  par t  més or ig ina l  de 1 'obra.  V i l - lena
també usa mol t  l 'es t i l  d i recte.  A ix í ,  guan Mar ia  respon a1s jueus

camí del -  Calvar i  (e .  286-87)  o guan,  després de posar- l i  e l  ve l
per  damunt  a Jesús,  a  qui  han despul la t ,  I i  par la  (e.  294-300) .
Hem de d.ir que els planys de Maria de la fstória no tenen models
direct.es en les altres obres amb qué hem comparat el text.

t 6 L
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busca eI  seu f i l l  pe ls  carrers,  e I  lector  es d. i r ige ix  a e1Ia,  com

en el cas de Martíne2230. EI plant de ra verge d.e LIu11 també

recu l l  t o t s  e1s  momen ts  de  l a  pass ió  i  s ,h i  dóna  a  beu re ' , su j¿ "

a .Tesús,  com en Ia  rs tór ia"  A l t res mot ius,  com ara l_es escenes

de la crucif ixió, €s relacionen més clarament amb els relats de

les vides de üesucrist perqué en aquestos poemes es conten d.e

manera diferent"

4) Moltes idees es repeteixen en Ia rsüória i  en Ia

contempTació, f ins i  tot amb termes similars, veg'eu per exemple

1es notes a les est rofes 3 l_g i  3 l -9  de la  Is tór ia-

5)  La t rad ic ió  de l -es v i tae Chr is t i ,  de l  cr is t .ocentr isme del

xv (Hauf ]-99t) ,  fa que les vides de .resucrist en prosa t inguen

un g:ran éxit i  que s'hi tracte també d.,una manera extensa la

Passió. Tot i  que molts motius tenen una l larga série de

precedents i  que apareixen en moltes obres contemplatives (com

ara eI fet de rr igar ,fesús a una columna) , €s pot pensar que

alguns d 'aquestos mot ius eren presos,  en ra rs tór ia  i  en Ia

contemplac ió,  d 'obres poc l lunyanes en er  temps,  o

contemporanies23l  a  eI les.

2308n eI cas de Martínez és e1 mateix autor qui es dir igeix
a  Mar ia "

23lRosanna cantavel la  (L9g2,  L7) ,  to t  re fer in t -se a ra
tradició dels tópics del debat misogin d.iu:

EI cas més freqüent quan es tractava de d.ones era, peró , La
c i ta  d 'autors poc anter iors  o contemporanis  a gui 'eÉcr iv ia ;
així es formaven, amb el pas d.el temps i a tr-avés drobres
diverses, _lIargues cadenes de motius, é1 darrer esglaó d.e 1es
quals reflectirá com un espil l  els d.e les mani-festacions
l i terár ies anter iors .

el nostre cas, e1s representants més propers de la tradició
les vitae christ i  són .Lo quart í  ra vfta-christ i  d,rsaber de

En
de
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Així, €r 1a Vita Crist i  de Vil lena i en la traducció de

Corella (I 'o qtart) es troben molts contactes amb les obres que

estudiem: en Vil lena hi ha la referéncia a les festes que es fan

aLs I l imbs després de la mort de Jesús (capítols L87-2OL) i  que

apareixen referid.es en algunes estrofes de Ia Istória, com ara

la 354.  Est rofes com la 366 i  Ia  367 mostren una re lac ió més

clara amb la Vita Christ i  d'Isabel de Vil lena que no amb Lo

quar t ,  i  t ambé  les  301 -302 .  D 'a l t ra  banda  les  es t ro fes  389 -392 ,

en les guals Maria desit ja ser soterrada amb ,Jesús és relacionen

més amb Lo quart, i  no amb Vi11ena, com també La 358, o Ia beLla

imatge de l 'estrofa 18 de la Contemplació.

Es pot afirmar que la Istória i  la ContempTació s' insereixen

en un corrent de producció rel igiosa en el gual tenen

importáncia: d'una banda, Ia tradició de1 ptanctus Mariae i la

compassio Mariae, que origina els parlaments de Maria en la

Is tór ia ;  d 'a1t ra banda,  les obres de carácter  més teo lógic ,  e1s

manuals i les obres de devoció -entre e1s quals podem comptar

1'obra de Vil lena i Lo quart-, 1es quals proporcionen moltes de

les imaLges232 i  1es escenes no recol l ides en e ls  evangel is .

6) Aquestes obres expliquen coses que s'esmenten de passada

en Ia Istória, com ara qüe era eI sí de Abraham, o per gué Ia

túnica de Jesús no tenia costures. Hi trobem episodis que no hi

ha en 1 'evangel i ,  com eI  de l  re i  DionÍs  d 'Egipte,  que esmenta }a

Istória. A més, €nr quasi totes es reculLen motius comuns sobre

V i l l ena .

232Les vides d.e ,Jesucrist seran especialment riques
ímatges, de les quals pot procedir el nombrós cabal que hi ha
la Istória i  en Ia Contempl-ació.

en
en
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}a  Passió:  1es referéncies a l  mal t ractament  deL cos de ,Jesús,  a

res ferides que l i  renoven en dj-verses ocasions, al- d.oror que

pateix en la creu233; la traÍció de ,Judes; Ia reració d, Adam amb

La red.empció. EIs jueus també port,en Jesús amb pqesses cap aI

calvari,  tenen er cor dur; Maria és una donzerla. Finalment

termes de registres com el de 1a medicina i e1 dret també els

trobem en aque.stes obres23a.

1 .2 .5 .  T rad i c ió  tex tua l

Lo passi en cobTes és un vorum acabat l 'Ll- de gener de j-493

a valéncia, a cárrec de ,Jacobo de vi l-a?3s, comerciant i tal iá que

s 'encarregá de 1a impress ió,  ta l  com el l -  mate ix  mani festa en un

expl ic iü  aI  f inar  de l 'obra.  No h i  apare ix  eL nom der  t ipógraf ;

Haeb le r  ( t 946 ,  t t -B -119 )  i  V inde1  ( ] -946 )  p roposen  e l s  d .e  pe re

Hagenbach i Leonard llutz236 " sembra gue n'hi hagué dues edicions

posteriors; una feta a Barcelona el zB de setembre d.e l-sLg per

Pere Posan i una altra a valéncia e1 Ls64, p€r ,-Toan Navarro.

233En diversos moments l1egim que 1a creu no té coixí.

23aJesús, p€r exemple, hi és un metge que paga pels
nostreÉ pecats"

23sMalgrat que I 'e;r¡rJicic f inal d, iu que l,obra es fa a
despeses de ¡ácobo 

-d" 
vi la, alguns recuLl-s, cóm ers d.e Rod.rÍguez

1747,  Massó 1932,  Haebler  1946,  pa lanca i  Gómez L9BL,  donen,Jaume
o 'Ja ime.  Per  a ixó,  potser ,  €r r  un fuL l -  a fegi t  a l  f ina l -  d 'un dels
exemplars conservats a valéncia s'ha anotat ,Jaume de vi l-a.

236Palanca i  Gómez (1981- ,  13)  també at r ibueixen a aguestos
impresso rs  L 'ob ra "
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EI text es conserva en diversos exemplars de f incunable de

t493 que es troben a: Bibl ioteca General i  Histórica de Ia

Univers i ta t  de Valencia (dos exemplars) ;  B ib l io teca de la

Univers i ta t  de Cál1er  (B ibLioteca Univers i tár ia  Cagl iar i ,

Sardenya) ,  B ib l io teca Colombina de Sevi l la  (un exemplar) ,  i

B ib l io teca Nacional  de Madr id  (dos exemplars) .

L 'ed ic ió  de 1518 no ha t ingut  Ia  mate ixa sor t .  Entre e ls

catá legs consul ta ts23? únicament  Ribel les Comín (1915,  I ,  249)

confessa que ha v is t  un exemplar  d 'aquesta edic ió  a la  Bib l io teca

Colombina,  i  e l  descr iu .  Agui ló  ( t923,  544)  també descr iu  a lgun

exemplar  de l 'obra,  sense d i r  on 1 'ha v is t .  E1s catá legs més

recents no esmentent 1'exemplar de la Colombina, peró 1,obra hi

és actualment, tot i  que rel l igada apb una altra que 1a precedeix

en eI  mate ix  vo lum, de 1,528.

De 1 'ed ic ió  o re impress ió de 1564 no ens queden exemplars.

Rodríguez (tz+z) parla de l-a Istória í esmenta dos exemplars de

f incunable, sense indicar eI nom de f impressor23s. Descriu

també Ia ContempTació, peró no fa referéncia a L,Oració. Ribelles

Comín ( rgrs ,  I ,  250)  confessa que no ha v is t  cap exemplar  de

l 'ed ic ió  de L564.  Diu que aquesta edic ió  la  c j - ten Ximeno i

Fus te r .  Cu r iosamen t  X imeno  (1747 ,  I ,  59 ) ,  re fe r i n t - se  a  l a

Is tór ia ,  so ls  par la  de l - ' incunable i  de l ,ed ic ió  t564,  í  no fa

z3tEntre d '  a l t res,
Rodríguez 1695-!747, Ximeno
Ribel les Comín 1-915,  Agui ló
CatáLogo de 7os IncunabTes
VaTencia (1981-  ,  74-75 ' )  ,  com
t992 .

hem consul ta t  e ls  catá legs de:
1747,  Fuster  1827,  Massó ] -9L4 í  L932,
1923,  Haebler  L946,  Conchef  1-985,  €1

de La BibTioteea Universitaria de
també eI catáleg electrónic BITECA

,Jaume de Vila.
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cap  a1 - lus ió  a  1 'ed i c ió  de  1 -51 -9 .  segons  e11 ,  l , ed i c ió  d .e  1493  Ia

fa ".ralrme de víIai l ,  i  tanmatej.x aI f  inal de Lo passi en cobles

l legím ifoan i no ,raume" Afirma que ha vist, l 'edició de j-554, "por

Juan Navarrotr. També esmenta la Contemplació i no d.iu res sobre

I 'oració. Més tard, pastor Fuster reprodueix les notícies d.e

Ximeno" Aguiló (tgzz) recuIl igualment les d.ades d.e Ximeno. Martí

Gra jares (L927 )  sors descr iu  r ,  ed ic ió  de j_493.  Massó (  j_9 j_4)

descriu f incunable i  diu que hi ha una reimpressió de 1464.

Després (Massó 1932)  esmenta les t res edic ions.  Haebler  (Lgg2)

descriu r ' incunabre. AixÍ doncs, 1,únic erudit que d.eclara haver

v is t  un exemplar  de I 'ed ic ió  de ] -s64 és Ximeno,  i  no en t inc

al t res not Íc ies anter iors  o poster iors  a aquesta referéncia.

La ContempTaei623e es conserva també en el manuscrit  15L de

la Bib l io teca Univers i tár ia  de Barcelona.

Posteriorment hi ha una edició de MartÍ Grajales (Fenollar

L9L2) de Lo passi en cobres, basada en eLs exemplars de j-4g3

conservats a Ia Bibl ioteca General i  Histórica de La Universitat

de valéncia. La Ístória no compta amb cap alt.ra edició

poster ior2ao.

La Contemplac ió va ser  ed i tada per  pe lay Br j -z  ( feeZ i  1869)

i ,  pa rc ia lmen t ,  pe r  Bu lbena  ( t -907 ) .  segons  R ibe l l es  comín  ( t9 t5 ,

23e¡ més dels repertoris biblíográfics, vegeu
descr ipc ió deI  manuscr i t  i  1 'estudi  que en fa  Turró (1992)  .

2noRibel les Comín (L915,  I ,  2s l )  esmenta I ,ed. ic ió  d,a lguns
fragments de Lo passi en cobles (es refereix a Ia fsÉórja) eñ el
suplement aI número ]-2.971 deI Correo CataTán de Barcelona del
9 d'abril de 19L4. També anuncia una edició que preparava Miquel
i  Planas, peró que no sé si es va arribar a fér perqué no en Cinc
altres notícies, i ,  a nrés¡ rro apareix esmentada en la
bibl iografia de Miquel i  Planas que fa Rodergas l_951.

r-66

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



250) hi ha també una edició de La Contemplació de V.M. Otto Denk

en Einführung in d.ie Geschichte del aTtcatalanischen I-'itteratur

(München ,  L893 ,  PS .  395  i  s . )  -

Tr'Oració es conserva en f incunable de Lo passi er7. cobles

de L4g3 i en I 'edició de 15L8, amb l leugeres variants" També es

troba copiada en eL foli CXXXIV de1 Códex mayansiá conservat a

Ia Bibl ioteca General i  Histórica de Ia Universitat de

Valénciazal. Apareix aI final de Lo quart de7 Cattoixá, imprés

dues vegades eI L4g5 (gener i novembre) pel seu gran éxit, i en

la tercera edició d'aquesta obra, de 1513; amb variant,s. Segons

Miquel i  planas (Corella 1913, LXXX) també es troba en Ies Hores

de 7a setmana sancÉa de 1533.

L.2.5.1.  EI  ms.  151 de Ia  Bíb l io teca Unívers i tár ia  de Barcelona

(1486 )

g'L,Jard.inet d. 'Orats és un manuscrit  en paper, 4t (2Lx1-6 cm) ,

284 ff.  Va ser acabat d'escriure el L486 a Barcelona per Narcís

Gual, tal com diu 1a Laula f inal (f  .  28L'). Procedeix del convent

dels carmelitants descalqos de sant ,fosep (Turró 1-992, 15) .

En opin ió  de Turró (Lggz,  15) ,  va ser  escr i t  per  un mate ix

copista, i  ha t ingut d.iverses rel l igadures. EI nom apareix en

diversos 1locs d.el manuscrit  amb l letra posterior, dels segles

xvr i xvrl.

La Contemplació es troba entre els quaderns a i b del

manuscrit ,  que tenen Ia f i l igrana t ipus 4364 de Briquet (1977),

241Edic ió  facsími I  de l  Códex en Core l la  e984,  I )  .
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i ra d'una torre amb una creu ar capd,amunt, ra r-403 d.e vall-s

Subi rá ( fgZO).  E l  text2a2 ocupa e ls  fo l is  : , '? . r_24 ' ' ,a3 del

,Jardinet d'orats, i  er verso deL ful l  24 apareix en b1anc. La

caixa és de 8xl-5cm. I¡es 50 estrofes es d.istr ibueixen de dues en

dues en cada cara dels  fu11s.

Es copia aI comengament del cangoner, entre un grup d.,obres

d.e carácLer rel igiós: la primera és La vida d.e saneta Anna de

CoreIIa; després hi ha Ia Contemplació¡ seguel-xen tres poesies

de Miquel Estela2aa, també contemplatives, i  d,altres d.e Romeu

Ll-u1124s,  ent re les quals  n,h i  ha a lgunes d.e tema re l ig íós2a6.

La contempTaeió está formada per cinquanta estrofes, les

mateixes que hi ha, amb alguns canvis, €n l_, incunab1e. En el_

manuscrit  les tres primeres estrofes i  e1 primer vers de 1a

2428r  t í to I  canvia en l 'obra impresa z cobres. . .  (vegeu Ia
no ta  a l  t Í t o ]  en  l , ed i c i ó ) .

243Hi ha -dos tipus de numeració arábiga; una fet.a amb
tinta, gu€ en algun cas ha. desaparegut p..qré 

' .r" 
marges de1paper han estat retaLlats; i  una ártrá més móaerna, amb Llapis.

La_ més antiga no és correrativa; l-a contempJació ' i t í  
abraqa e1s

foL i s  13 r  a  26 r  "

'navegeu eL que se'n diu en 1, apart,at sobre el context
l i terar i  de les obre! .

24sEdi.tades molt recentment
L lu l l  1 -996 )  "

a cura de .-Taume Turró (Romeu

tnscom indica Turró (rgg2, 42) , el cangoner de r,Ateneu
també s ' in ic ia  . " *b un grup d,obres de carácter  re l ig iós.  En
efecte, s'hi troben arguñs áeIs planys de Maria gue editá Aramon(a962  i  1953 )  i  _gue  s ,han  t r ac ta t  en  l , apa r t á t  1 .2 .4 .2 .  ca l
remarcar que en el Jardinet hi ha un altre grup d.e composicions
d 'escr ip tors  va lenc ians:  Joan Moreno,  corÁLLá,  Joan Escr ivá.
curiosament Ia contemplaeió, obra d.e i'enoll-ar i Escrivá, rro se
situa. en aquest grup, sinó juntament amb obres de carácter
re l i g iós .
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quarta tenen una lletra diferent de la der títol i de res

estrofes. següents. Aquesta l letra torna a aparéixer des de

1'estrofa v int- i -s is f ins a Ia t renta.  El  canvi  també es nota en

la manera d'escriure el nom del poeta que intervé en cada moment;

axí ,  per a escr iure el  nom de,foan Escr ivá,  €rr  un cas el  copista

escr iu  ' Johan,  i  en  l 'a l t re , foan.  A  més,  quan escr iu ,Joan,  usa  un

signe davant de1 nom dels poetes.

Sembla com si eI copista, en acabar la primera obra, Ia de

corell-a, hagués escrit el títol de la contempració i eI primer

vers. Després va provar una altra lLetra, gu€ va reprendre en les

estrofes 26-30247 .

Tot i  que es tracta deL text més

que es coneix sobre una de les obres

no  l ' he  t r i a t  com a  base  de  l , ed i c ió

raons que done en I 'apar tat  2 .L.

antic i de 1'únic manuscriL

que edite en aquesta tesi,

de la ContempTació per Ies

L.2.5.2.  r , 'ed ic ió  de va lénc ia de 1493.  Exemplars conservats  a

Madr id  (ur  i  M2) ;  sev i l la  (s) ;  va lénc ia (v1 í  v2)  i  cát ler  (c)

Madrid L493 (M1): Ut, i l i tzarem aguest exemplar de f493 conservat

a la  Bibr io teca Nacional  de Madr id  (M1),  que sembra er  més

complet ,  p€r  a fer  la  descr ipc ió de l , incunable,  ja  que conté

fins i  tot, un furl amb el t í toI Lo passi en cobTes a1 principi

2aTsobre la  qüest ió  paleográf ica,  Turró ( tggz,  15)  creu
que el ,Jardinet va ser "escrit  en diverses represes, i  compost
(i  potser numerat) per un mateix copista, aquest, peró, podia

haver-h i  in tegrat  a lgun text  no copiat  d 'e I I " .  v .  Bel t ran (L995)
d issente ix  en I 'anáI is i  pa leográf ica que fa  Turró del  manuscr i t .
En el cas que ens ocupa, la diferéncia en Ia l letra és bastant
evident,.
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que no apareix en altres exemplars de 1a mateixa edició. s,hi

observen algunes correccions a má sobre er text imprés, eu€

s ' ind iguen convenientment  en 1 'aparat  cr í t ic  de Ia  nost ra ed. ic ió"

A1 comengament de l 'exemplar hi ha 3 ful ls en.b1anc, en el

recüo deL quart apareix el t í toI Lo passi en coblee i eI verso

queda en blanc. Després ve L'endreqa dir igida a sor rsabel, de

vj-11ena en eL recto de1 ful1 ai i ,  composta per vuit estrofes que

acaben en eL recto del- fuLl ai i i ;  en eL verso d,aquest ful l  hi

ha un gravat que representa ,fesús crucif icat, i  Maria, Maria

Magdalena i sant Joan aI peu de la creu. EI mateix gravat

precedirá després la contempTació. A continuació comenqa ] 'obra

amb eL títol Istória de 7a Passió d,e nostre senyor Déu ,Jesucrist

ab algunes al-tres piadoses contemplacions seguint Jo evangeTista

sant ,Johan. Parl-ant per aque77 Pere Martíneq e per tots 7os

al-tres mossén Bernat FenoJlar, en el reeto del ful l  ai i i i"  En

aquest  fu lL  del  t í to l  h i  ha dues est rofes,  i  a  par t i r  d ,ací ,  €D

cada cara dels ful- ls apareixen tres estrofes -excepte en eI recto

del  fu l l  amb l -a  s ignatura i  i i j ,  en 1a qual  so ls  n,h i  ha dues,

i  es deixa en b l -anc l 'espai  d ,una a l t ra-  f ins a arr ibar  a }a

darrera,  fent  un to ta l  de 400 est rofes de 10 versos.

F inalment ,  en e l  recto del  fu l l  k  h i  ha dues est rofes

encapgalades per 1'epígraf Protesten mossén Fenollar y Mart.íneg,

i amb un Deo gracias acaba I,obra. En el verso d,aquest fuI l

torna a aparéixer e1 gravat, descrit ant.eriorment i en el- fuLl- kij

comenga Ia ContempTació.

Les cinquanta estrofes de La Contempfació es distr ibueixen

de tres en tres en e1s ful ls de l, incunable. Les d.ues darreres

ocupen el fuI l  Ti i i i  i  acaben amb un amén. L,espai que queda en
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er fuI l  es deixa en branc i en el verso comenga l,  oració de

core l la ,  composta per  un t í to1 i  set  est rofes,  Ia  darrera de Ies

quals  apare ix  en I 'u l t im fu1I ,  seguida d,un f in is  i  de

! 'expTic i t ,  en e l  qual  Jacobo de v i la ,  curador  de I ,obra,  dóna

I ' any  d 'ed i c ió ,  e t c .  F ina lmen t  h i  ha  un  fu t l  b lanc .

La I le t ra  és gót ica.  Les majúscules es fan serv i r  per  a

iniciar cada títol,  cada vers o per a indicar el personatge que

intervé. També apareixen en les parts dels tf tors següent.s: en

la rs tór ia ,  després del  punt  i  en e1s termes,sanÉ,  pere í  Mossén¡

en la ContempTació, en ,Jesús, Mossén i ,Johan¡ en l,Oració, €n

,Jesús, Reverent, Mossén i corel la. Les caplletres, en t inta roja,

apare ixen:  en 1a pr imera est rofa de 1 'endrega,  en la  qual  in tervé

Feno11ar ,  i  en la  pr imera de ra in tervenció de Mart ines i  en Ia

pr imera est rofa de la  rs tór ia ,  í  en Ia  3Bo en eué,  després

d'acabada la página ant.erior amb dues estrofes i  no amb Lres,

s' inicia una darrera part de la rstória en qué intervenen Lo

EvangeTi, r'd verge Maria, Lo Evangelista, i Lo Lector¡ en ra

primera de 1a contempTació j- en Ia primera de l,oració. La cesura

s ' ind ica amb dos punts.

E Is  p lecs  a -h  són  de  8  fu11s ,  i  e l s  i ,  k ,  I  de  6  "  La

numeració dels fu1ls és La següent: després deL fuLl amb el

t . í to I  ,  a  i i ,  a  i i i ,  a  i i i i ,  i  quatre fu l1s més sense numeració, .

b ,  b  i i ,  b  i i i ,  b  i i i i ,  i  quatre fur ls  més sense numeració.  rgual

ocorre amb les l le t res següents,  c ,  d ,  e ,  f ,  g ,  h .  Després de les

l letres i  i  k sols hi ha dos fu11s sense numeració, i  després de

la 11etra J ,  només un.  En vL manquen e1s fu11s J ,  7  j i  i  e I  fu l l

sense numeració que apareix en aquesta l letra; corresponen a les

dotze estrofes de la contempració i  a res 4 de L, oració de

t7L
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Corel la  més 1 'expTic i t  f ina l  que no h i  ha en aquest  exemplar .  La

numeració apareix sempre en el recto de1 fuII i  en el marge

infer ior  dret"  A més d 'aquesta numeració,  V1 presenta una a l t ra ,

arábiga, €rr e1 marge superior dret deI recto dels fuI ls, gu€

comenqa després de 1'endreqa, en eL fuII amb les primeres

estrofes de Ia Istória i  que acaba en el ful l  amb Ia darrera

estrofa de Ia ContempTació" Hi ha algunes equivocacions: entre

els fuIIs 4 i  5 hi ha un altre numerat com 5?, i  després del fu1l

56 e l  número que segueix  és e l  58"

EIs textos dels exemplars Ml- i  Sl- ocupen 80 fu11s2a8, més

el  de l  t í to1 en e1 de Madr id  "  M2 en té  79 "  v l -  conté 77 fu l ls

impresos,  més eI  de l  text  f ina l  escr i t  poster iormenL,  amb eI

gravat  enganxat .  f ,  a  més,  h i  apare ix  eI  de l  t í to l ,  gu€ té  una

lletra escrita posteriorment i  que com hem dit está afegit també.

Abans del  t í to l  h i  ha t res fu l ls .  En V1 després deI  fu l l  f ina l

amb eI gravat afegit hi ha dos fulIs en bIanc"

Marques de t inta: Una má amb una estrel la2ae; una corona

seguida de tres cercl-es dins dels quals hi ha dibuixos, ufl  del-s

quals és una creu2so. Una corona amb una creu aI capdamunt i una

al t ra  in ter ior .

En I 'estrofa f inal s' indica que .Tacobo de Vila fa empremtar

I 'obra,  peró no s 'h i  d iu  qui  és f  impressor"  Haebler  (L946) ,

248E1s catá legs d iuen que 1 'obra té  82 fu I1s,  to t  comptant
eI ful1 del- t í tol i  un altre en blanc del darrer quadern de 6
fu l 1s .

'neTambé apareix a 1es Trobes, com fa veure Sanchis
(Trobes t979)  "  És la  1-51-L de Va1ls  Subi rá l -970.

2soCrec que és Ia  131-6 de VaLls  Subi rá L97o.
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Vinde1 (1946) ,  Conchef f  (1985) ,  BITECA (L992\  ,  donen Pedro

Hagenbac4 i Leonardo llutz.

En to ts  e1s exemplars,  escr i ts  en quar to,  Ia  mesura dels

fu l ls  és de 13x19 cm amb un marge que f luctua entre 2.5-3cm en

Ia part inferior i  en els laterals, i  que es redueix molt en Ia

part superior. La caixa d'escriptura és de 8 per L4 cm.

Madríd 1493 (M2): Aquest exemplar no apareix enregistrat en e1s

catálegs consultats. EI text, amb una enquadernació molt antiga,

no duu títol,  comenga directament amb 1'endrega després de tres

ful- ls bLancs. Aquest primer ful l  té diverses anotacions d'una má

probablement posterior, moltes de les quals apareixen esborrades.

A1 f inal del ful1 es l l ig, escrit  a má, ex Tibris GabrieTis

MartoreTT. EI ful l  de1 f inal també té anotacions d'una altra má

ratl- lades per damunt, i  reprodueix amb números 1'any d'edició.

Té anotacions d'un lector, com ara algunes notes en el marge i

alguns indicadors de versos, peró no hi ha correccions del text

com es pot observar en M1 (vegeu, per a aquestes correccions,

1 'apa ra t  c r í t i c  de  Ia  nos t ra  ed i c ió ) .

EI  fu l l  a  i i i ,  amb les t res est rofes f ina ls  de l 'endreqa i

el gravat no hi és. Els ful ls que segueixen el a i i i i ,  sense

numeració, en són cinc i  no quatre, i  les estrofes apareixen

desordenades:  les est rofes L4-L7,  g¡ l€  haur ien d 'ocupar  eI  segon

ful l  blanc, apareixen en eI quart, i  després d'aquest hi ha un

al t re  fu l l  amb les est rofes 294-299.  En La LLetra g so ls  h i  ha

tres ful ls numerats i  tres sense numerar. Després de g í i i  hi ha

un bui t  on manquen les est rofes 2BB-299 |  és a d i r ,  dos fu l ls ,  un

d.ets quals, amb 1es estrofes 294-299 es troba aI comenqament de
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1 'ob ra  "

En el marge esquerre de l-,estrofa 64 hi ha unes breus

anotacions; xp home,- a anima; at 7os dexe. sembl_a com si el marge

esquerre d.naquestes anotacions estigués tal1at

Entre les anotacíons a má destaca Ia que precedeix I,estrofa

147,  en Ia  qual  es 1 l ig  Ecce homo" En 1,est rofa 2] .6 ,  a l  costat

deLs versos ".Ira sanch sols hi basta que tan gloriosa / quant

fos cj-rcuncit donás abundosa' es Ll ig donar se J.a a nj, pot ser

es pregunta el- lector donar a qui, la sang. Després d.e r,estrofa

242 h i  ha esr i t  a  má 7631;  L,est rofa 266 conté ra mate ixa

correcció que MJ-, pTaurás per desp-zau en eI d.arrer vers.

L'estrofa 3B de la conüempJac.ió té una correcció en er nové

vers:  e l  terme desmay h i  ápare ix  rat , l la t ,  i  a l  costat  es l l ig ,

escr i t  a  má,  desgTay.  En eI  pr imer  vers d.e r ,est rofa 40 es rat l la

m ig  mor ta  i  s ,h i  esc r i u ,  a  má ,  a f l i g i da .

Sevi l la  1493 (S) :  L ,exemplar  de Seví I Ia  no té  e ls  pr imers fu l_ ls ,

i  eL primer que hi ha és r, endreqa. Després té l_a mateixa

dístr ibució que el de Madrid. Aquest exemplar no inclou

correccions, a diferéncia del de Madrid.

valéncia L493 (vl i  Y2): Martí Grajales explica en Ia introducció

de 1a seua edició (FenolLar L9L2), que sols coneix dos exemplars

incomplet .s  d.e 1 'ed ic ió  de 1493,  conservats  a Ia  Bib l io teca

Universitária de Valéncia, que són els gue fa servir. euan, més

avant, fa una descripció de l,obra, coincid.eix en t,ot amb eIs

exemplars complets conservats. únicament se,n separa en 1a

l-ocai- i tzacíó de] gravat de les primeres págines, ja que e1 situa
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en eI  verso dels  fu l ls  amb 1a s ignatura a í  k ,  i  en l , incunable

eI primer gravat apareix en eI verso del ful l-  ai i j ,  després de

I 'endreqa.  Ara bé,  en.1 'ed ic ió  que fa  h i  ha moLts canvis  respecte

dels exemplars que eIl  mateix havia descrit :  en el verso deI

primer fulI blanc situa e1 gravat que en els exemplars consultats

apareix després de I 'endrega, i  en el recto del ful l  següent

situa el t í tol fsÉória de 7a Passió de nostre senyor Déu fesu

Crist ab aLgunes altres piadoses contempTacions seguint Lo

evangelista sant Johan. EI verso d'aquest fuI1 queda en blanc i

en e l  recto del  següent  comenqa l 'obra.  No torna a co l . locar  e l

gravat precedint 1a ContempTació, com ocorre en f incunable, en

el verso del fu1l k, i  tampoc manté Ia mateixa distr ibució de les

es t ro fes  d 'aque I } .

La Bibl ioteca General i  Histórica de la Universitat de

Va1éncia conserva actualment un exemplar incomplet de f incunable

de 1493, dins e1 NatzartsL (v2), que sols conté la

ContempTació, I 'Oració de Corella i  e1 col-ofó f inal, obres que

apareixen completes i  que coincideixen en la signatura dels

fu1ls ,  la  dísposic ió ,  e tc . ,  amb e1s textos dels  exemplars

complets  consul ta ts .  Va ser  l legat  a  aqueseta Bib l io teca per

Vicente Hernández Máñ,ez (Palanca L981 , 75') .

Hi ha un altre exemplar (V1), que conté les tres obres, peró

hi manquen: la primera página, algunes estrofes de la

ContempTació, les quatre darreres est rofes de 1 'Orac ió de Core l la

i  e l  co lofó f ina l .  Va ser  l legat  a  la  b ib l io teca per  Francisco

zsrgl Natzaré és un recul-1 de text,os, quasi tots
incunables i alguns ben rars, gü€ apareixen rell igats junts, amb
una coberta de color roig fort, eü€ explica eI nom.
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Borru l l  (Palanca L981)  "  gn 1 'ed ic ió  de Mart í  Gra ja les manquen les

mateixes estrofes de 1a ContempTació que en VL. Tot i  haver

esmentat en eI próIeg que les estrofes de Ia Contemplació

apareixen precedides del mateix gravat de1 comengament de 1'obra,

i  que en són cinquanta, elI no reprodueix aquest gravat i  sols

hi apareixen 38 cobles de les 50 que havia esmentat, les mateixes

que hi ha en V1" Ara bé, en V1 també hi falten les 4 darreres

estrofes de 1 'Arac ió de Core l la  i ,  tanmate ix ,  Mar t í  Gra ja les les

reprodueix"

Si  Mart í  Gra ja les coneíx ia  V2,  no es pot  expl icar  per  qué

no va reproduir les estrofes de la ContempTació que no apareixen

en V1" PeI  que fa  a les est rofes de I 'Orac ió de Core l la  que

reprodueix i  que no apareixen en V3-, podem pensar dues coses: gue

el ful l  que les contenia ha desaparegut posteriorment a la

consul ta  fe ta per  l 'erudi t ;  o  bé que les va prendre de V2 i ,  per

alguna raó, no va copiar d'aquelI text. ]es estrofes que manquen

en Vl- de Ia ContempTaeió. Després de la tercera estrofa de

I 'Orac ió en VL h i  ha escr í t  a  má Laus Deo i ,  en un marge del

fu I l ,  o  f i77,  gue és e l  comenqament  de l 'est rofa que es t roba en

eI fuI l  següent de f incunable peró que no apareix en V1" En el

fulI  següent hi ha un gravat, retal- l-at i  enganxat, i  escrita amb

tinta }a rúbrica z Fonc empremtat en Valéncia en casa ,Jacme de

ViTa a i i  de janer  m.cccc.xc i i i "  Aquestos e lements semblen

addicions d'una má post,erior, gue potser Martí Grajales coneixia

perqué el l  també diu en la introducció que la ímpressió 1a va

pagar ,Jaume de Vila, tot i que reprodueix les estrofes de Corella

que avui no hi ha en l'exemplar i també la rúbrica amb el nom de

,Jacobo de ViIa i no Jaume
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Aquest,es imprecisions de Martí Grajales potser són la causa

de la nota de Turró (L992, !9) quan descriu el text de Ia

ContempTació conservat en el ' fardinet d'Orats. Parlant de 1es

edicions de1 text diu Turró: "També en -Lo Passi en Cobles, amb

notables var iants ,  Va1éncia l -493 f reedic ió ,  Valénc ia 1-912]n.  S i

les variants a qué es refereix són 1es que troba en la reedició

preparada per Martí Graja1es, aguestes no apareixen ni en 1a

resta de textos consultats, ni en la descripció que fa Martí

Gra ja les de l 'obra,  s inó so ls  en VL (es deu Lractar  s implement

d 'a lguns fu l ls  perduts)  i  en 1a seua edic ió  de l9 l2r  eü€ no d iu

a quin text correspon.

Hau f  (1990 ,  304 )  quan  pa r la  de l  t ex t ,  remet  a  l ' ed i c ió  de

Mart í  Gra ja les ( t9L2)  i  a f i rma que Pelay Br íz  ( rgez)  dóna una

versió més completa que Ia de Graja1es, sense puntuali tzar res

més .  R ique r  (1980 ,  3 ,  354 -355)  c i t a  l es  Cob- les  (Con tempTac íó )  pe r

l 'ed ic ió  de Pelay Br i -z  i  1a Is tór ia ,  per  1a de Mart í  Gra ja les

sense fer cap referéncia a aquest aspecte. Peró en el Catá7ogo

de 7os Incunables de 7a Bibl ioteca Universitaria de VaTencia

(Palanca & Gómez l-981 , 
'14-'75) es diu que hi ha dos exemplars de

Lo pass i  en cobles i ,  en efecte,  n 'h i  ha dos,  com hem di t  més

amunt, urr dels quals és incomplet.

A partir de1 que hem dit, sembla raonable concloure que Ia

ContempTació consta de 50 est rofes i ,  s i  I 'ed ic ió  de Mart í

Grajales sols en reprodueix 38, és perqué Ies que hi manquen no

es trobaven en V1 i I 'erudit no degué tenir en compte cap dels

altres textos esmentats, que sí que les contenen totes.
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valéncia J-493 (v1) En v1-, a més de les consideracions que acabem

d'exposar ,  h i  ha encara d i feréncies respecte ders a l t res

exemplars:  en e1 recto d 'un pr imer  fu l ]  b lanc es l r ig  en I le t ra

manuscr i ta :  ' tcostóme por  or ig ina l  = J-580 ' ' ,  a  sota h i  ha unes

anotacions amb l lapis: t tDr" Agustín Sales Pbroi l  i  unes anotacions

en qué es fa  referéncia a Ia  data d ' impress ió t493,  a  rsabel  de

v i I lena,  a  t 'e l  ob ispo .Tac "  Pérez,  Mossén Bern.  Fenol lar ,  Miguel

Pérez ciudadano, Dr. Agustín sa1es"2s2. segueixen tres fulIs

blancs, €!I el verso del tercer apareix una referéncia manuscrita

sobre Ximeno.  E1 recto de1 fu1]  següent  duu e l  t í to l  de ] ,obra,

que ara no hi és, com en l,exemplar de Madrid, Lo passi en

cobTes, sinó una part de1 títol que encapgala 1'obra després de

1'endrega: fstória de 7a Passió de nostre senyor déu ,Jesucrist

ab aTgunes a-2. tres piadoses contempTacions, seguint. 7o evangelista

sant ,Johan" com ocorria amb el darrer fuII,  €rr e1 qual hi ha un

gravat enganxat, i  unes l letres escrites amb t inta a manera de

colofó,  aquesta página de l 'exemplar  deu ser  poster ior  a  1a

i-mpressió perqué apareix escrita amb t inta diferent de la I l-etra

impresa, i  está enganxada a 1,exemplar.

Després, €r! eI recüo del fulI  a i i  comenqa l,end.reqa, i  el

text coincideix amb els altres exemplars consultats f ins aI ful l

k i i i i"  Hi manquen e1s fulrs 7 i  7 i i ,  que contenen dotze

estrofes de Ia Contemplaci5, i  també el ful l  f ina1, €I que

segueix el 7 i i i i ,  amb quatre estrofes de r 'oració de corel]a i

L'ezrpTicit amb rúbrica de Jacobo de viLa. per tant, v1 sols conté

tres est.rofes de L'oraeió de corel la i ,  després de ra tercera,

2s2Potser les notes són d'aquest erudit varenciá del segre
xVI I I ,  o  qu i  escr iu  aquestes notes manuscr i tes les pren de Salés.
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en una l letra diferent, apareix I-taus Deo. Aquest ful l  está molt

deteriorat, eI marge superior esguerre está reconstruit i  una

par t  amb eI  t í to l  de I 'Orac i5 de Core l la ,  re feta.  En e l -  recto del

fuI l  següent,, com hem dit,  hi ha un petit  gravat i  amb l letra

lleugeramént diferent de la deI text es IIig z Fonc empremtat en

VaTencia en casa ,Jacme de ViIa a ii de ,Janer M.CCCC.XCIII.

Aquesta pot ser la raó per 1a qual Martí Grajales diu en Ia

introducció de Ia seua edició que eIs dos exemplars conservats

a Va}éncia van ser impresos per Jaume de Vila, tot i  que

reprodueix  1 'expTic iü  f ina l  de , facobo de Vi la  eü€,  d 'a l t ra  banda,

no hi declara ser f impressor, sinó que rtha fet empremtarrt

1'obra. Jacobo de Vila era més un empresari de1 l l ibre que no pas

un impressor. A més, €rr els exemplars complets de f incunable es

1 l i g  " l ' onzén  d ia  de l  mes  de  g ine r ' t ,  i  ac í  apa re i x  i i ,  que  es  1 íg

com 2 i no com 11. Finalment hi ha dos ful ls en blanc.

EI fuLl de 1'endrega té algunes parts deteriorades que han

estat  restaurades.  E l  mate ix  ocorre amb a l t res fu l Is ,  €r r  e1s

quals els cantons estan especialment deteriorats i  apareixen

retocats,  peró les modi f icac ions no afecten e l  text .

En el marge superior dret hi ha una numeració arábiga.

Mol tes págines presenten paraules o f rases subrat l lades.  EIs

subratl lats desapareixen des del fulI  marcat com L9, el tercer

des de c i i i i .  Les págines 45,  46,  52,  53 estan mol t  deter iorades,

la t inta té un color quasi roig i  está correguda. Pot ser un

efecte de la humitat. En la página 69 hi ha unes anotacions que

reprodueixen notícies de Ximeno i de Sa1es sobre els autors de

1 'ob ra .
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Valéncia L493 (v2). EL ñatzaré. El fragment de V2 correspon també

a 1 'edíc ió  de 1493,  perqué 1es s ignatures ders fur ls  i  ra

distr ibució del text coincideixen amb els exemplars complets

consul ta ts"  conté.  la  contempTació,  L 'orac ió de core l la  i

I 'expTic i t  f ina1"  Es t roba,  re l l igat  amb a l t res obres d.e 1,época,

en e1 Natzaré, url volum l legat a la Bibl ioteca Universitária d.e

valéncia per vicente Hernández Máñez, en el qual hi ha, agrupades

per alguna persona en época recent, obres o fragments d,obres de

temát ica re l ig iosa,  quasi  to tes deI  segle XVI253"

La primera és obres contempTatives i de morta devoció

novament trobades en Tohors de 7a sanctísssima cren, per Jaume

Bel t ran i  v icent  Ferrandis  (vaIéncia,  ,Joan , fo f re,  151-5)2s4.  A1

comenqament hi ha eI mateix gravat que eL de f incunable de Lo

passi en cobles. Dedicades a Elionor de Fenollet, germana de

Francisco de Feno11et ,  les Obres estan compostes per  70 est rofes

més les set  in t roductór ies.

La segona obra són uns versos a 7a creu en un full i sense

nom d 'au to r "

La tercera obra duu per tÍt,oI A 7a sacratíssima verge de 7es

DoTors, contempraeió feta per 7o mateix ,Jaume BeLtran, són tres

est rofes "

Després hi ha una obra dedicada A 7a Inmaculada verge Maria

de 7a so7edat,, que també conté una contempTació ar crucifix.

2s3Hi ha un treball  de doctorat p. euer i  Aiguad.é de j-988
que descriu aquest vorum (Ganges t992, 93). No sé si ha esEat
publ icat .

zs4Editades per Palácios Lg7S. En parlem a l,apartat
I  "2  "  4  .9  "  

I 'Af  t res mani festac ions l i terár ies cata lanes.  .  .  r r  .
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Totes les obres esmentades f ins ara apareixen juntes en eI text

de 1-5L5 (Pa1ácios L9751 .

A continuació apareix el fragment de f incunable d.e L493 V2.

Després hi ha I 'obra de Narcís Vinyoles Omel-ia sobre 7o Psalm

Miserere mei Deus, seguida de la composició ContempJant en 7o

crucifíxi, i d'una altra Obra feta per 7o dit Magnífich mossén

Narcís  Vinyo7es. . . ,  estampades to tes t res en un vo lum el  L499 per

Spindeler. Ferrando (tglA) ha editat aquesta obra i  creu que

Contemplant en Lo crucifixi és una composició anónima perqué

també apareix en les Obres en Toors de 7a crelJ, de L5L5.

Segueixen unes págines en blanc amb notes manuscrites, gü€

semblen uns gojos.

L'obra següent són unes CobLes noveTTes de 7a Passió de ,Jesu

Christ compTides. És un text de lL6 quartets gienerament

hep tas í I . l abs  que  no  i nd i ca  e l  nom de  1 'au to r ,  n i  1 ' a r t y  d 'ed i c ió ,

ni la fol iació. Hi intervé Maria en un p1any2ss.

Després hi ha l 'obra de Martí Pineda, Contemplació en honor

y reveréncia de -Z.es seü vegades qre'f nostre redemptor ,Jesús

escampá 7a sua preciosíssima sanch, composta per 10 estrofes en

decas í1 .  1abs255 .

Segueix un exemplar molt rar en prosa, Adoració de 'Jesús

crucificat, que el Catá7ogo de 7os incunabTes de 7a BibTioteca

tIniversitaria de Valencia (Catálogo L981,) data entre L4B0 í L490.

En tretze planes en prosa es fa referéncia a cadascuna de les

2ssText editat per Aguiló (Canqoner 1900). Sembla una
versió en romag del DiaTogus Beatae Mariae. Vegeu l 'apartat
1.2 .4  .9  .  ' tA l t res mani festac ions l i terár ies cata lanes.  .  .  t t  .

2s6Aquest text també 1'edita Palácios 1-976.
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parts del cos de .fesús.

L'obra següent són unes cobTes novament emprimides d.e fa

saTutació de nostra senyora anrb Ia data de 1535, en versos de set

s í I " labes.  va seguida d 'una orac ió a 7as pTagas de ,Jhesucr is t .

Aquesta oració també apareix en eI text de 1528 rel l igat amb

I 'ed ic ió  de L5l -8 de Lo pass i  en cobleszsT.

L'obra que apareix rel-] igada a continuació en eI Natzaré és

r'o pTant de 7a verge Maria, atr ibuit a Miguel ort igues, imprés

e l  l - 511 -  o  tSL2  (M ique l  i  P lanas  l -91 -5 -L920 ,  l _ -55 ) ,  en  ve rsos  de

8 i  de 4 s í l . labes a l ternats"  I - , ,obra está composta pel  p lant  i

per altres composicions gu€, amb 1'excepció de 1es .Lahors d.e Ia

verge Maria, que apareixen a1 f inal de I 'obra, també es troben

en l 'ed ic ió  de L528 de -Lo pTant  re l l igada actuarment  amb - to  pass i

en cobLeszss.

A cont inuació h i  ha d iversos textos d i r ig i ts ,  toLs,  a  la

verge Maria: Cobles f etes a un principi antich qtte diu destr.ohiu-

7o de qtzant té a7 gran turch verge Maria, possiblement de l-525

o l-535 ¡ oració mol-t devota y deprecativa a 7a verge Maria de les

virtuts, 7Loant aqtse77a, de Borguonyo, 1so2 ¡ Ave Maria¡ salve

regína de P" vi laspínosa; coples noves de 7a verge María (hi

apareixen 1es set paraules que ,Jesús va dir en Ia creu) amb

altres textos, gu€ Miquel i  Pranas atr ibueix a Miquel ort igues

(M ique l  i  P lanas  l -9L5 ,  46 -50 ) .  r , a  da ta  que  h i  apa re i x  és  i - sLg"

Almenys una d'aquestes composicions , Lahors d.e sant luliqueT, €s

zs?Mique1 i  P lanas (1915,  50)  en par la  i  a t r ibueix  l ,obra
a Ort igues.

2s8Més aval l  descr iv im L,obra,  €r r  par lar  d .e l ,ed ic ió  de
Lo pass i  en cobLes de 1528.
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troba en el text de L52B d'Ortigues. Després hi ha unes Cobl-es

de 7a verge Maria de 7a soTedat que sembla de l-51-0 o de 1520

seg'ons Aguiló; després, Los doTors de 7a gToriosa Mare de Déu,

en  ve rsos  de ,se t  s í l - l abes  da ta t  en t re  1540  i  i - 550 ;  i  uns  Go igs

sobre }a concepció també datats entre l-540 o 1-550.

. Finalment apareixen algunes obres en prosa z I 'HomeLia sobre

7o psaTm de Profundis de ,feroni Fuster, editada el- 1490; una

Ystória de Joseph (marit. de Maria) de Joan Carbonell de 1-502; i

una Ystór ia  de,Joseph ( f i l1  de,Jacob)  de Core11a,  de 1500;  una

Passió de i lesucrist2se de Francesc Alegre; en prosa; i  I 'a vida

de sant Vicent Ferrer, traduhída de 77atí en romag per MiqueT

Péreq.

Ens hem detingut en 1a descripció d'aquest vol-um tan

interessant perqué quasi totes 1es obres que hi apareixen

s'editen en un temps proper al de les obres que són objecte

d'aquest estudi i  permeten ampliar el context en gué es

produeixen. Com hem pogut veure, n'hi ha diverses que tracten el-

tema de la  Passió o,  més concretament ,  € I  do lor  de Mar ia ,  Ia

contemplació de 1es parts del cos de ,Jesús crucif icat, 1es

paraules que aquest va dir en la creu, 1'adoració mateixa de 1a

creu; hi ha oracions a les ferides de ,Jesús, a Ia seua sang

escampada, temes que es repeteixen i que trobem també en la

Istória í en Ia Contemplació.

tseBadia (L992,  98)  d iu  que Asquins (L9BB) ha t robat
f incunable d'Alegrer eü€ f ins l lavors es considerava perdut, com
1'obra de1 mateix aut,or BarTaam e Josafat, imprés a Barcelona el
L494. L'autor considerava perduda aquestra obra que esmenta un
dels  catá legs d ' I lernando CoLón i  en L 'ar t ic le  dóna not íc ia  del
text de 1a Bibl ioteca General i  Históríca de Ia Universitat de
Valéncia,  peró no e l  descr iu .

1_83

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



CáIIer L493 (C) : Aquest exemplar es t.roba molt deteriorat2so.

com en eL text de M2 hi manca, després en l,endreqa, el furr amb

les tres darreres estrofes i  er gravat. Més avant, hi manca eI

fu1l que conté les est,rofes 24-29 i també eI corresponent a les

dues darreres estrofes de la fstória i  eI gravat que precedeix

ra contempLació.  No h i  apare ix  cap t Í tor .  En eI  pr imer  fu I r ,  € f

de  l ' end rega , .h i  ha ,  com en  mo l tes  a l t res  pág ines  de r  t ex t ,

nombroses anotacions en e1 marger eu€ no semblen tenir cap

rel-ació amb e1 contingut de 1, obra. preced.int eL títol de

1'endrega l legim Ex Tibris Iulonserrate RosseLló" A1 títo} Mossén

FenoLLar s'hi afegeix Bernat. Abans de la primera estrofa ja hi

ha anotacions que es refereixen. a comptes, a pagaments per

formatges d 'oveI l_es i  de cabres!  (vegeu notes a 1es est rofes 4B-

50). Hi apareix Ia data de pagament de d.eutes de diversos mesos

de l-578. També hi ha eLs noms: mossén massa; ,,Toan mosici, tToan

Aragoni, Christóf ol- Ivarc:- el-r. E'i n4f¡¡s¡¡, hi ha algunes

operacions aritmétiques

EI  text  inc lou mol t .  poques correcc ions:  en l ,est rofa 1; -7

molt indigne es corregeix per moJ indigne, tot esborrant la t"

En la ll9 Armau-me passa a Armou-me.

L.2.5.3.  r , 'ed ic ió  de Barcelona de 1519.  Exemplar  conservat ,  a

Sevi l la  (s2)

SeviLla 1518 (SZ) r De Ies tres edicions d.e -Lo passi en cobl_es que

260És l 'únic text 1, original del qual no he pogut veure
i gue sols he consultat en Ia cópia d.e miórofi lm que amabl-ement
em va fer  ar r ibar  la  Bib l io teca univers i tár ia  de óer I " r .
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e1s catáIegs descriuen només hi havia locali tzats actualment

d iversos.  exemplars de 1 'ed ic ió  de 1493 (Conchef  1985,  Ganges

L992 ,  B ITECA L992) .  A ra  desc r iu ré  1 'exemp la r  de  1 'ed i c ió  de  1518

que he trobat a Ia Biblioteca Colombina de Sevilla i que sols

havia d.escr i t  i  loca l i tzat  Ribel les Comín (1915)  .  Aquesta

Bibl ioteca té, p€r tant, dos exemplars que contenen les obres que

formen I 'o passi en cobTesz un que correspon a I 'edició de L493,

descrit més amunt i que sí que es troba referenciat, en e1s

ca tá legs  consu l ta t s ,  i  un  a l t re  de  1 'ed i c ió  de  1518 .

En un mateix volum apareixen relligades dues obres

diferents: eI PLant de La verge de Miquel Ortigues imprés eI L528

í Lo passi en cobTes, imprés el- 1518. En Ia página que precedeix

e l  L í to l -  h i  ha 1a not íc ia  següent :

Don Fernando Colón, hi jo de Don Cristóba1 Colón, primer
almirante que descubrió las Indias, dejó este l ibro para uso
é provecho de todos sus próximos; rogad a Dios por é1.
(Cláusu1a 49 del Testamento de1 mismo Don Fernando, cumplida

por el Cabildo Metropoli tano de Sevil la)

Descriurem a continuació la primera de 1es obres rel l igades

en aquest volum, eI Plant de 7a verge Maria de Mique1 Ortigues

(  1 -s28  )  .

Voltat d'una orla amb ángels, trobem en primer 1loc eL

t í to l ,  €r  una l le t ra  més gran que 1a de Ia  resta de l 'obraz PTant

de 7a verge Maria ab Les dolors e Tahors de aqueTTa: e La

visitació de sancta ETizabeth. E aLtres hobres fetes en Tahor deL

sagrament de altar: e de,Joachim e sancta Anna: e de sant MiqteT:

e de sant Onofre: e Io Credo in Deum: ab una protestació: 7a ave

Maria: l-o Pater noster: e 7a salve regina. Ab les hystóries

corresponents. EI verso del fu1l I'ocupa un gravat de la
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crucif ixió. Er ful l  següent a i i  comenga amb er plant de La

saeratíssima verge Maria, senyora nostra, contemprant lo seu

gToriós til-l ,resús, redemptor nostne, crucificat. & aTgunes

d.evotes contemplations. ordenat per Lo d.iscret er? Mique|

ort igues, notari de vaLéntia. comensa Lo introiü. Escrit  en

versos alternats de set i  de guatre sí l"rabes, e1 plany ompli els

set  fu l ls  següents.  A cont inuació h i  ha res obres:  copres a ia

sacratíssima verge Maria¡ copres de ra sacratssima (sic) verge

Maria, senyora nostra, contempTant Jo seu gJoriós f i :-:  ,Jesús,

mort e posat sobre _Z.es sues caste.s faTdes; Cobles en Lahor de La

Sanctissima verge Maria, mare d.e Jesús; Cobles de La visitació

de Ja benaventurada sancta ETizabeth, mare der groriós sanct

,Johan Baptista¡ cobl-es en Jahor der sanct sagrament d.el aTtar;

CobLes en Tahor deLs beneventurats sanct ,Joachim e sancta Anna,

Pare e mare de la sacratísssima verge Maria, senyora nostra¡

cobles en lahor del gToriós e benaventurat príncepp sant MiqueJ,

defenedot de Les ánjmes nostres; Lahors de sanct onofre; Lo pater

noster; La ave Maria; La saTve regina; Lo cred.o in Deum ab una

necessária y moTt devota protestatió; oratió a Jes plagues de

Jesús. Totes res obres, excepte les cobles d.e Ja visitació d.e la

benaventurada sancta Elizabeth i les Lahors de sanct onofre, van

acompanyades d,un gravat o més.

En eL recüo der darrer furL es l l ig: A lahor e glória d.e Déu

omnipotent e de 7a groriosa e humir verge Maria, mare stJa,

senyora noatra. Feneix 1o present tractat aperrat prant de La

verge Maria, en Io qtaf ha moLtes devotes orations e

contamplations d.e 7a Passió de ,Jesuchrist. Estampat en Ja insigne

ciutat d.e BarceTona, per mestre ,rohan Rosembaeh, aremany, a.v.d.el

1-86

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



present  més de Aguost .  Ar ty  Mi77.d.e.xxv i i i .  A sota h i  ha un

gravat..

EIs fulIs apareixen numerats de la manera següent: El t í tol

i  e1 pr imer  gravat  no duen cap ind icac ió,  a  i i ,  a  i i i ,  a  i i i i ,

i  quatre fu11s sense numeració,  B,  B i i ,  b  i i i ,  b  i i i i ,  b  v ,  i

t res fu1 ls  sense numeració,  C,  C i i ,  c  i i i ,  c  i i i i ,  i  dos fu l ls

sense numeració.

Algunes d'aguestes obres aparej-xen en el IVa tzaré: també en

una edic ió  de 1511-  o 1-512 d 'aguesta obra d 'Or t igues,  i  a l t res

textos impresos e l  15L9261 i  e I  L535262.

Pe I  que  fa  a  l ' exemp la r  de  I ' ed i c ió  de  15L8  (S2 ) ,  com hem

di t ,  és 1 'un ic  conegut  f ins ara d 'aquesta,  descr i t  per  Agui ló  i

a l t res catáIegs,  peró no local i tzat  en e ls  reper tor is

b ib l i og rá f i cs  més  recen ts  (Conche f f  L985 ,  B i teca  t992 ) .

Al comenqament de l 'obra, i  abans de l 'endreqa, hi ha un

títoL, eü€ ara no és Lo passi en cobl-es" Aquest, t í tol apareix

vol ta t  d 'una or la  i  a  sota h i  ha un gravat  amb 1 'evangel is ta  sant

.Joan. La hystória de 7a Passió del nostre mestre e redemptor

,Jesuchrist: ab aTgunes devotes contempTacions en cobTes: seguint

261vegeu en 1a descripció del Natzaré 1es CopLes noves de
7a verge Maria, que Míquel i  Planas atr ibueix a Ortigues.

2s2Aquesta obra és descr i ta  per  Massó (19i -4 ,  256-257)  .
Vegeu també les not íc ies que en dóna Miguel  i  P lanas (19i -5,  55) .
L 'estudiós edi ta  eI  text  de L528r  eu€ bate ja amb eI  nom de
Canqoner Devot d'en MiqteT Ortigues, i  parla dels altres textos
esmentats ací. L'acarament amb e1s textos recoll i ts en eI Natzaré
(ed.  de L5l - l - -12)  podr ia  ser  Ia  base d 'una edic ió  de 1 'obra,

bastant nombrosa, atr ibuida a Miguel Ortigues. A1guna d,aquestes
obres també apareix en el Canqoner Místich L899. Segons l,opinió
de  M ique l  i  P lanas ,  e l s  t ex tos  ed i ta t s  e l  L511- ,  t 5 l -2 ,151 -9 ,  1528
(aquest  és e l  que edi ta  e11) ,  l -535 i  també tots  e ls  recol l i ts  en
el Cangoner sagrat de vides de sants L9L2 pertanyen a Ortigues.
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lo sagrat evangerista sanct Johan. En el verso d.,aquest fuI1

comenqa 1 'endreqa,  amb e1 t Í to l  i  t res est rofes"  En e l  verso del

fu11 a i i  acaba 1'endrega i apareix un altre gravat de Jesús a

Ia creu amb un home agenollat que el mira i  es fIageI. la, que deu

representar  un devot .  En e}  reeto de a i i i  h i  ha eI  t í toL de

I 'obra comenqa 7a hystór ia  de la  pass ió der  nost re mestre. . . ,  i

t res est rofes"  Des d 'ara e1s fu l ls  contenen quatre est rofes per

prana i  no t res com r 'ed ic ió  de i -493.  E l  fu l l  en e1 qual  acaba

La rs tór ia ,  €1 pr imer  en b lanc d.esprés de g i i i i ,  conté t res

estrofes. El r¡erso d' aquest fuI l  té unes frases en lIatÍ ILiserere

mei Deus secundum magnam misericordiam tuanr?63. eui passus es

pro saTute nostra miserere nobis, i  un gravat de Ia crucif ixió"

Er  recto del  fu11 següent  conté e l -  t Í to l  Devota contempTació. .  " ,

i  t res esLrofes.  Després h i  ha quatre est rofes per  p lana f j_ns a

arribar al f ínal de la contemplació, en eI recto del primer ful- l

després de k  i i i ¡  or l  so ls  n 'h i  ha t res.  E1 verso d,aquest  fu l1

apareix en blanc i en el recüo deI següent hi ha unes frases en

IlatÍ que no es I1igen bé perqué eI ful l  está d.eteriorat: Domine

,fesuchriste adoro te in te t. . " I psitum myrcha r aromati t. " " l

nditum: deprecor te ut vulnerat" ". lremed.ius anime mee. Amen. A

sota de 1es frases hi ha un gravat amb el d.escendiment, i  d.esprés

er tÍ to1 de L'oració de corerla: segueix-se una devota oració a

La sacratíssima verge Maria tenint son tiLL Déu ,Jesús en Ja

faLda, devaTTat de 7a creu: ordenada per 7o moLt reverent mestre

. " loquesta primera part és eI tercer versicle d.el salm 50,
que indueix a l 'oració i  a 1a peniténcia" Aquest salm era molt
famós, vegeu _per exemple Ia glossa en prosa I en vers que en f a
vinyoles en L'omelia scbre lo psalm áel Miserere me{ Deus. ".(Ferrando L978\ .
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coreTLa. El verso d'aquest fuII conté cinc de les 7 estrofes que

componen .L 'orac ió de core l Ia .  E1 recto der  fu lL  següent ,  mol t

deteriorat, conté les dues restants, un petit  gravat, amb un

pelicá que té una orla amb una inscripció en rlatí z ,Jhesus

simiTis f actus sum peTTicanno soli tud.inis, i  ! ,  expricit  f  inal:

A.lahor e g7ória de nostre senyor: e a saLvació de Les ánjmes

nostres. Feneix La dol-orosa passió deL nostre red.emptor

'Jesuchrist: novament estampada per mestre pere posa cathalá: e

fonch acabat  a.xxv i i i .d ies del  mes de setembre Any Mi l .D.e.xv i i i .

ELs fu l ls  es numeren de l_a a a Ia  h:  a ,  a  i ,  a  i i ,  a  i i i ,

a i i i i ,  í  quatre ful ls sense numeració. La sequéncia és ra

mate ixa en to tes 1es l le t res excepte 1a darrera;  h ,  h  i i ,  h  i i i ,

i  t res fu lLs b lancs.  En to ta l  n 'h i  ha 64.  E ls  epígrafs  de les

est . ro fes no es co l . loquen com en l ,ed ic ió  de ] .493,  ja  que

l- 'editor procura sempre de fer-1os coincidir amb el comengament

de p lana (vegeu notes aI  text ) .

No hi ha abreviatures, excepte en arguns pocs casos,

sobretot en l-a contemplació. La l letra és diferent a La de 1493,

cosa que es nota especia lmet  en 1es majúscu1es.  La coL. Iocacc ió

de les caplletres, que indiguen e1 comengament d'una nova part

de l  text  o  e l  d 'una aLtra obra,  és la  mate ixa que en l ,ed. ic ió  de

1493. Hi ha puntuació a f inar de vers en moltes estrofes, que en

l 'ed ic ió  de ] -493 no apare ix ,  ja  gue sors s ,h i  ind ica Ia  cesura.

L.2.5.4.  r ,ee edic ions de Pelay Br iz  1869 (pB)  i  de Bulbena LgoT

Hem consul-tat 1'edició de pelay Bríz de i-959 der text de la

contempTació, que coincid.eix amb 1a de t867, del mateix autor.
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conté algunes errades, gu€ es fan constar en ],aparat crít ic. En

aquest cas es tracta de 1a transcripció d,un d.els documents que

conserva e1 text de la contemplació, el üardineü d,orats, que no

t'é en compte les ed.icions o e1s altres manuscrits. de Les obres

que s 'h i  copien.  Ha estat  ú t i r  per  a contrastar  a lguns dubtes en

la transcripció i  per a veure quina era la interpretació que en

donava 1 'erudi t .  sembla que l ,ob ject iu  de 1,ed. i tor  consis t j -a

únicament a transcriure er text perqué no d6na cap altra dada

( fo l iac ió '  t ipus de l le t ra ,  e tc)  "  Malgrat  les errades (vegeu per

exemple e ls  versos 30,  32,  33,  4 ! ,  44)  i  ers  canvis  en a lguns

s ignes  ( vegeu  e l s  ve rsos  19 ,  3s ,  46 ,  s2 ,  53 ,  55 )  l - a  t ransc r ipc ió

es bastant f idel aI text que edita i  en aquest sentit  ha estat

út i I  en aquesta tes i

L 'ed j -c ió  de la  Contemplac ió de Bulbena ( tgOZ) és parc ia l ,

so l s  rep rodue ix  do tze  es t ro fes  de  L ,ob ra  (1 ,  2 ,  S ,  6 ,  7 ,  L6 ,  L " l  ,

38 ,  43 ,  44 ,  4s ,  50 ) ,  que  p ren  de  L ,ed i c ió  de r  , Ja rd . i ne t  d . ,o ra ts

de Pelay Brí2. Tanmateix, l ,editor ha corregit en alguns casos

la transcripcíó de Pelay Briz, puntua d.e manera diferent i  també

fa serv i r  a l t res d iacr í t ics  d i ferents .  No hem t ingut  compte

aquesta edició en r 'aparat crít ic perqué és parcial i  perque no

aporta dades que puguen ser signif icatives en la comprensió deI

text o aclaridores en 1a transcripció.

L .2 .5 .5 .  L ' ed i c í6  de  Mar t Í  G ra ja les  d ,e  1912  (MG)

Martí Grajales comenqa

de1 primer fultr en blanc el

següent,  €1 t í to l  z Istór ia

Ia seua edició situant en el verso

gravat i  després, €o el recto del

de 7a passió de nostre senyor d.éu
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,fesucrist ab aTgunes altres piadoses contempTacions seguint 7o

evangelis.ta sant ,Johan. Després de I 'endrega apareíx e1 títo1

complet com en f incunable, peró no distr ibueix les estrofes, com

aquel1, €r grups de t,res. Després del Deo gracías del f inal de

la fstória no hi ha cap gravat ni cap fult blanc i,  en eI mateix

ful l  en e1 gual acaba l 'obra, comenga el text de Ia ContempTació,

segui t  després per  I 'Orac ió de Core l la  i  l 'es t rofa f ina l  de

,Jacobo de Vi1a. I-, 'edició de Martí Grajales coincideix amb V1,

excepte en les estrofes f inals, com hem dit més amunt.

Aquest editor pretén fer una reproducció exacta de1 Lext que

edita. Tanmateix moltes vegades separa les paraules de manera

diferent a com es fa en f incunable. Aguestes variacions les fem

constar  en 1 'aparat  cr í t ic  de Ia  nost ra edic ió .

L .2 .6 .  La  l l engua  de l s  tex tos

Ir 'est,udi de la l lengua s'estructura de la manera següent:

en primer l Ioc recoll im les característ iques més notables de 1a

llengua del text de L493 en e1s ámbits de ]a fonética, la

morfologia, la sintaxi i  e1 1éxic. Aguest apartat es complementa

amb una ampliació dels aspectes morfosintáctics que poden ser més

importants. En segon l loc indiquem 1es diferéncies l ingüístiques

que presenten e1s diversos documents estudiats. Totes les

entrades es fan prenent en primer l loc e1 terme o els termes del

text de 1493, i  a continuació s'apleguen les variants que es

troben en els altres textos. Precedint cada mot hi apareix el

número del vers en qué es troba eI mot o eI sintagma estudiat.

Finalment hem fet unes breus consideracions sobre 1es obres en
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reLació amb Les regles de esquivar vocabres o mots grossers o
pagesíwo7s.

EL text de les obres editem es caracteritza per una l lengua

variada i r ica qlue, en termes generals, manifesta una preocupació

cult ista en tots e1s ámbits, cosa que propicia 1es grafies que

apropen e1s termes als étims corresponents, així com L,aparició

de l-éxic nou de procedéncia culta. De totes maneres, sembla que

hi ha algunes petges del valenciá característ ic der xv, com ra

uti l- i tzació de determinades terminacións verbals, la d.esaparició

de la  -s-  in tervocá1ica,  o  l ,apar ic ió  de termes com ara hui .

L .2 .6 .1 .  La  f süó r i a  de  I a  pass i í

r¡a rrengua de f incunable de L4g3. caracterització general

Grafemes

-La grafia de1 fonema rateral alveolar inicial de

apare ix  amb una Jz Lust re (22)  ,  Iop (58) ,  Jengua

(ee ¡  "  Peró h i  ha un cas d,e f f  ,  l lops (962)  .

paraula sempre

(75) , legenda

-La grafia del fonema fr icatiu labiodental d.,et imologia l l-at ina

es reforga amb doble ff :  reffugi (73), maLeff icis (11_g) , affable

(134)  ,  o f fena (145)  ,  prof fanes ( r7ü.  s2 augmentará aquestos

casos de reforqament .

-Tot i  La var1.ació,

palatal apareix amb

la major ia  de casos eL fonema f r icat iu

g ra f i a  xz  Ax í  (356 )  conéxe r  (285 ) .  No

en

1a
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així en els verbs z endolceixquen (44!) ,  segueix (658)

-La grafía h apareix amb diverses funcions:

a) Una h pseudoetimológica inicial de paraula: herma (tA77\ ,

hon  (1 r -40 )  ,  h i x  (1 r -00 )

b) Una h per separar els diftongs : trahuts (t i_25) ,

i ns t roh ida  (1063) ,  posseh in t  (LL53)  .

c) A f inal de paraula per indicar la caiguda d,alguna

consonan t  l l a t i na : ,  i n i ch  (1048 ) ,  d i ch  (1085 )  "

-En moLt  pocs casos e1 fonema f r icat iu  a lveolar  in ic ia l  de

paraula apare ix  amb una s } íqu ida:  scr ip tures (89,  599) .

-Problablement a causa deI registre rel igiós del text queden

algunes empremptes l lat ines, entre altres, €1 manteníment de 1a

graf ia  t  per  a l  fonema f r icat iu  a lveolar  z  Va7ént ia  ( t í to1)

per f fect ió  (4031) ,  o  eI  manteniment  de la  dec l inac ió lLat ina en

1' alternanga hom/home.

Fonética

-Variació de les vocals velars. Per una banda, Ia vocal o es

tanca  en  u :  ube r ta  (2585) ,  cube r ta  (1032) .  D ,a l t ra  banda ,  h i  ha

eI fenomen contrari,  és a dir, 1'obertura de Ia vocal u que passa

a  o :  coTpab le  (602 )  ,  coTpa  (435 )  ,  T ,escop ien  (809 ) .

-En Ia majoria dels casos eI fonema fr icatiu palatal es

representa com x en situació intervocáIica, i  amb Ia grafia - jx
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a f ina l  de paraula.  conéxer  (285)  ,  dexebTes (297)  ,  axí  (355)

pu ix  (465 ) ,  segue ix  (658 ) .  Pe ró  de i xan t  ( l - 81 )  ,  pu i xanqa  (350 )  "

-EI grup consonántic /sk/ de l-es formes de1 subjuntiu dels verbs

incoat ius s 'ha palata l i tzat  i  s 'han produi t  ja  les formes

palatal i tzades z endolceixquen (441) .

Morfologia i  sintaxi

-EI  text  encara conserva Ia  forma arcaica de 1 'ar t ic le  determinat

7o, peró ja apareixen també algunes formes reduides tant amb Ia

vocal anterior com amb la vocal posterior del substantiu que

acompanya l 'ar t ic le ,  com s 'expl ica més avant , .  Hi  ha ja  a lguns

casos d 'apar ic ió  de l - 'ar t ic le  e7,  com ara eI  vers 491 Sinó i  e I

deixebLe.

-En e1 paradigma pronominal encara hi ha un bon nombre de pronoms

febles que apareixen sota la forma plena z (594) me hajen a retre,

( l-45) que gens vos offena, (207) 7os puga salvar"

-El morfema -esa d'alguns adjectius que se substantivitzen perd

Ia consonant a1veolar, fenomen general en la variant valenciana:

bel rea ( t420)  ,  for tarea (1986) ,  dest rea (3426)  "  sors t robem en

un cas eI manteniment z r iqueses (L248)

-Preferéncia per les formes amb

volgués (9) ,  cobr ís  (16) ,  mor ís

( l -52)  ,  suás (1-70)  ,  sabéseu (L741

s en f imperfet de subjuntiu:

(2L') , sostingués (55) , formás
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-Les formes verbals de1 pretérit  perfet

i  no  l es  de l  pe r i f r ás t i c :  en t rá  ( l - 049 ) ,

vingué (l-'24) .

sempre les del simple

(1053)  ,  comaná ( t2 t )  ,

són

féu

-També hi apareixen formes del pretérit  perfet débil :  vós amás

(750 ) ,  ape7 . l ás  ( 2925 )  .

-En la primera conjugació e1s morfemes de 1es persones primera

i  segiona del  p luraI  són en -am i  -aur  dreqam (r -3) ,  p ingau ( r -5) .

-Per í f ras is  d 'ob l igac ió amb la  forma deure + in f in i t iu .

(!862) y segons aquella morir deu aquest

(2292)  aque1 l  deu  mor i r  ab  ta1  pass ió .

Lext-c

E1 léxic relacionat amb 1es arts pIástiques i amb 1a

música26a so1 aparé ixer  en l -es obres de temát ica re l ig iosa:

2943 que may a tals contres sonás al destempre.

ans, molt pacient, temprás vostre tempre

fent  do lgos acor ts  a l ,agre d iscor t .

t L19 Y vent magestat sa vista depényer

lo  gest  i . l  asento de per fect ió

26nvegeu, sobre el vocabulari relacionat amb la música en
obres de tema rel igiós rrI,a música del paradís a I,  EscaTa de
ContempTació de fra Antoni Canalstr, dins Rubió i  Balaguer (L990,
264 -27L )  .
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CaL remarcar que en la fstória el procés dels jueus contra

Jesús és molt l larg i ,  en conseqüéncia, e1s termes procedents de1

regis t re jur íd ic  h i  són mol t  abundants:  sa igs (364) ,  ceda (862)  ,

Tesa  mages ta t  (101 -7 ) ,  pey ta  (1496 \  ,  deTa t  (2049)  ,  ape l " rau -vos

(2267 )  "

D'a l t ra  banda,  €r r  re lac ió amb 1 'act iv i ta t  creadora d.e l -s

autors, hi trobem léxic proced.ent de Ia l i teratura no rel igiosa:

7ay e cántic (3s70) (en Ia contempració trobarem per joya

guanyant (31-8), expressió que ens remet als certámens) .

Hi  ha nombrosos arca ismes,  com ara enante (v .1954) ,  fuyta

( v "  L963 ) ,  s i en t  ( v .  2o7B) ,  a i da r  ( v .  3580 ) ,  obec i t  ( 590 ) ;

cu l t i smes  com a ra  ques i t  ( v .  t - o83 ) ,  res  ( v .  l - 059 ) ,  esc ru t i n i  ( v .

l -588)  ,  seqüe7a (v .  501)  ,  munde (v .  2a] -9)  ,  tempre (v .  2943)  ,

entoxegar  (v .  2B6L)  ,  bTasfemo (v .  929)  ,  superbo (v .  3 ,337)  ,

7oqüe la  (503 ) ,  f i ns  i  t o t  l La t i n i smes  com os t i á r i a  ( s rz ) ;  i

termes documentats per primera vegada en textos del segle xv com

ara esqueixar  (3861)  ,  f iTassa,  (3402)  ,  recruar  (v"  3496)  ,

empavesades (v. 2L92) "

ca l  destacar  1 'apar ic ió  d 'a lguns termes acabats en o,  com

ara t ra jo  (53)  ,  b lasfemo (929)  ,  asento ( l -055 ' )  ,  band.o (L387)  ,

es t rado  (3788) ,  supe rbo  ( rggz ) ,  a lguns  de l s  qua1s ,  com es  recu l l

en les notes a peu de página, són cult ismes. També cal fer esment

d'uns pocs dialectal ismes, com ara huy (v" 2a4) per \¡uy, i  randa

(1071)  per  77auna,  i  de l 'apar ic ió  dels  demostrat . ius est ,  esta,

esües .

La l lengua s'acoloreix amb Ia uti l i tzació de nombroses

frases fetes, com a hora captada (L24), estrényer er joc (7r2) ,

anar  a 7 'o tsa (L264) ,  E,  tent -7 i  7a vo l ta ,  corrent  7o por taren
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Q973) ¡ Per qué'ns fas der negre bTanch, vert i  burelr (v. 679) .

E l  léx ic .h i  és en genera l ,  cu l te ,  amb l 'excepció d,a lguns pocs

termes com bua (403) , o manya (22L9) " També Ia derivació és r ica,

vegeu per  exemp}e acaqa (58)  i  percaqa (2Oa9);  aconsoja (ZAt l ) ,

desconsola (24L9)  í  desconsol ,a ts  (3325)

En 1'edició anotem a peu de página molts termes per

faci l i tar-ne l -a lectura.  La selecció ha estat  ámpl ia a

remarcar Ia diversitat de camps léxics que hem indicat26s.

Així doncs, podem dir que la rstória manifesta una certa

tendéncia a usar termes antics (aidar), formes verbals clássiques

(anam), í combinacions de pronoms febles també clássiques (CD +

CI) .  En l -es graf ies presenta mol ts  casos de rest , i tuc ió  de dobles

consonants etimológiques, tendéncia que augmentará en l,edició

de l-518266. En els verbs de la tercera conjugació que poden fer-

se com a purs o com a incoatius, trobem encara moltes formes

pures en l loc de les corresponents incoatives. Fins i  tot en

1'accentuació es manifesta la Eendéncia cult ista, com ara quan

s 'accentua pubTichs (176)  i  no púb7iehs.

AI  costat  d 'aquesta tendéncia ,pur is ta, ,  t robem en eI  text

t re ts  caracter ís t ics  de1 va lenc iá der  segle xv,  com ara les

palatal i tzacions dels increments incoatius d,alguns verbs

tal de

f i  de

2ssFer rando  (1993 ,  6g3 -694)
Ferrandis i Beltran en les Obres
procedent del vocabulari casolá
hi apareixen també es troben en

remarca Ia r iquesa del léxic de
en Loors de 7a santíssima creu,

i popular. Molts dels termes que
la Istória i  en la ContemoLació.

z0eg2 també és més purista o més clássic en altres casos, com
ara quan decLina Ia primera persona de1 present d' indicatiu sense
vocal desinencial en casos en qué f incunable sí que usa la vocal
(339,  restez rest  S2)  .  En f  incunable 1,ús genera l i tzat  es fa  amb
1a vocal  des inencia l  e .
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(perexca, regexea)261. Formes com aspau sembLen indicar fenómens

generals del valenciá com ara el pas de es- a as- inicial.  Així

mateix les pérdues de Ia s intervocáIica, o l ,aparició de termes

com ara pToent, delaten variant,s valencianeszGs

Alguns termes acabats en o i  les perífrasis d,obligacíó amb

e1 verb deure apunten la inf luéncia d'al-tres l1engües i

f  incipient ús de barbarismes. Peró en general el- réxic és r ic,

variat i  cuIte. És ric perqué que hi podem trobar, per exempre,

molts casos de t.ermes propis del segle xv, i  aixó és mostra d,una

llengua viva i  productiva. És variat perqué procedeix d.e

registres diversos i perqué es completa amb girs, frases feEes

i  termes arca ics que a l ternen amb aLtres més cor . loquia]s .

Finalment, és culte perqué 
'es 

f an servir molts termes procedent,s

quasi  d i rectament  del  I la t í ,  o  poc evoluc ionats.

Anpliació d' al.gtrns aspectee utorfosintáctics part,iculars.

A continuació exposarem amb més detalL i  donarem més

exemples d'aIg'unes de les característ iques morfológiques de la

l lengua de la Istória"

267És eI que sembla ind.icar 1a grafia x. En aguestos casos
1'edicíó de 52, més conservadora, dóna peresca i regesca.

2689'altra banda, canvis ortográfics com ara la substitució
en I '  edi-ció de 15L8 de la doble essa intervocálica en molt,s
termes per una essa simpl,e pot indicar que es resti tueix eI
carácter sonor a aguestes consonants 

-crue 
en l, incunable

s 'enso rd ien  "
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I ¡ ' a r t i c l e

Les formes de 1 'ar t ic le  mascul Í  usades són les del  cata lá

medievalz  Lo í  7os.  Hem t robat  dos casos d 'apar ic ió  de 1a forma

e7 -

(49L) anant-l i  darrere, I  Simó y el dexebl-e de tots més

(3670) rovines ! del r iu de Cedron, y eI cap ab espines

-Lo es redueix  a 7 'davant  de substant iu  que comenqa per  vocal .

(535)  f re t  gran,  Í  y  de la  presó de l ,or t  rahonanL-se

Hi ha casos en qué aquesta reducció no es produeix:

(674)  que por tes vest in t  ta  pressona,  1o ayre,  1o gest

(69)  a l tes I  par lar  y  descr iure,  tement  1o errar ,

(9L) piadoses contemplacions, seguint 1o evangelista sant ,Johan

Darrere d'un terme que acaba en vocal, €s redueix a ' I

( 4L29)  menaga  de  mo l t  j us ta  pena  I  h i . l  ce l  vo l  j a  cau re

Peró hi ha alguns casos en qué no es produeix aquesta reducció

(262)  fusts ,  lanternes ten int ,  conega Io món gü€,

Art icle femení 7a

(38)  1o ce1 d.e fe ls  pobles seguint  en 1a ter ra camí tan est ret

Davant d'un substantiu que comenga per vocal, hi ha els casos

següents:

(94 )  La  esg lés ia

(380)  E so ls  per  por tar  a I  co l I  Ia  ovel Ia
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( r ¡oe)  r ,a  i ra

(1568) la honrra

6gze) Ia envej  a

(2252)  la "ncesa

Art ic le  mascul Í  p lura l  Jos

L'art icle masculí plural sempre és los, peró quan davant hi ha

una paraula acabada en vocal ,  h i  ha . ls ,  com ara:

(5r- )  que may dels  set  v ic is  encontra. ls  escuI ls .

Ara bé, hi ha casos en qué no es produeix aquesta red.ucció, com

ara  a :

Q 4 0 ) y més

En aquest cas

cega ab pols

la causa de

Article femení plural Jes

(L6 )  1es  pe r les  t r i ades

Contracc ió de 1,ar t ic le  amb

(7)  de1 arbre

(56 )  de l  o rde

(134)  a l  encontre

(r -93 )  a l  angel

(379)  del  in fern

Q22)  de l  i n i c

(510)  de1 home

(764)  a1 in ter rogat

(767 )  a l  a j us r

mal íc ia  l -os u l1s de rahó.

no-reducció pot  ser  la  cesura.

preposicions

de

1 ^
rc t
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(15L9)  de l  e te rn

Denostratius

Les formes dels demostratius que apareixen en eI text són:

aquest, aguesta, aguests, aquestes. Peró també, €rr alguns casos,

es t  ( L159 ) ,  es ta  ( 257 ) ,  es tes  (1853 ) .

aqte77,  aqt te77a,  aqueL7s,  aque77es.

Pronoms personal.s t6nice

yo/ jo  nosal t res

vós vosaltres

E1 pronom de primera persona singul.ar hi és molt abundant en Ia

forma yo (164) ,  i  so l -s  h i  apare ix  3 vegades amb la  forma jo .

Pronoms personals átons

f .  p I  me te se ne nos us/vos 1o los

f .  e l  m '  . t  s '  n '  -  1 '  - - -

f .  re  me te se ne nos us/vos 1o los

f .  r d  'm  t t  ' s  ' n  ' ns  -  . 1  , l s

t.í/ i  (amb altre pronom)

hi/y

f .  p1 = formes p lenes

f .  e I  = formes e l id ides

1 i

1a

1 '

1a

1 i

ho/o/u

u
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€

f .

re

rd

= formes reforqades

formes redui.des

Us/vos

Davant del verb troben 1a forma us 99 vegades i la forma vos 76.

Després del- verb troben la forma us 24 vegad.es i  la forma vos -15.

Hi predomina la primera forma davant del verb i Ia seg'ona després

d'aque]1. Normalment us es t,roba darrere d. 'una vocal i  vos

darrere d'una consonant, peró trobem casos en gué vos segueix una

paraula acabada amb vocal  (985)  ,  ( : -293)  ,  (1287)  .

Ho

Alternanqa en 1'aparici6 de la forma ho í la forma u. Davant

verb i  precedida de vocal, hi ha un precedida d.e consonant,

Després d.e verb acabat amb vocal t  -ui si el verb acaba

consonant, -ho.

(a79)  a qui  demanam, a l  c lar  t 'o  d i rem" I  rg l  Los juheus

(280L)  compl iu  1o que d ien car  v6s ho d ieu,  I  e  pu ix  to tes

(L912)  1a mort  o  la  v ida,  s i  fer -ho vo l ia ,  |  1avós I i  d igué

(2549 ) prengués carn humana t car, si u record.au, veureu que u

(L74) ab molta rahó a creure-u venim. I car tant són les

(2309)  que 1ey és mol t  justa !  e  d ic ta-u rahó ab gran equi ta t

FormeE possessives

Formes tóniques

meu la mia meus

teu la tua teus

seu la sua seus

les mies

de1

ho .

amb

Ies sues
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1o nostre los nostres les nostres

Ios vostres los vostres les vostres

Ios seus

Formes

mon ma

ton ta

son sa

átones

mos mes

tes

sos ses

ll i  apareix únicament la forma lur per a fer referéncia a diversos

posse ido rs :

(1533)  y  com 1o sotsmeten,  I  essent  1ur  Senyor  Déu,  home

(]664) podeu ben compendre I gr" en la l-ur defensa no té

Q2aA) jamés pogué vengre Ia  lur  pass ió.  !  Luytant  ab

(2757)  per  1o cr im de l 'arbre que lur  bé confon.  !  Lo pont

7a 7ur alterna amb -Za sua (244) , i  Lur amb seu (3177) .

ALtres formes

Agó

Aquesta forma davant per apareix com go (2331), (4320) . Locucions

per go, per go que.

A1sú

A7gú té valor afirmatiu sols en una ocasió, €rr e1s altres casos
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apareix en frases negatives i  és sinónim de ningú.

( fZSe)  escarn ides I  q ' ' r "  tantes y  ta ls  a1gú may passá.

(L899)  d i r -me volguesses s i  tens cr im aIgú,

(2090)  con f l i c te ,  de  tan ta  t r i s t í c i a ,  I  a Igú  no  y  hav ia  pe r

eI l  que

ALgun

ATgun té

cap.

(952 )  són

(978 )  que

sentit  af irmatiu, i  en frases negatives és sinónim de

grans aygües causades I d, algun gran f ibló,

may 1o seu viure enuig algun féu.

A l t re ,  a I t ra ,  a l t res .

La forma aTtre apare ix  precedida d 'ar t ic le  determinat  o

d ' i nde f i n i t  "

(3329)  l a  u .n  Ia  pa r t  d re ta  e  1 '  a l t re "n  l a  squer ra

G257)  sepulcre per  nost ra sa1ut ,  I  un a l t re  Joseph

Ar imat ia

Peró aJtra apareix més freqüentment sense art icle davant (247) ,

Q79' ) ,  (Z: f  ¡  .  La forma aLtres apare ix  amb ar t ic le  davant  o sense"

Cascú

( l -444)  e 1 '  a l t re- I  dexava,  I  y  axí  cascú d,  e I Is  en e l l  se

&qZS)  d ien t - l i  b las fém ies  cascú  1 '  esca rn ia :  I  ves t i t  de

Cascuna

( fgfO) a vosal t res axí  cast igat  I  qr"  cascuna naf f ra  me

G775) rompien les pedres,  batent-se cascuna,  I  par t í 's

ab
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Maüeix

(1084) mi.1lor a1 quesit:  I  si de tu mat,eix dius Io que rahones

Negú, ne5tun i negiuna

Aquestes formes tenen sent i t  negat iu :  (303) ,  (1616)  .

TaL

Ta7 va sempre precedint el nom que acompanya, a excepció de 1a

construcc ió per  taL qLre (2O7),  i  d 'un ús pronominal  (1981)

(2998). També apareix una vegada 1a construcció ta7 qual en eI

vers 509,  ta l  qJal  te  mire"

Tot

Aquesta forma hi apareix molt freqüentment. Entre els valors que

adopta,  ca l  destacar :

Valor intensiu:

(L594) 1o seu cap d' espines ! de sanch tot ploent grans rius

Modificador d' un adjectiu :

6eAZ)  to t  so1

(1905) tot  sangonós

Forma part de 1a construcció ab tot que (2247).

També apareix seguida de quant, contrucció gue Martí i Castefl

( rger  ,  25)  considera mol t  f reqüent  (592\ ,  (503)  .
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Una

Amb un ús indefinit en frases negatives apareix acompanyat per

una única forma negativa.

(3959) t lo sols una gota de sanch, que y bastava,,

Compareu amb 1'exemple següent de Ia ContempLacióz

(477) Los vostres vassalls de sanch una gota / al cos no

sembla que per a parlar dels mateixos temes, era freqüent usar

Ies mateixes expreésions.

üna també apareix amb el signif icat de ,ra mateixa, o també ,una

ún ica '  .

(4L58) los dos aconsora, ' f  
¿per qué una mort no ha mort los

(4L99) y aureu de tenir ravós una cura I dels d.os, puix a

(4200)  dels  dos,  pu ix  a ls  dos ha mort  una mort .

(4220 ) Maria I oirá 1' epitaf f  i  .  i lAmor una causa I q,t" mare

y  f i l l

Construccions part i t ives

Hi ha alguns casos de construccions part i t ives amb ind.efinits

quant i ta t ius i  la  preposic ió  de:

(1308)  tants  de per i l ls

(L482)' tanta de pena

(1504)  tant  de recel

(2424) tanc de hodor

Fo::nes interrogatíves
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Quant

I-,a forma guant té valor temporal (no hi

la forma quan), quantitatiu, modal,

1 'expressí6 per quant.

També té valor intensiu en

(838)  DeI  que 'm marave l le ,

del vost,re consel-I

algun cas com ara:

sabent 1a prudéncia

quant gran resplandeix.

ha

l-

cap cas d 'apar ic ió

també es troba

de

en

EI verb

Mode indicatiu

Formes de present sense

De primera. persona.

(999 )  sen ténc ia ,  que

vocal  des inencia l .

yo no me'n cur.  I  Ni vuIl part alguna

Le formes generali tzades

( tzo l  )  a f ferme

(3915 )  ame

(4272 )  bas te

(1951- )  can te

(1079 )  cesse

( to77  )  con fesse

són les gue tenen la desinéncia -e.

De tercera persona.

(985)  d 'engans.  !  Sovint  Ia  sageta f i r  a I  que la  t i ra ,

(2362) valer, i  puix, donchs, 1o diable apar que hauria

(1689 )  pe r t
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En alguns casos de verbs de la tercera conjugació hi apareix la

forma pura i no Ia incoativa"

(t844) lengua ros ha tots admesos, I no cumpre que sien per

al t r i

Les formes de 1a primera persona

i no les analógiques en -€Ít,

conjugació,  més tardanes26e.

( l -61-)  supl icam

( l8L)  demanam

(2207  )  con fessam

2se l res  Reg les ,  j -68
la  so luc ió  en  -am.

del pIural solen ser en -am

en e1s verbs de la primera

rf nosaLtres anem per at?a¡n" també recomanen

Les formes de la segona peisona d.el- prural acaben en -u i  no en

- ts ,  com ara amau (L497)  ,  aprovau (2777)  ,  permeteu (3913) .

En formes en les quals es produeix hiatus, trobem la i

e t imológica en f  imper fet  d , ind icat iu ,  i  s ,h i  conten dues

síl '1abes : així ,  r 'evolucié d.e f eien és: FAcrEBAlir

fa ien

(151)  deyen

(149)  feyen

(3019)  reyen

En a l t res casos:

( t725 )  c reen t

(2570) crehent
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(2810)  cahem

Són molt freqüents les

(750)  vós amás

(472)  anás

(2925)  ape l ' l ás

(2929)  consent ís

formes de pretérit  perfet débil2?o:

EI  fu tur :

(464)  bat ré

(4218) morré

(3076)  mourá

(4133 )  pendrá

(+zgt )  poré

Futur perifrástic

(275L) donar- l i  heu caga

(3069)  sonar - la  heu vós

Mode subjuntiu:

Com hem indicat en I 'apartat de fonética, en eI present de

subjuntj-u es produeix Ia palatal i tzació de f increment incoatiu

en els verbs de la tercera conjugació: parteixca (4280),

podre ixca (4279)  etc .

En verbs de la segona conjugació com ara confondre (605) i

offendre (286), €1 present de subjuntiu hi és confona (676) ,

2 ? o s c h m i d  ( t 9 g g ,
s igmát ic .

L04-L04) anomena aquest temps perfet
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confones (71-9) , offena (145), sense aparició encara de la

congonant ve1ar"

Formes de f imperfet de subjuntiu

(2662) amor per nosaltres volgué que us batessen I y ab

(2955) es robes insignes I perqué'l  coneguessen los pobles

(562) pa1és he parlat que tot,s me creguésseu,

Per í f ras i  d '  ob l igac ió :

(594)  me hajeu a ret re

QB04) haveu a sanar

Perífrasi d'obligació amb é1 verb d.eure:

(a77) y tot  1o que vem, I  qu" 's deu fer cast ich de coses

(554)  per  ta1  que pa1és 1o  bé 's  deu pr icar "

( t028) provoca, |  . t  i ra tan gran si 's  deu fer a tu,

( tzgo) v iure |  é= Iey que ab letres se deu d'or escr iure,  I

( reog)  c ruc i f  i ca '1 ,  donchs ,  gü-  ax í .  s  deu pun i r " r l

Oaaz) justa,  I  y segons aquel la morir  deu aquest I  car,

(2046) punir  prest  1o deus

(2292) edam causat ha la pena, I aquell deu morir

passió "

No he trobat casos de valor dubitatíu de 1a perífrasi.

ab tal

Particularitats en algiuns verbs:

Ayd.ar

(3580) .  No h i  ha exemples de I ' in f in i t iu  més modern a judar .
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Courpendre i pendre

Són 1es formes usades en el text.

Donar 1

Són molt més freqüents els

apareixen dant i donant, i

daven.

(2L89)  dant-1 i

inf init ius dar, gue

dat i donat, do i

no els donar. Hi

done, donaven i

Fer

(s88)  f i u

(77)  f  i s t

Ferir

(323 )

(e8s)

(78s)

(L243)

fer i r

fír

f i ra

f i ren

Náixer:

( 2531 )

( t 222 )

( t 702 )

naxer

naix

nats

Penedír

(986 )  pen i t

(364t) penidau

(78L)  penident
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PLoure

(1594)  p loen t

Poder

(4293 )

(141 )

(284 )

poré

poreu

poríeu

rembre

rema

rembreu

remés

remesa

sentir

sentran

só

hi apareixen Ies

fon

ruy

formes sia,  s ies,  s ien,

Pouar

(  l e68  )

Rembre

(20s)

( 3627 )

(2357)

(40s2 )

Ge66 )

Sentir

( 336 )

( l - 36s )

sqr

( 70 )

També

fta7)

(  s31)

2L2
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Seure

(3  077  )

(2t34)

(113L )

(34s3  )

(4L46)

st-ure

sigué

sient.

aseyta

seyta

Témer

(2496)  tembre,  forma

M '  R .

Tenir

És 1a forma usada en e1 text.

derivada de TIMERE amb epéntesi de b entre

No hi apareix tindre.

Véncer

(  1176  )

( r . 31_ )

vencre

venqre

Veure

(3535)  dexeb le  meu  ca r ,

(3341-)  veren

vet Ia mare tua, I servex-la

EI Er¡bstantíu

Com en Ia Contemplació (vegeu més avant) hi ha casos de

conservació de la declinació l lat ina en el text de L493

(hom/home). EI nominatiu Déu apareix sempre amb aguesta forma.

Pel que fa aLs p1urals, ño hi ha casos de plural-s en -stos, peró

s í  en  - s t s :  a jus ts  (1664)  ,  f us t s  (261 - )  .
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Al-tres plurals amb

acor ts  (2495\ .

L 'ad jec t i u

No hi ha cap cas

ha casos acabats

(1310 )  de jec t s

(2387)  i n jus ts

éY'l

en

ensordiment de I 'oclusiva f inal z crüeLdats,

qué el p1ura1 tinga Ia forma -tos, sol_s hi

- t s

Hi trobem formes diferents a.mb la mateixa arrel: així criminaL

(837 ) ,  ( l - 059 ) ,  c r im inós  (603 ) ,  ( 933 )  "

Al t res z  des i josos (L3L7)  ,  admesos . (1843)  ,  an imosos (2069)  ,

confusos (869)

L'adverbi

Arrs

No hi ha Ia forma abans. Ans' té un valor fonamental-ment

adversatiu, peró també temporal"

(1905)  prudéncia,  !  resposta no féu,  ans,  to t  sangonós

(L954) yo tresplante I secreta dins tu, ans que més enante,

(2060)  a ta ls  forces pogué res is t i r ,  I  ans,  mol t  més amant

A espau

(3L58)  de  rembre ,ns  a  to t s , anant molt a sDau.

A:<Í

Té valor adverbial  modal"
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Gens

Hi ha aquesta forma 18 vegades en el text, amb un ús com el que

té actualment. Una vegada només I 'ús del terme no coincideix amb

1 'ac tua l :  "

Senyor, vós t ingués estant-I i  davant.
Y ab vós pasant noves y vós, molt benigne,
no gens responent-I i ,  aquell  vos mostrá' ten i r  potestat ,  com jutge mal igne,  (29L4-29]-7)

On

Martí

rrforma

(228)

pedres

(1-247 )

( 140 r - )

( L733  )

i  Castel l  (1981, 86) qual i f ica eIs usos següents com a

pronominalo-adverbial relativa de l loc 'on' rr :

no sana I p"t cloure la font d'on tot 1o bé mana | "b

ni  gu-és ver i tat ,  n i  d 'on se der iva,  I  puix tantes

meus, !  comporte yo'1 mal d 'on goig se conquista,

On sou vós, Pi lat?

Tan / Tant

La forma més freqüent hi és tan, com a modif icador d'un adjecti-u

(2280) ,  com a pr imer  e lement  d 'una comparac ió (2466)  i  tam¡é es

troba en algunes expressions:

(2406)  n i ' I s  f a  de  go ig  r i chs ,  t an

Tant  té  va lor  quant i ta t iu  (46,  50)

Altres valors, qlue avui té }a forma

(120)  f rare,  r i  menys de Ia  t r is ta

(769\  Ia  vost ra carn sana fon Lant

(846)  les sues respostes,  pu ix  tant

(2L74) atényer remey a la vida de1

sols de1 pensar morran

tan:

e tant, verge mare que molt

maculada que no u puch

enemiga és tota Ia gent

tant innocent. Y ab pichs

2L5

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



(1439)  fe r ia  d ,aqots  sa  pressona,  en

(1602) forces del cors decaygudes en

Qaz+) oel  tant  que just íc ia rahons

tant que paria als qui

tant, que.l seu viure

PUE

La forma pus equivar a més" sols hi ha 9 casos d,aparició

d 'aquest  terme,  enf ront  de ls  L22 de 1a forma més.

Adverbie en -ment:

Bastantment  (254L)  ,  cruelment .  (354) ,  d ignament  (1L75)  eternament

(2740)  ,  feLment  (3402)  ,  for tment  ( i -396)  ,  granment  (L044)  ,

g'reument (2248) , humil"ment (56) ,.  juslament (233]-) ,  majorment

( l -e t l )  ,  amargament  (737) ,  prestament  (486) ,  públ icament  (L866)  ,

ve ramen t  (677 ) ,  v i lmenL  (386 )  .

Preposicione

De

(r .628)  les senderes ten int  més amarga de i ra  1a fe1.

(151-4)  af le taren de 1 'e t  v i rg ina l

(2283) ésser huy venquda de gent tan crue1,

(2304) fermada y escrita de Ia vostra má,

ús partit iu

(L92) de gran melodia, qlue tanta de gent assí convertÍ,

(279) o, Déu eternall Ab quanta de fúria ra mort vos han dat

Aprés

aprés  amb va lo r  de  desp rés  (2g4g ' )  ,  ( 3GLB) ,  (3974)
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Davant

davan t  ( 574 )  ,  ( 646 ) .

En

(670 )

(83s)

(22to)

1o foch, de1 cas

y ab tant avalot,

aquest malfactor,

rahonant-se, en veure son gest,

cruels sou en pendre a1 just qui no

que sols en parlar-ne granment

(2575)  cessar ia  1 'e f fecte seu d igne en quant  no dar ia  a ls  fe ls

Per

Amb valor final hi apareix

(3960) per a rembre'ns

(3756)  per  a  pendre 'ns

(3163)  per  a  pen ja r -1o

(2682) per a guar i r -nos

(439)  per  a  vós

(2489)  per  a  g ló r ia .

acompanyada de a en uns pocs casos:

Sens

sens amb valor de sense. Hi ha un cas d'aparició de la forma

sense

(1LL7)  un pou sense fons.

Conjuncions

AdéE

Té sempre va lor  d is t r ibut iu  (1458,  1459)
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Com

En general té valor modal, o comparatiu.

Casos especia ls :

(505)  Donchs,  d igues qui  est ,  d ient  com has

Ara eom té valor interrogatiu.

nom,. que yo. t

Hi ha alguns casos de Ia locució

(379 )  com a  fo I l

(748)  com a própr ia

(4297)  com a feLs servents

(3258)  com a  v iuda

(1659)  com a  rey

com a

peró :

(3572)

(173e)

(  17es  )

com ladre

com rey

com hom

Ni

Alterna amb la forma ne, peró ni hi és morL més fregüent.

Mas

Mas apareix amb el valor de peró o de sinó, formes que també hi

ha en e1 text, peró amb molta menys freqüéncia.

On

on hi apareix amb valor consecutiu amb la forma d,on

(3445)  pasant  de l iL  y  t r is tura,  d 'on r iure y  p lorar  nosal t res
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(4048)  y  ha  d '  aque l l  Peca t  ve l l .

(4270)  pgr  vost ra c leméncia,  I  d '

D 'on  yo ,  més

on vogtre cos

indigne, ab

dorm no fent

y/e eopulatives

La conjunció de coordinació copulativa alterna entre e i  y.

Car

(143)  Car ,  vent-vos por tar

(1-75) Car tant són les obres

(441) 1os meus endolceixquen,

(SfZ)  per  ter ra,  vencent  la

car són amargosos, I obrats ab

temor .  I  Ca r ,  v i s t  l ' os t i á r i a

Puix

(14) te1a, texid 'ab gran pressa y,  puix en 1 '  entendre sou gran

(29) sol-s nos excita I excite a vós, puix sou tan confita

(66) reveréncia dregam nostra obra, I puix tant en vós obren

1es

(98) que tot goig desterra. Mas, puix se cambia en pau nostra

Prononrs

Qui, Que

Amb un antecedent personal, aquestes dues formes alternen, peró

hi ha un predomini de qti. Amb antecedent no personal, la forma

ut i l i tzada és q l re .

QuaI

A més de1 valor com a pronom relatiu, eI trobem amb valor

interrogatiu o exclamatiu en els casos següents:
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(1s3  )

(830)

pobles

(14e1)

(1s06)

(Ls24l.

mirant, dels dotze qlue veyen, a qual besaria 1o .fud.es

teniu, !  quins mals ha comés, ni qual ley novella I a1s

est profeta, adevina'ns ara qual és de nosaltres 1o qui

que porLen ferea, mirau de qual porpra son poble

Mirau qual dolor, qual plor, qual

CombinacionE de pronours feblee

L 'ordre de co l ' locac ió del -s  pronoms és:  complement  d i recte més

complement indirecte. El pronom adverbial en es col- loca darrere

de  to t s  e l s  a l t res :

(2263)  juheus,  1o ju tge Pi la t  lavós 1o.Ls l - iurá,  donant  per

Lo qual, ab verí, corromp y altera

los seus descendents, que no y ha remey

(2823) si vós no 1o y dau, qui sou verdadera

triaga, perfeta, segions ferm espera

(3267) inichs i  malignes, davant 1o y levarenn ab mans tan

(4236)  Y essent  l - 'ora tarda,  tantost  1o y  levaren ab cr i ts

(L474)  Uot  nu Ia  roba p legant ,  y  I 'u  Ia  y  levava,  y  L,  a l t re

(2103)  e tan verge mare,  tanbé" l  se mirava 1o seu etern pare

(1547) '  vós d ins Ia  casa perqué,  s i . l  vos dexen,  poreu- lo  vós

(2263)  1o ju tge Pi la t  Lavós }o. Is  l iurá,  donant  per

( tzee)  de Ia  que por tás,  axí  com rahent- Ia 'm me par  que

(2164)  1a més le ja  mort .  Donchs,  dóna- Ia-y  prest ,  pu ix  menys nos

(345)  m'á dat  de greu pass ió;  .d .exau- Io 'm vós beure

(1406)  mos t rás  1o  camí ,  !  mos t rau - Io 'm ,  Senyo r ,
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( 2367 )

(418  0  )

(4L87)

(e81 )

(eee)

(404e)

(Ls44)

(Ls44)

no

mort sentir 1o greu dan, levar-Io-y podeu del seu gran

aI f i l l  mort  y f ret ,  I  volent- lo-y levar cascú d,  e l ls

ab los gui volien levar-Io-y davant.

-l i  1a vida, I que yo davant tots me'n lave

donau-hi senténcia, que yo no me'n cur. I Ni

lengua molt grata I pel tant que me'n toca,

nos dóna salut. Y anau-vos-ne ara gue, puix

malalt nos dóna sa1ut. ! Y anau-vos-ne ara

les mans,

vull part

no us

qlue, puix

Pronom adverbial y

Y substitueix -7,i  en les combinacions de pronoms febles, com es

pot veure en l 'apartat anterior. Amb les formes hir-hi, y, -y,

i ,  fa diverses funcions: es troba en eI verb haver-hi, en

complements circumstancials de l loc, de manera, de temps. En

alguns casos és redundant ,  com ara en l 'exemple (1820) :

(983) yo t inch ben hoida I y, quant més hi pense,

OIAA) passant-h i  Ia  pena que vós h i  pasás.

(2095)  No h i  era 1o Pere

(2389) l ,a sanch sols hi basta, que tan gloriosa

(24LO) gue- I  vost re poder  h i  basta s i  vo l .

(2804) haveu a sanar, donchs, rro us hi tardeu.

e99) donau-hi senténcia

(tz lz)  Pensau-hi  mi l lor ,

( l -280)  Mi rau-h i ,  donchs ,  bé ,

(1-768) en vós yo transporte

(1801) y són-nos tan dures I

que.1  meu

I passant-hi Ia pena que vós hi

que d.ar-hi comport la Iey no
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(3079)  está vost re f i1 l ,  I  anau-h i  por tant  de fe  cremant

(18) Los mots que y metreu seran estimades

(995)  y  no  y  va ja  yo ,  gu€  no  m 'és

(L750)  Pi la t  ar  ma1 pobre,  I  d igué no y  t robava eI1 causa d.e

(1801-) que dar-hi comport Ia ley no y consent.

(1820)  gue yo.  en e l l  causa no y  t robe de mort .

(184L)  mals d 'aguest  hom són tants  y  palesos que no y  ca l  fer

(tA+D que no y cal fer proves ni y pren loch mercé,

(2370)  apel ' Iau -vosr  Q[ü€ s i  E,ot  no y  basta I  ro  que us he yo d. i t

(2596) y desterra I de si la fredor que y pot contrastar.

Q822)  los seus descendents,  qr r "  
:o  

y .ha remey

(4316) gran águila volar Ia vol_ada I no y basta volant

(9L7) Donchs, al t re n ' i  ha,  hon ley no dispensa

(3366)  gue s '  esmene,  eu€"1  ver  t , i  ob l iga

(4320) Per go 1o pardar volanE s'i desvia I y aurá mal volat

Alternanceg en els testimonis textuaLs conservats

En general, eI text de S2 reforqa el purisme que s,observa

ja en argrunes sorucions de r ' incunable i  adopta solucions més

clássiques en casos en que L' incunable dóna formes més

evol-ucionades. Així, €n la morfologia verbal substitueix

serveixca per servesca i reste per rest. També prefereix Ies

formes amb s l íquida en comptes de es-. Escriu amb -s,s- paraules

que avui tenen al-veolars sord.es intervocáliques i gue f incunable

presentava amb una sola -s-, com ara missatger. A més, canvia

solucions de f incunable que podien respondre a part icularitats
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de la l lengua de la Valéncia del XV; substitueix TascaTa per

TescaTa¡ . baxes per baixes; riguea per riquesa; i bandeja

possessius com ara sa o mos. Ires correccions que introdueix en

eI text de 1{incunable quasi sempre subsanen errades d,aquell.

AlternanceÉr ortográf iques

c r  cc

(1999 )  pecá :  peccá  S2 .

(2008)  peca t :  pecca t  52 .  També  en  e1  ve rs  2290 .

e 2  c h

(1s)

] -8L2.

(ee)

(  l - 01 )

(2725)

(3778 )

car i ta t :  char i ta t  S2.  f  també en e1s versos 45,  470,

cr is t ians:  chr is t , ians S2.

, f esuc r i s t . , f esuch r i s t  52 .

marca:  marcha 52.

sepulcres:  sepulchres S2.

c.  g  dawant  d 'e  i  i

(239)  ceg 'a:  gega 52 .

(461 )  f o rces :  f o rges  52 .

(2247)  to rcé :  t o rgé  52 .

ci gIu

(308  ) r-nica: rnrqua 52 .
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ezg

(680 )

(361 -4 )

(3  e8s )

c 3  g s

(r27s)

q.  ss

(L]-27)

(4 ] -82)

cert :  sert  S2

c i lenc i :  s i lenc i  52  "

c inch :  s inch  S2.

f acen :  f assen  52 .

f aga :  f assa  52 "

braqos:  brassos 52"

Algava: Al-sava 52 .

f aq :  f as  52 "

f l - echa :  f Le txa  S2"  I  t ambé  en  e1s  ve rsos  340 ,  L094 .

boch ins :  bo tx ins  52 .  També  en  e l s  ve rsos  1455 ,  L462 .

qu- enpachen: gLr. enpatxen 52 "

bochíns:  botx ins 52"

9¿s

(3  8L4  )

( r -604 )

ch¿ Ex

(338 )

( l_41_3 )

( 283  0  )

(3286)

t,chz tx

(3854 )  f  l -et ,cha: f  letxa 52 "

chz x  in ic ia l

(2635)  ch iquet :  x iquet  52.
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f t z  f ,

( 73 )

(118 )

(17s)

(482)

(  16s6. )

(L6s7)

(]-844)

(2040)

(27e7)

(3  0s5  )

peró

(14s8 )

(1630 )

(L642 )

(1846 )

(3052 )

ref fugi :  refugi  s2.

male f f i c is :  ma le f i c is  52 .

proffanes : profanes 52.

prof fetant:  profetant 52.

indeffés:  indefés S2.

def fecte:  defecte 32

de f fesos :  de fesos  S2 .

deffensa: defensa 52.

perf fetes :  perfetes 52.

l ' en f f i t :  1 'en f i t  52 .

nafres:  naf f res 52.

nafraven naffraven 52.

nafrades : naffrades 52.

suf isme: suf f isme 52.

co f re :  co f f re  52"

prof fec ies:  prophecies 52.

Cayfás: Calphás S2.

triünfe: triümphe 52

ór fens:  órphens S2.

profeta:  propheta 52.

prof fe tes:  prophetes S2.

I també en eI vers 892.

fft ph

(333  )

( 481 )

(  1148  )

( 1300 )

( l - 4e0 )

(279s)

prophecies 52.( 2800 )  p ro f f ec i es :
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tz ph

(3768) t r ihunfos:  t r ihumphos S2.

f f :  sf

(2050)  de f faqa :  des faqa  52"  En

corregeix una errada t ipográfica

aquest cas sembla ser

de f incunabLe.

que S2

s2 j

(s24)

Peró

(  1701  )

h : @

(46 )

(s77)

f t237 ' )

(238e)

Q424)

desiges : d.esi j  es S2 . f  Lambé en e1 vers ] .326.

jermá:  germá 52

habundau: abundau 32.

hoysses :  oh i sses  S2"

ho i r :  oh i r  52 .

habundosa: abundosa 52"

hodor :  odor  52"

o r t :  ho r t  52 "

Loable:  lohable 52"

Loar :  I oha r  52 .

onrant :  honrant  S2.

o :  ho  32 .

a j au :  ha jau  52 "

pro isme:  prohisme 52.

Q z l :

( s36)

(70e)

(11_8e)

f t224)

QL43)

(2381)

(264L)
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(2642)  Iu isme:  luh isme S2.

7¿  77

(13ee) esp i l :  esp i l l  52 .

aü :  n tc

(42)  santa :  sanc ta  52 .

(104)  sen t :  sanc t  S2 .  I

I  t ambé  en  e l s  ve rsos  96 ,  785 .

també  en  e l s  ve rsos  777 ,  779 .

P3 PP

(440 )

(1333  )

( 2267 )

(2340)

(3727 )

(3728 )

suplique : supplique 52.

supl icam: suppl icam 52.

ape l . l au -vos :  appe1 . lau -vos  S2 .

supl icant:  suppl icant 52.

supósi t :  suppósi t  52.

opósi t :  oppósi t  52.

qur cu

(3055)  pasqua :  pascua  52 .

qgt: ch

f tZAZ )  pasqua:  pascha 52 .

rr3 r darrere de a

(2056 )  1 ' on r ra :  1 ' on ra  32 .

(Le67) s is te rna :  c is te rna  52 .
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s 3  g

(  L04s  )

( t728)

pensa:  penqa s2 .

pensament:  penqament s2.

, s t  z

(L1"1_1_)

ss3  c

(188L )

fa r i seus :  f a r i zeus  S2 .

f essen :  f ecen  52 .

ss: s darrere de coneonant

Q326)  conssen t :  consen t  52 ,  MG.

(2775)  Pe rssuad i t :  Pe rsuad i t  52 .

s IÍquida

(51 )  escu lLs :  scu l l s  52 .  Vegeu  també  e l - s  ve rsos  94 ,  l - 08  ,  ! 25 ,

370 ,  4 i - ,B ,  430 ,  453 ,  546 ,  845 ,  8 ' 7 ! ,  8g3 , l - 036 ,  1244  i  mo l t s  a l t r es

casos "

Peró en algun cas,

(L399 )  esp i l :  esp i l l  52 .

(4275)  espe r i t :  esp i r i t  s2

ü:  t t

Q t73) atényer: attényer 52

A1veolars: alternanga s/ss

(794 )  vasa l - l :  vassa l l  52 .
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( rOSe)  asen to :  assen to  52 .  També  en  e I  ve rs  1118 .

( r oe r )  pasa r :  passa r  52 "

(1402)  pasás :  passas  S2 .  També  en  e I  ve rs  L768 .

( r¿eO)  pasava :  passava  52 .

(L529)  vassal -1s:  vasal ls  52.  I  també e l  vers 1550 .

(1553 )  misat ,ger :  missatger  52 .

(1824)  pasa t :  passa t  52 .

( re¿s )  con fesa :  con fessa  52 .

(2652)  rentáseu:  rentásseu S2;  pasant :  passant  52.

(2703)  pasava:  passava 52.  També en e l  vers 3017.

(2722 )  pasau :  passau  32 .

(2750 )  cosa r i :  cossa r i  52 .

(2759)  pasarem: passarem 52

(29L5)  pasant , :  passant  52.

(3L44 )  ase t j a t s :  asse t j a t s  S2 .

(3209)  pasa r :  passa r  52 .

(3434)  pasant :  passant  52.  I  també e ls  versos 3444,  3448,  3459

(3455)  t ravesan t -1 i :  t r avessan t - l i  52 .

(3875)  t respasa 'b :  t respassa  ab  S2 .

(3926)  d i sab te :  d i ssab te  S2 .

(1638 )

(38s2 )

(74L )

(3  011 )

messe l l :  mese l l  52 .

m 'assoLa :  m 'aso la  52 .

ossanna:  osanna 52.

dessonesta:  desonesta 52.

Oclusives

(583 )  copd íc ia :  cobd íc ia  52 .
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(gr r )  crueldats :  cruel ta ts  s2"  vegeu també ers versos l -351,

L676 ,2 t54 .

( tZtg)  a tentada:  a t tendada 52.  Semb1a una errada de S2"

(2392)  tos tems :  t osLemps  52 .

(2639)  babt isme:  bapt isme 52.

(278L)  dampnatge:  damnatge S2.

(2897)  sus tánc ia :  subs tánc ia  52 .

(3598)  opp rob is :  obp rob is  S2"  També  en  4038"

(3952)  sacraments:  sagraments S2.

Curiosament¡ €rI eI comengament, del text, e] t í tol dóna Isabel de

BilTena, i  no Vil7ena" Segons e1 di.ccionari Alcover és el topdnim

antic del municir¡ i

Palatal" fr icativa sorda repreEentada per -x- o per - ix-

(21, )  baxes:  ba ixes S2 "

(23 ' )  caxes:  ca ixes 52.

(24 )  f axes :  f a i xes  52 "

(26)  meréxer :  meré ixer  52.

(52)  dexant :  d .e ixant  52.  T també en eLs versos 2954,  33Lg

(285)  conéxe r ;  coné ixe r  32 .

(470)  dexa:  de ixa 32

(1013) '  conexien:  coneix ien 52.  I  també en eI  vers L440"

Vegeu  també  5A2 ,  s : -2 ,  s32 ,  62 ! ,  i 43 ,  744 ,  L742 ,  l _g l_0 ,  2Lo4 ,  263 ! ,

3030 ,  3040 ,  3353 ,  3409 ,  3963 ,  3964 ,  3937 ,  3996 ,  4327

(3537)  se rvex -1a :  se rve i x - Ia  52 .

peró
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(818)  de ixant :  dexant  S2.  I  en  e I  vers  4160-

(1136)  4e ixá :  dexá 52 .

(4327) baixes:  baxes S2.

Grup -ct'

(L l -80)  per fec t ió :  per fecc ió  Sz .  També en 4036

(1s89)  f i c t i ó :  f i cc ió  52 .

(L728)  e lec t ió :  e lecc ió  s2 .

Grup -I7-

(379) del l iurás:  desl iurás S2

(816) del l iurar:  desl iurar 52. I  també en els versos Ll-21-,  1-723,

2OL6 ,  2L78  "

(a607)  de l l i u re :  des l i u re  52 .

(L729 )  de l l i be r :  des l i be r  52 .

(598 )  des l l ohe :  des lohe  52 .

( l - 781 - )  des l l ou :  des lou  52 .

(2234)

(3084 )

anyel :  anyel l  52.

I aé1 :Yae I I 32 .

Grup -mP'

(231-2) condemPnat: condemnat 52.

(2486) condempnada: condemnada 32.

(2487) dampnada: damnada 52.

Sobre 1a intercalació de la p entre

(1984) ,  i  t ambé  Ponsoda  ( l - 996 ,  L92 )  .

23L

e1 grup -MN- veg:eu Badia
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Grup 'r.b-

(L422)  enbe l l ia :  embe l l ia  52 .

(31-95)  tanbé:  també s2 .

Grup .nf'

(559) t r ihunfant:  t r iumfant 52"

(3768) t r ihunfos:  t r ihumphos 52.

Grup -sc'

(L276)  d icern i r :  d iscern i r  52"

(1451- )  d ic ip l ines :  d isc ip l ines  s2 .

Q363 ) decebut: descebut 52 "

(2927) pacient:  pascient 52. Els dos darrers casos són

hipercorreccions, ja gue etimológicament no hi ha el grup -SC-

Grup -rs final

( 300 )  Lavós :  l avo rs  52 .  I  t ambé  en  e1s  ve rsos  302 ,387 ,  497 ,

669 ,  L477  ,  L "769  ,  ] - gg2 ,  ! 904  "

(341 - )  cos : .  co rs  52 "  I  t ambé  en  e l s  ve rsos  1435 ,  L4660  L476 ,

1 -538  ,  t e  gO ,  2683  "

(395 )  cos :  co r  52 .  Ac í  e I  s i gn i f i ca t  és  cu rs ,  pe ró  com en  e1s

textos h i  ha vac i l " lac ió  en la  representac ió del  terme cos,  ara

hi ha una errada en 52. Vegeu en e1 comentari a Ia ContempTació

eL terme cors, en el vers L8l-, que 52 també substitueix per cor

i  en aquel l  cas es t racta de cos.  L 'evoluc ió de cors a cos ja  es

produia en e}  segle XI f I  (Ponsoda 1996,  l - .82)  .
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(1984)  envés :  enve rs  52 .

Grup -t, i '

( 941  pa t i énc ia :  pasc iénc ia  52 .  També  en  e l s  ve rsos  377 ,  452 ,

1357 ,  1405 ,  L906 ,  2 : - ' 22 ,  2941

(638 )  pa t i en t :  pasc ien t  S2 .

(1359)  obed ién t i a :  obed iénc ia  s2 .

Grup -EJ-'

(11-19 )  rebet le :  rebel le  52 .

AlternanceE en eI vocalisme

Canvi de a Per o

(L60 )  sa l i t a r i :  so l i t a r i  52 .

Canvi de e per a

(27LL)  canelobre:  canalobre S2.  I  també en eI  vers 3049.

(2833 )  p i edosa :  p i adosa  52 .

Canvi de .i, per e

(63)  enrr iqu int -vos:  enrequint -vos 52.

(325 )  l i g i ons :  l eg ions  S2 .

(111 -5 )  ben i f  i c i s :  bene f  i c j - s  52 .

(2735)  qu 'enr iqu i rá:  qu '  enrequi rá 52.

(4329)  d i f f raudada:  def raudada 52.
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Canvi de e per Í

(76)  rústechs:  rúst ichs S2 -

(901)  prohebeix :  Prohibeix  52"

(1698 )  r es t ' a f l eg ida :  r es t ' a f l i g i da  32  -

( 2l-0 8 ) devisa : diwisa 52 .

(246 I )  bene f f i c i s :  ben i f i c i s  52

(2554)  creatura:  cr ia tura 52.

(2644)  tengué:  t ingué 52"

(2838)  enóarnás:  incarnás 52.

G47L)  des jun ta :  d i s jun ta  52 .

(3507)  desegua l :  des igua l  52 .

(3554)  tengueren:  t ingueren 52.

(3869)  nenguna :  n inguna  52 .

(3990 )  dev i ses :  d i v i ses  s2 .

(¿oeo)  vengués :  v ingués  s2 .

(+zzs)  esper i t :  esp i r i t  s2 .

Canvi de o per u

(435)  co lpables:  cu lpables s2.

(595) colpa: culpa 52. Vegeu e] comentari del- terme coTpa en

Ia ContempTació.

(6021  co lpab le :  cu lpab le  52 "  I  t ambé  en  e l s  ve rsos  678 ,  706 ,

805 ,  935 ,  L604

(Bo9 )  I ' e scop ien :  1 ' escup ien  52

(994 )  p resomiu :  p resumiu  52 .

(1047)  sospeses :  suspeses  S2 .

( r zeo )  sosp i ra :  susp i ra  52 .

( f¿Af)  fog int :  fug int  52.  També en eLs versos 2635'  3877 "
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( 1671 )

(2200)

(234L)

(2s08 )

(2ss8 )

(2635)

(3  se1)

(3672)

(387  6 )

f incolpau: f inculpau 52.

f.amolents : famulents 32;

sobirana: subirana 52.

homil :  humi l  52.

d 'omi l i ta t :  d 'umi l i ta t  52 .

fogint :  fugint  52.

Sorgint :  Surgint  52.

porga: purga 32.

Fogi t :  Fugi t  52.  També en 3878.

pero

( 6el-  ) turbada: torbada 52.

Neutral i tzacionE vocáliquea

(963 )  l eb re :  l eb ra  S2 .

Plurale

(401L )  ges tes :  ges tas  52 .

Grup es inicial.

(L232)  l a  s tava  sco l tan t :  1 ' es tava  sco l tan t  32

(  l -73 l -  )  la  scala :  1 '  escala 52 .

(1735)  Ia  s t rema:  1 'es t rema S2 .

(3274)  la  squerra:  I 'esquerra 52"

(3621)  Ia  scr ip tura:  I 'escr ip tura 52.

Contactes vocáLics

(109 )  en t rá 'n  aque11 :  en t rá  en  aque l }  52 .
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(282)

(s85)

(6s0)

( 737 )

(7et )

(8e0)

(13ss)

( 1443  )

( 1806  )

( 2s81_  )

(2e6t )

(332e)

(3424)

(3437)

(3s47)

(364e)

(3783  )

(3804  )

(387s)

(3e04)

(4080  )

mi . s :  m i  es  52 "

Interroga-que11s:  in ter roga aquel ls  32

no .s :  no  es  52 "

plorá.margament: ptorá amargament 52.

b isb.endigne:  b isbe ind igne 52"

r i u r .en :  r i u re  en  52 .

yo .n :  yo  en  52 "  També  en  e l  ve rs  3746 .

hu . l :  hu  1o  32 .

qu -ax í " s :  que  ax í - s  52 .

gui " n esta: gui en est.a 52 .

anava" l :  anava  e1  52 .

La  u .n  l a :  La  hu  en  }a  52 .

d ' un :  de  un  52

c lavada .n :  c lavada  en  52 .

aque11a .b :  aque l l a  ab  52 .

qu " i sop :  que  ysop  52 .

Ax í .n :  Ax í  en  52

Estava.xa lgada:  Estava exalgada 52.

t respasa .b :  t respassa  ab  S2 .

a ra "n :  a ra  en  52 .

de qui "n aguest :  de qui  en aquest  52.

Alternances en eL conaonantieme

Alveo1ars: palatal i tzació de 1'alveolar frícativa sorda davant

tkl

(526) pexcad.or: pescad.or 32 . Les RegTes condemnen 1a

palata l i tzac iá (144 peixcador  per  pescador) ,  fenomen ant ic ,  L  32
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rest i tueix eI  text  sense palatal i tzar.

(817) I-,avós ixgué: Lavors hisqué 52.

També en e ls .verbs:

(2935)  seguexca:  seguesca 52.

(2937)  pe rexca :  pe resca  S2 .

(2938)  regeixca:  regesca 52.

(3735 )  v i xca :  v i sca  S2 .

(4277)  se rve i xca :  se rvesca  52 .

(4279)  podre ixca:  podresca 52.

(4280)  par te ixca:  par tesca 52.

(361 - l - )  v i xch :  v i sch  S2 .

(134 )  h i xqué '1 :  i squé ' I s  s2 .

Sols hi ha en tot el text

palat ,a l i tzac ió :

(tazg) será que no muyra

cas en que no es produeix la

mas v isca .b  do lo r .

Quasi  to ts  e1s casos d 'aquest  fenomen són corregi ts  en l 'ed ic ió

de  15L8 .

Alveolars: pérdua de la g interwocá,Lica

(39 )  sg léya :  sg Iés ia  52 .

Peró en el vers 94 f incunable de 1-493 dóna sglésia. I¡es Regles

condemnen sgléya.

j r420)  bel lea:  be l lesa 52.  També en e ls  versos 1689,  3135-
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(1-422)  legea:  legesa 52"

( ] -423)  r iquea:  r iguesa 52.

(1886)  fo r ta lea :  f o r ta lesa  S2 .

(24J,5)  r iguea:  r iquesa 52.  En e l  text

En altres casos, €s manté Ia pérdua de

(3426)  dest rea

(3423)  perea "

(1503)  pob rea

de

1a

1493 hi

- e - .

na rl.queses

En e1s tres darrers casos Ia -s- intervocálica també es r¡erd en

s2.

Palata ls

(2782)  1 'avan tage :  l ' avan ta tge  S2"  Pe ró :

(7L4\  u l t ra t jant -1o:  u l t ra jant -Lo 52271 .

DiseimiLacions

(2956)  propr i :  propi  52"  Vegeu també e ls  versos 2966,  4L24.

(A74]-) forradura: folradura 52.

MetátegiE

(1415)  p ressona :  pe rsona  52 .  I  t ambé  en  e Is  ve rsos  L439 ,  ! 636 ,

2177,  2698,  2902,  3525,  4217 "  I res RegTes recomanen persona.

27 tcom exp l i ca  ponsoda  (1996 ,  t 72 - t73 )  j a  en  e1  seg le  x r r r
1a palatal t  I  era afr icada sonora i no fr icativa en el valenciá,
per  a ixó potser  h i  ha Ia  vac i l - lac ió  en les graf ies que es
recul len.  Les graf ies que h i  apare ixen són:  j .  g ,  t j ,  tg ,  en
donem alguns exemples: ajustar, cTareja, desija, rebujar,
asetjats, conjutge, petjades, ultrat jant; canege, fugir, 7egea,
sageTJ, 7egit,  conjútge, abeuratge, damnatge, estatge, ultratge,
imatge, misatge, metge -
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( 21 -8e  )

SÍncopes

(113s )

(2873  )

AItreE

( t_387 )

(39L2)

prejudique: Per judique s2.

més epéntesis

cargre:  cárcer 52. I  també

martres: mártyrs S2. També

bando: bándol 52,

hoyiu: hoyu 52.

Vegeu també e] vers 221,0.

e l  ve r s  L964 .

e l s  ve rsos  3467 ,  4O4O.

els  versos 2153 ,  2268 .

en

en

AI ternances morf ológiques

Conjuncions

Canvi de e per y

(123)  e:  y  52.  f  també en

Canvi de y per e.

(3925)  y :  e  52 .

La conjunció i  en contacte amb

f incunable i  com hi a 52.

(4 t66 )  h i -m :  y .m  52 .

(4223  )  h i ' I :  y ' I  52 .

(+Z l l )  h i ' l s :  y ' l s  52 .

Puix

(  t -011_ )

un pronom aparer-x com y en

52. I també en
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Ni

(  1-ses ) ne :  n i  52 .  I  t ambé  en  e I  ve rs  L997 .

Preposicione

(103)  ab  t r i s t  can t :  I o  t r i s t  can t  52 .

(41- l - )  de v i ls  escopines:  ab v i ls  escopines S2.

(275 I )  f i ns  ba i x  en  f  i n fe rn :  f i ns  ba i x  a  f  i n fe rn  52 .

(2759) per hon pasarem segurs en l-a mort: per hon passarem

segurs a la mort 52.

(30L0)  comprés de greu dan:  comprés ab greu dan 52.

(331-6)  Batent  ab Les aLes de mort  en la  penya:  Batent  ab 1es

ales de mort ab 1a penya 52. (En el comentari de Ia Contemplaci6

també h i  ha casos que semblen mani festar  Ia  vac i l . lac ió  en/ab) .

(348L)  de1  nos t re  resca t :  de  nos t re  resca t  52 "

Possessius

(130)  sa:  Ia  32.  Potser  aquest  sa no es considerava adient?

(297 )  mos :  meus  32  "

(341 -3 )  l es  robes :  ses  robes  S2"

Pronoms

(58 )  que .ns :  qu i . ns  S2 "  L ' an teceden t  h i  és  77op .

(288 )  a l t r i :  a l t r e  52 "

(2g5)  aquel ls  qu i :  aquel ls  que 52.

(316)  , fesuchr is t  qu i :  ,Jesuchr is t  que 52.

(1 -031 )  negú :  nengú  52 .

(1437  )  , l e sús ,  gu i . . . :  , f esús ,  eu€ . . .  52 .

(2316)  y  sentenciada ab I 'oy que u concer ta"  u  passa a y  a 52"
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(233  e  )

(  2608  )

s2.

(26eL)

(2e62)

(3604)

rahó u:  raon S2.

puix tants béns se guanyen: puix tants béns se'n guanyen

qu i ' l :  que ' l  52 .

qu i . s :  que 's  52 .

no-m puga siure:

L¡'antecedent hi

L 'antecedent  h i

no.n puga siure

Moysés.

aqueL7.

és

és

s2.

DemoEtratius

(268]- )  a  esta:  aquesta

(se)

(s27)

(4026)

(42s6r,

(42s8)

digna: digne S2" Vegeu també

pobra maysó: pobre maysó 52.

l ' a l t ra :  1 'a1 t re  52 .

nostra:  nostre 52.

vostra:  vostre 52.

s2.

Adjectius

( t+ l z )  nu :  nuu  52 .

(3864)  un so ls  loch no dexen:  un so l  loch no dexen 52.  Vegeu

també 921.

En algun cas s2 fa I 'adjectiu femení acabat en -e i  no en -a

els  versos L092 i  L715

Vegeu també els substantius:

(267) evangel ista:  evangel iste 52"

( 865 )  home :  hom 52 .

(2485 )  1 ' om:  1o  52 .
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AdverbiE

(2346) huy: vuy

Q392 )  t os tems :

52" També en

tostemps 52.

tan/tant

(1435)  tan :  tan t

2L24 ,  4046 ,  4 ] -52 ,

e l  ve rs  3890  "

en  e1s  ve rsos  l -500 , L595 ,  l _600 ,

També en e1s ve rsos  575 ,  868 ,  2570 ,

Vegeu també eI vers 2L52

S2.  I  també

4249 "

Contraecions

(1530 )  pe l s :  pe r  l os  52 .

Verbs

Present

(33e )

(1s37 )

(1608 )

(2450  )

d ' ind icat iu

resLe :  r es t  52 .

p l o re :  p l o r  52 "

presente:  present

res te :  res t  52 "

s2

(182)  p r i can t :

(322),  pr icat :

(564)  p r i ca r :

prehicant,

prehicat

prehicar

s2"

s2"

s2.

Pretérit  perfet eimple

(11-7)  fon:  fonch 52 "

Futur

(2s4)

(627)

valdrá:  va l rá 52.

sentrás:  sent i rás 52"
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(1365)  sen t ran :  sen t i ran  52 .

Imperfet de eubjuntiu

(2299) v ixqués: v isques 32

Imperatiu

(33 )  moga ' s :  mogue ' s  52 .

Part icipi

( t266)  ans,  mol t  v i r tuosos he v is t  Los seus

concordar el- partícipí amb actes i  dóna vists.

(L332) Aquest contra Déu nos ha fet colpables:

( tqza)  nos ha fe t  mol t ,  r ichs de béns eternals :

Vegeu també 23LL.

ac tes .  32  f a

32 dóna fets.

32 dóna fets.

Canvi d'un teutps verbaL per un altre

(742)  escarn i ren:  escarn ien 52.

(L302)  t roban t :  t r oben  52 .

(3099 )  des t i ] ' l an t :  des t i l ' l a ve  52 .

(3143)  na f f ra t :  na f f ran t  52 .

(31-8L) convocaven: convocaren 52.

(3924 )  essen t :  gu ' e ra  52 .

CanviE d'r¡n terme per un altre

(34 )  av j -da :  a juda  52 .

(245 )  veus :  c r i t s  52 .

(281)  creada:  cr iada 52.  Ací  pot  t ractar-se d 'una errada

or tográf ica.
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( 634 )

(  841 )

(  L1ee )

(  1434  )

(2181)

(23  0e  )

(2s03  )

(2632)

(3  s68  )

(3 e6s )

(3e83  )

( 4  0 4 8  )

( 4 L 2 7 )

I a  po r :  Lo  p l o r  52 "

c i v i l :  c rue l  52 "

rebe t l e :  t e r r i b le  52 .

esq[uexaven: squingaven 52 .

tants :  grans 52"

equi ta t :  car i ta t  52"

de l i t : .  sa lu t  32  "

p laga :  pena  52 .

remien: rebien S2,.

benigne:  ins igne 32.

l ' e t . e rn :  1o  g ran  52  .

més :  mo l t  52 .

porgue:  por te 52.

Canvis  d 'est i l

(752 ' )  Senyor ,  a  vós:  a  vós senyor  52.

(992 ] '  y :  de  52 "

(999 )  donau-h i :  donau- l - i  52 .

(111 -1 - )  ab :  y  52 "

(1115 )  de l s :  de  52 .

(L283)  deixen:  de ixe 52"

de  1 ' acc ió "

Vegeu també 1349.

Ací es produeix un canvi de1 subjecte

(2201)  d ien t  raons  taLs :  t a l s  coses  d ien t  S2 .

(2364) desobehí 1o vostre voler: 52 canvia eI régim aI verb i

dóna desobehí aJ vostre voLer.

(2680) Donchs, ara, Senyor: Donchs senyor ara 52.

(3104)  de1  seu  f i l l  ama t :  de l  seu  amat  f i l l  52 "
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(337 '7)  pe l  t í to1 qui  feya palesa ta l  er ra:  per  t í to l  que feya.

vegeu  també  2489  t  261L ,  2887 ,  3438 ,  3471 ,  3473 ,  3493 ,  3825 ,  3870 ,

4113

En alguns casos, 52 corregeix errades de f incunable, com

ara en g2L, qluan dóna soTs (adverbi que equival a ' tan sols' o

'so lament ' )  en l loc de so l , ;  o  en 965,  quan corregeix .Les per  -U 'os.

També en lL42 quan corregeix tinth i dóna tinch. En 1L18

corregeix estérnyer i dóna estrényer. En 1188 canvia tos per

tots. En 1293 Jos per Jo. En 1856 canvia so¡?s per són i bómens

per hómens. En 1875 canvia honrres per houttes, fent en aquest

cas una mala correcció. En l-946 canvia e per en. En 2055 canvia

sen t i u t  pe r  sen t i n t .  Vegeu  22L5 ,  224 t ,  2 ' 743 ,  2830 ,  2850 ,  3L56 '

3293 ,  3529 ,  3836 ,  3940 ,  4259 .

En algun cas, com 2878 (persuasives: persuasides) sembla que

S2 vol canviar el procediment de la derivació, o pot ser

simplement una errada. En altres, com ara 2908, qluan es canvia

d.esplau per piaurás, sembla que el lector de M1 coneixia aquesta

versió ja que fa també Ia correcció. EI mateix s'esdevé en el-

vers 3056 en eI qual tenaJ.-7,es es canvia per tovaTTes en el text

de 52, i  apareix corregit,  com tovaTTes en M1.

En correcc ions com ara la  del  vers 3000 (no 's :  se 32)  '

sembla mil lor la solució de f incunable. També en 3098 (totes:

to t s  S2 )  ,  i  en  3199  ( vo l t , a :  vos t ra  S2 ) .
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L.2 .6 .2 . La Contemplacií

Ira lLengrra de f incunabLe de L493. Caracteritzacíó generaJ.

GrafemeE

-I-.,a graf ia del. fonema l-ateral al-veolar inicial de paraula sempre

apare ix  amb una I  :  Toable (26] '  ,  Tava (e: ¡ ,  T igams (51)  T iuraren

(81 ,  85 )  ,  Techs  (111 )  "

-La grafia del fonema fr icatiu labiodental d'et imologia l lat ina

es reforga amb dobl-e ff :  affanys (r:,  38.), buffets (44), inff init

( 45 ) ,  pe r f f e t  ( 148 )  ,  r e f f e t  ( 151 )  .

-Tot i  l-a variació, €o la majoria de casos de fonema fr icatiu

palata l  apare ix  amb 1a graf ia  x :  cuxes (181)  dexeble (433) .  No

així en els verbs ; mereixem (254) , '  segueix G71,) .

-La graf ia  h fa  d iverses func ions:

a) Una h pseudoetimológica iniciaL de paraula z Hoyren (+t¡ ,

hon  (57 ) ,  hun  (93 ) .

b) Una h per a separar e1s diftongs z parahís (1-9) , trahits

( l e ¡  ,  des t ruh ís  (218 )  "

c) A f inal de paraula per a indicar la caiguda d'alguna

consonant  l la t ina z  amichs,  (75)  ,  in ich (79)  ,  enemich (78)  .

d) En canvi, altres paraules perden la grafia h d'et imologia

I l a t i naz  o r t  ( 170 )
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-En alguns casos e1 fonema fr icatiu alveolar inicial de paraula

apareix amb una s l íquidaz seupit (43). Peró en menys ocasions

que en el manuscrit, perqué eI text de 1493 usa més freqüentment

les formes amb es-.

-En els fonemes fr icatius alveolars és on més variació gráfica

hi ha z tressor (40) , penssa (78) , sabéseu (174) .

-Problablement a causa del registre rel igiós del text qued.en

algunes empremptes l lat ines, entre d'al-tres, €1 mantenj-ment de

1a grafia t per a1 fonema fr icatiu alveolar z proport ió (191) , o

eI manüeniment de Ia declinació l lat ina en 1'alternanga hom/home.

En moltes ocasions trobem que Ia solució del text de L493

opta per formes més propreres aI Lerme llatí corresponent que no

pas e1 manuscr i t :  immolat  (72) ,  innocent  (164)  ,  dest ruhís  (2L7)  .

Aquestes característ, iques l lat inítzants tenen a veure amb Ia

preocupació culLista dels autors que hem esmentat en parlar de

Ia Istória, í  que es manifesta normalment Ia tr ia de formes

cul tes a 1 'hora d 'enr icru i r  e I  léx ic .

Fonética

-Variació de les vocals velars. Per una banda, Ia vocal o es

tanca  en  u :  ube r t s  ( :O¡ ,  cu lT í  (L26 ) ,  cubez t  (173 )  ,  ube r t  (313 ) .

D'a1t ra banda,  h i  ha e l  fenomen contrar i ,  és a d i r ,

l 'obertura de la vocal u que passa a oi colpabTe (28), coTpa

(72 )  .

247

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



-En Ia majoria dels casos eI fonema fr icatiu palatal es

representa com x en situació intervocáIica, i  amb la grafia ix

a f inal de paraula: dexant (52) , fexuga (es), dexebTe (92) " puix

(70 ) ,  ba i x  ( 93 ) .  Pe ró  mere i xem Q54 ) .

-EI grup consonántic /sk/ de les formes de1 subjuntiu dels verbs

incoat ius s 'h4 palata l i tzat  i  s 'han produi t  ja  les formes

corresponentsz naixquész (1-73)  ,  mere ixqué (250) .

Morfologia í sintaxi

-EI text encara conserva Ia forma arcaica de 1'art icle determinat

7o (Lo cor ,  6 ,  7os u77s,  6) ,  peró ja  apare ixen també a lgunes

formes reduides tant amb 1a vocaL anterior (sobre-L cdp, 31,

q1re"7 cort ]-02) com amb Ia vocal posterior del- substantiu que

acompanya (7'arbre, 4) " No hi trobem cap exemple amb l 'art icle

e ] .

-En eI paradigma pronominal encara hi ha un bon nombre de pronoms

febleé que apareixen sota la forma p1ena. vos penava (l l¡  ,  se

renova (141-) , ne ve (249) "

-El morfema -esa d'alguns adjectius que se substantivitzen perd

Ia consonant a1veolar, fenomen general en Ia variant valenciana:

perea (243) , pobrea (257)

-Encara hi ha algun cas de relatiu. qt i  amb Ia funció antiga de

substant iu :  Qui  són:  "  "  (105)
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-Preferéncia per les formes amb s en

volgués f9),  cobrís (16),  morís (z:-¡  ,

(152) ,  suás  (170)  ,  sabéseu (L741 .

f imperfet,

sostingués

de subjuntiu:

(55) ,  fo rmás

-Les formes verbaLs del pretérit  perfet són sempre les de1 simple

i  no les del  per i f rást ic :  ordená (87)  ,  restá (L23)  ,  cu77í  (L26)  .

-En 1a primera conjugació eLs morfemes de La primera i Ia segona

persona del pluraI són en -am i -au: miram (13), reportam (128) ,

ha jau  (164 )  ,  b roTTau  (165 ) .

-Perífrasis d'obligació amb Ia forma deure + infinit iuz

(420) 1o plor de nosaltres cessar no deu may

(406) memória. terna tenir  deu, contr i t ,  1o bon

Léxic

E1 léx ic  s 'anota en 1 'ed ic ió  cr í t ica.  Es pot  ind icar  que h i

apareixen termes de diferents camps semántics, com en la fsüórja:

-EIs refer i ts a I 'embit  re l ig iós per la temát ica de 1 'obra:

contempla (5),  fe (438) ,  santa (438) ,  d7 s i  de Abram (sOz) .

-Els relacionats amb les arts plástiques i la música: "AIs sons

dels  marte l ls  que.1s ladres c lavaren,  /  la  vost ra veu dolga los

feu ta ls  acor ts"  (195-1-97 ' )  ,  r rRetaule per f fe t  de Ia  nost ra v is ta

/  sou vós,  €r r  l -a  creu c lavat  tan estés ' r  (268-269)  .
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-E ls  re lac ionats

(t-oz) , dampnás Jo

amb eI  reg is t re jur íd ic :

con t rac te  ( 330 ) ;

fur  (96) ,  deposat

-Amb la l i teratura de

la s:uaca, / per joya

certamen: 'rTirant.

guanyant 1o vostre

a ta l  mostra,  fer im

vo le r r '  ( 317 -31 -8 ) .

-També hi apareixen termes relacionats amb el camp semántic de

Ia medic ina:  antech (527)

La riquesa del Iéxic és complementa amb l,aparició

d 'a lgunes f rases fe tes,  com ara a r ¡e-Z.es y  rems (1OO) .

Com en el- cas de Ia Istória, 
.el 

lext de Ia Contemplació de

f incunable (1493) és consérvador en les solucions, o tracta d.e

ser  pur is ta,  cosa que es pot  veure en l ,e lecc ió de formes

gráfigues properes a 1'etimologia corresponent, €rr les sorucions

verbals ,  e tc .  Aquest  'pur isme, ,  acolor i t  amb f rases fe tes i  amb

un Léxic  r ic ,  pot  obei r  a  la  temát ica de l ,obra,  peró també a Ia

preocupació l ingüís t ica dels  autors,  que es mani festa,  en e1 cas

de Feno11ar ,  en les Regles"

Arpl iació d' algtrns aspectes norfosintácticE part iculars

A' continuació tractarem amb més detal1

exemples sobre alguns aspectes de Ia morfologia

i

de

donarem més

I 'obra  "

I r 'ar t ic le

Les formes de 1 'ar t ic le  mascul í  usades són les del  cata lá

medievaL:  l -o  i  Los"
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Iro es redueix a 7' dava.nt

(4  )  1 ' a rb re

(2L6 )  I ' home

de substantiu que comenga per vocal

1

No hi ha casos en crué no es

d'una. paraula comengada per

produesca aquesta

voca l .

reducció davant

Darrere d 'un

( 4 6 6 )  t t q u e ' 1

substantiu que acaba

ce1 peneLráveu[

Peró hi ha alguns casos en qud no es

(6 )  e  I o  co r ;

(206) de ladre Lo nom

Art ic le  femení  la :

(53 )  l a  sen ténc ia

Davant d'un substantiu que comenqa per

següents:

(236 )  l a .  nve j  a

(237 )  Ia  i r a

(248)  Ia  sg lés ia

Ar t ic le  mascul í  p lura l  Los

L 'ar t ic le  mascul í  p lura l  sempre

una paraula acabada en vocal, hi

c l -avarent t  (1-96) .  Ara bé,  h i  ha

aquesta reducció,  com ara (180)

en vocaL, €s redueix a t l

produeix aguesta reducció:

vocal-, hi ha ers casos

és los, peró quan davant hi ha

ha  .7s ,  com a ra  r rque . l s  Lad res

casos en qué no es produeix

7es mans e 7os btaqos.
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Art,icle femení plural Jes

(402) les forts penes moren

Contracció de l" 'artícLe a¡ib preposicions

En eI text de L493 hi ha les conLraccions següents:

(L64 )  no l -  ha jau

(261)  del  anyel l

(286)  a1 hom

(325)  de l  a rb re

(441) del infern

(532 )  de I  a rb re

De¡tostratiue

aquest ,  aquesta,

aqueI l ,  aquel la ,  aguel ls ,  aquel les "

Pronons personals Eónics

Pronoms personals áüons

yo

vós

f  .  p l

f .  e l

f . re

f . rd

nosal t res

vosal t res

s '

S C

f g

me ne

n '

ne

.n

nos

nos

'ns

us/vos Io los Ii

I '

us/vos Lo 1os Ia I i

. 1  . I s
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For:nes possegsives

Formes tóniques

seu

nostres

vostres

gua

Formes átones

que

sos ses

En el darrer cas de

sí que apareix en eI

sos,  Ia  forma c láss ica

manuscrit  (J, l ,urs) .

seria 7urs, forma

els casos amb un antecedent personal

d ins I 'orac ió,  de subjecte o de

Pronomg relatius

ltui, qlue, gual

qui apareix en quasi tots

i fa diverses funcions

complement.

(39)  gran p1or ,  y  vost res ore l les a gui  us b lasfemava,  per  dar

(48) Ingrat fon Io poble qui us féu tan gran festa I

(63)  vest i r ,  per  sor ts  dec larant  a  gui  deu veni r .  I  o t ,  quant

(76)  mas t rah i t  d 'amich,  I  aquel l  qu i  besant-vos ab penssa
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(83 )  ca r i t a t ;  I  Y  pe r  d ine rs , Judes ,  qu i  t an t  I ' encegaren  I  V

(93)  fon dexeble in ichn ab u l t ra tge,  I  g , l i . l  mestre vené per

Que sols hi apareix com a

persona en uns pocs casos"

(18 )  i  ( 19 )  so l s  e l eg í s  l a

(416) Mirant e Ia mare que

En casos en qué funciona com a complement, es t,roba sense una

preposic ió davant:

(172) d '  e lLes 1o jorn part ic ip i que vós, senyor franch,

quaT apareix en molt pocs casos:

(55)  "Les mans jo  me'n laurr ,  la  gual  sost ingués no fent

( r -86)  y  hom, per  l 'ome preguásseu,  de1 qual  és 1o cor  en

(435)  dexaren,  fug int  de l  per i1 l ;  1a qual ,  de la  fe ,  mirant - l "os

Altres formee

CaEcú

Q75) rahó, donchs, és gran cascú bé us contemple !  possat

Hom

La forma ho¡n hi apareix 4

en la construcció Déu

ind i rec te  (285 )  a  7 'hom

terme home en (216) per

antecedent d'un element referit  a

mort rebeu vós que"ns dau parahís.

vostra sanch plega, I Ia

vegades," tres per a referir-se a .fesús

y hom, Ia darrera com a complement

qti  us matava. Hi ha un cas d'ús del

7'home refer"
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QuaI

Apareix qom a segon element d'una comparació de superioritat.

(70) Plorem, donchs, plorem puix qual  és la vosEra I  dolor,  ta1

no.s  t roba 1

Ta1

Hi ha molts casos d'ús de ta7, sempre precedint el nom que

acompanya, a excepció de Ia construcció per ta7 qte (462), i d'un

ús pronominal  (7L).

Tot

Aquesta forma indefinida apareix una vegada precedida de sens í

en aquest cas eguival a caP.

(295) sens tot remey Plora

Hi ha una vegada l-a forma indefinida quantitativa tot seguida de

quant, que Martí i  Castel l  (1981-, 25) considera molt freqüent.

(87)  compl in t ,  f i l l  benigne,  to t  quant  vost re pare

Una

Quan apareix en frases negatives i  amb ús indefinit ,

acompanyada per una única forma negativa i no per dues.

G77') Los vostres vassalls de sanch una gota aI cos no

trobaren

va

Part i t iue

Hi ha alguns casos de construccions part i t íves amb indefinits
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quantit,atius i la preposició de

(L92) gran melodia, I que tanta

(279) O, Déu eternal! Ab quanta

gent, assí convertí, I

fúria i la mort vos han dat

de

de

En a l t res casos,

exc lamat iu :

(427)  no par  sou

el valor d.e la prepposició de sembLa ser

agueI1.  !  o,  t r is ta de mare,

Fo¡:neE interrogatives

Quanü

La forma quant. té valor temporal (no hi ha cap cas d'aparició de

la forma qtan), guanLitatíu, modal, i  també trobem 1'expressió

per quant "

(49)  qu i  us féu tan gran fesLa I  quant ,  tQY,  vós enLrás 1o

(92)  O! ,  quant ,  fon dexeble in ich,

(321-) amor f laca | 
"n 

el bé verdader, I  que quant és del món nos

fa

(523) basten angéIichs engenys," I  p"t quant se comprén en vostres

EI verb

Mode indicatiu

Formes de present sense vocal

De primera persona

(54 )  c la r  d ien t :  r r I , es  mans  j o

desinencia l :

me'n 1au'r ,  I  Ia qual  sost ingués

De tercera persona
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(340 )  g reu  na f f ra  que '1  vos t re  co r  f i r ,

(177)  de.mort  Lan mal igná,  I  ur t

(31-6) grans f leixes, qlue colp no

verme que puny,

(312)  I ¡os  u l Is  ja  tancats ,  s i  par

se 'n  per t .

que no .ns miren, I teniu

sou aquel I .(426) pel l ,  !  ! [üe,  beII  sobre tots,  no par

Les formes de la segona persona del pIural són en -u i no en

-ts, com ara brolTau o haveu.

(1-66)  bro l lau

(470)  dexau

(455)  mos t rau

Les formes de1 p1ura1 d' indicatíu solen ser en -am i no les

analógiques en -€fr, més tardanes, €rr eIs verbs de Ia primera

conjugació:

(233) abragam

(505)  a l cangam

(159)  ba tam

(L28) reportam

Hi apareixen uns pocs casos de desinéncia en

imperatius o subjuntius :

(350 )  na f f rem

(70)  p lorem

(4]-7) scampem

a son

En casog en qué es produeix hiatus en 1'evolució etimológica dels

verbs, hi ha eLs exemples següents:
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(296)  r ihem

(299 ' )  vem

(117)  ves (es t racta d 'una forma de passat)

(29o )  deh ia

Són molt freqüents les formes de pretérit  perfet débil-:

( L26 )  cu l1 Í

(18)  mogut  ab

(L73 )  que  vós ,

( r f z )  I a  f e I  e

(L47 )  c reás

(330)  damPnás

(93 )  vené

(372) volgué

(479' )  perdéreu

de l  p lu ra l ,  és

(196)  c lavaren

(434) dexaren

gran ira, I qrru sols elegís | la mort rebeu vós

senyor franch, I cubert naixqués tot de nostre

vinagre per gran set gustás, I desig gran

vós tota (peró en altres casos 1a segona persona

amb altra desinéncia, com en elegís, naixqués

Hi apareixen alguns perfets forts:

L 'es t ro fa  l l - a  d iu :

De vostres dolors qui veu f inventari,
o! ,  quant és crueL aquesta sens par;
com fos arribat a mont y Calvari,
que us ves despullar,
e totes les plagues de sanch renovar.

(153)  compl in t  tan bel l -obra Ia  fes ab depor t ,

(37L)  Lo cr im fet  en I 'arbre de mort  fes segur .  Vengut  fon

(404)  presó d 'on vós,  ab ta l  preu,  fes redempció"
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(5LO)  O ! ,  peus  g lo r i osos ,  qu i  f es  pen i ténc ia  I  p . t  nos t res  (48 )

Ingrat fon 1o poble qui us féu tan gran festa

(48) Ingrat fon 1o poble gui us féu tan

e2) o ! , quant f on dexeble inich, ab

EI futur:

(90)  I i u rá

(244) procurá

(t43) dar ia

I'fode subjuntiu:

Primera conjugació, verbs terminats en -e

Tercera persona

(26) aqot.e

(290)  p lo re

(552)  por te

Segona conjugació, present terminat en -a

Tercera persona

(42il  Sinó pura sanch no's pot dir que ploga

Formes de I ' imperfet de subjuntiu

(303) quant, ella pregant que ja us perdonassen I aprés vostra

(l-85) perqué, Deu y hom, per lome preguásseu, I deL qual és

(525) que no.n paguás menys I pergué rescatásseu los nostres

(301) O, quanta dolor perqué no us trencassen I los bragos y

(27) és IoabIe, ! puix vós per aque11 fos tant agotat

(L16) és cruel aquesta sens Par; I com fos arribat a mont y
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(430) Que loch no y restava I que no fos malalt,  I  de sanch y

Perífrasi d'obl igació amb el verb deure:

(4],2) vostra vid.a, que fon cativeri,  I  brol lar d.euen fonts

(42O) d '  esmay,  I  Io  p lor  de nosal - t res cessar  no deu may.

( l -5)  Recor t  deu ten i r  com, d '  a l ta  cadi ra

(406)  bé tan ins igne,  memór ia. terna I  ten i r  deu,  contr i t ,  Io  bon

(63)  per  sor ts  dec larant  a  gui  deu veni r .

(540)  conquesta sens fa I1a,  I  no.s  deu vo ler  pus

Donar

(40)  donar ,  (447)  i  a l t res dar ,

i  dár¡eu (467)

l_ després  da t  (280 )  ,  dau  (280 )

Témer

(372) tembre forma derivada de TIMERE amb 1'epéntesi de b, entre

M '  R .

Compendre i pendre

(522) compendre

(9 )  pendre ,  i  ( 365 )  p ren in t

Ten i r  ( 15 )  ( 406 )

EL substantiu

Casos de conservació de l-a declinació l lat ina:

Qt)  hom

apareix sempre amb aquesta forma, peró en el manuscrit , ,  el text
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més antic, sí que hi apareix'amb la forma Deus, vegeu la nota al

ve rs  185 .

Pel que fa ,a1s plurals hi ha algunes alternances. Així per

exempLe, mtJscTes (57) apareix en el manuscrit com muscTos.

L'adj  ecüiu

No hi ha cap exemple en qué e1 p]uraI tinga Ia forma 'os, sols

hi ha casos acabats en -s

(104 )  i n j us t s

(106 )  j us t , s

(97 )  t r i s t s

t 'adverbi

A:<Í

Té valor adverbial modal. En el tercer cas (550) modif ica

altre adverbi.

(198) acorts que tots los infferns axí despoblaren I dels vius

(495) n'aveu I grr", P€r crueLs mans axí separades ! y mortes

(550)  ací .ns feu 1o p lor  ésser  axí  d igne,  I  hon som exe] la ts ,

AEEí

No hem trobat el cas de sÍ com a adverbi modal, peró sí que hi

apareix la forma assÍ amb aquest valor

(L92) gran melodia, I  que tanta de gent assí convertí,

(309)  d. 'amor tan for t  t ranspor tada,  assí  ob l idant  I  q" 'en loch
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Degá

Té vaLor locatiu

(265\ gue may cosa certa

sepulcre

tingués vós degá, qlue f ins en el_

Gens

( l -65) Per tot  vostre cors,  qui  us vor jens estrényer,  !  de sanch

tot

On

Mart Í  i  Caste l l  (1981- ,  85)  gual i f i .ca e ls  usos següents d.e ' , forma

pronominalo-ad.verbial relátiva de l-1oc ,or1, rr.

(23L)  pares de loch tan pregon,  I  d 'on,  to ts  esperant  de vós les

(373)  tembre !  adam vostra pena,  d,on restá cat iu ;  I  y  en

(404)  penes moren I  d 'aquel la  presó !  d ,on vós,  ab ta1 preu,

Tan / Tant

La forma més freqüent és tan, com a modif icador d,un adjectiu

(370) ,  com a pr imer  eLement  d 'una comparac ió (195)  i  també es

t roba en una express ió poc usual  (3S9)  "

(195)  pregás de cor  f i ,  ab veu a tan a l ta  que. l  pare us

(370) Ia nostra ruhina en 1' arbre tan dur, 1o crim fet en

(359) aquells qui us mataren, rro sent tan huma vos haurien mort

Tant  h i  apare ix  amb er  s ign i f icat  actual  quant i ta t iu :  (87)

(297) ,  (3L4)  ,  i  en a l t res casos en qué també h i  ha tan (27)

262

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



( 224 ) ,  ( 450 ) ,  i  a  ( 516 ) .

(27)  loa l le ,  I  pu ix  vós per  aquel l  fos tant  agotat ,  qu i  sou 1 '

(83)  Y per  d iners , fudes,  gu i  tant  l 'encegaren y '1  poble

(224) Donant, compliment a tant grans misteris com vós

(23g) d.effén | 1o gust de 1a fel que tant vos offén. I Remey

(297) nos rihem I de vostra dolor que tant nos acora, I gue sols

(314) mostrant-nos 1o cor, P€r hon tant nos f iren en aquest

(450)  u l ls  reg iaven la  ter ra estér i l ,  tant  desconexent ,  y  a1s

(472)  perduda,  sens causa 1 'ec l ipss i  tant  for t  no 's  segueix ,

(516) fust que no us podeu moure del tant que per terra anáveu

La comparació també s'estableix amb altres elements.

(70)  Plorem, donchs,  p lorem puix  qual  és 1a vost ra dolor ,  ta l

no .s  t roba

Pus

La forma pus equival a més. També apareix en expressions

comparaLives, i en un cas (eI darrer) equival a altra cosa.

(189) en el vostre dexeble de tots pus conjunt.

(415)  1o cor  se deu rompre pus dur  que. ls  escul ls .  I

(503) guanyam diadema del regne pus bel1.

(540)  sens fa I la ,  I  no 's  deu vo ler  pus !  s inó 1o f ruh i r

Més

També hi ha alguns casos de més, quasi tots apareixen en oracions

comparives de super ior i tat  (L49) ,  (232¡ ,  (518) ,  (546) .
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Bé

I¡ 'adverbi bé apareix en expressions intensif icadores i en la

locució si bé

(20)  que.ns dau parahís I  S i ,  d .onchs,  bé contempla ab pensa

(175) indigna I pressent Ia t,eníeu, si bé us era luny.

(252)  1o goig de nosal t res,  s i  bé.ns ne dolem I  mirant

(275) rahó, donchs, és Eran cascú bé us contemple I possat en

Eneara

Encara amb valor afirmatiu. Sembla que equival a a més a més

(389)  Encara sent ís  do lor

Adverbis en -ment

(358) qu-inffern despobl-a, I  qr" may alt.rament aquells gui

( t2L)  a1s forats ,  €r r  l 'a rbre sagrat  I  cruelment ,  ab cordes,

us

Preposicione

Arnb

amb apareix sempre en la forma ab.

Aprés '

aprés amb valor adverbial  de després (34) (So) (68)

Davant

(534)  davant

US

axl_
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En

Es poden.dest ,acar  eIs  usos següents:

Ind ica d i recc ió:

(50?) devallás en f i  de tal obra, en el si de Abram,

Introdueix subordinades circumstancial-s :

(145)  desdeny,  1o goig e la  v ida qu 'en veure-us s 'a teny.

(202)  En veure-us tan just

(242) seguim; I en veure-us tot nuu I 'avar

npareix en el régim verbaL d'alguns verbs:

(394)  Rompam, donchs,  €o lágr imes,  eü€. ls  morts

En algun cas sembla tenir e1 valor de }a preposició arnbz

(488)  O,  mans sacrat íss imes,  ! [ü .en so ls  1o toch vost re,

Per

Amb val-or final no hi apareix acompanyada de a.

(99) tal crim serien tostempsr ![uánt per vós matar axí navegaven

(255) tota plena, que no u mereixem, per dar-nos riquea ser

En un cas tenim la finalitat expressada amb la locuciá per

ta7 que

(462) ubert  1o costat  per ta l  que.s percaqen !  los morts e

SenE

També  apare i x  a  Ia  l ocuc ió  sens  pa r  (103 )  (105 )  (L08 ) .

(59)  O! ,  quant  desacorda ab goig sens mesura,  d€ robes
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(61) cobr i r  y to l re-us ab i ra aquel l  sens costura

(90) ab cor inhumá, Pi lat  a la creu sens causa us

(103) Dolor és sens par mirar ta l  desorde,

(105) 1o jutgen in justs" Dolor és sens par que vóq,

Conjuncions

tan digne

L iu rá .

qua sou

Com

Amb valor Eemporal

(]-47) Com vós creás

En e1s a l - t res casos

l ' om  de l  l im

té va lor  moda1.

Hi ha un cas de la locució com a

(339 )  de l s  san ts  sag ramen ts .  Ca r  to t s  com a  fon t  des t i l - I en  e

yt e copulat,ives

La conjunció de coordinació copulativa alterna entre e i  y, en

e1s dos casos davant de consonant"

Des que

(528)  qu.Adam pres I 'entech.  Mas,  des que 1.o món en creu vos

Ni

Hi ha

(282 )

Mas

Mas apareix amb eL valor

cas d 'apar ic ió  de }a conjunc ió n i

mirant Ia vostra injúria i  ni penes tan gireus,

un

de peró o de sinó, en L0 ocasions.
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(76)  en ta l  pressa deser t  vos t robás,  mas t rah i t  d 'amich,

(88) vostre pare de vós ordená, mas sols per complaure aI

(3'27) cu1lí ab ses mans 1o pare Adam, mas, ara clavades per

(L54)  bel l .obra 1a fes ab depor t ,  mas quant  1o remés,  1a creu

(171 )  suás  en  I ' o r t  p le  de  sanch ,  mas  j a  t i ngués  d 'e l l es  (299 )

acora, que sols no'ns planyem, mas plányer los ánge1s

També hi apareixen, menys freqüentment, 1es formes peró (2) i

s i nó  (3 )  .

(149)  1 i  donás creant- Io  per f fe t !  Peró ja  fon més,  mirant  per

(248)  rompent-vos la  fe ,  l -oable,  peró,  Ia  sg less ia '1  canta

(184) Iagos, QIlr€ part no us trobás, sinó sols la lengua

(422)  Sinó pura sanch no.s  pot

(541)  sens faL1a,  no.s  deu vo ler  pus s inó Io  f ruh i r  de vós bon

On

on hi apareix amb valor consecutiu amb Ia forma d'on

(23L) pares de loch tan pregon, d'on, tots esperant de vós les

(373)  tembre I  edam vostra pena,  d 'on restá cat iu ;  !  y  en

Car

(26)  Agote 's ,  donchs,  l 'om,  car  mol t  és loab1e,  pu ix  vós

(163)  Ios pecats ab mol t  aspra fa lg .  Car  no 'ns pot  jamés

Puix

(244) l 'avar no cobeja, perea fugim pux vós, di l igent, purgau

(345)  O,  ver  pe l I icá,  pu ix  t ,a}  benvolenga naf f ran

(351-) carn, que tant nos contrasta, puix d.e vostres naffres
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(372) segiur ! Venqut fon en l'arbre, püix no volgué tembre Adam

(402\  mol t  t r is ta  cruel -  Passió;  pu ix  vós,  Déu,  mor in t ,  1es

Que

(352) vostres naffres exemple tenim, que sols una gota de vostra

AlternanceE els testinonis textuals conservats

E1 manuscrit que conserva Ia Contemplació dóna solucions més

antigues que les de f incunable en moltes ocasions: el-s verbs amb

increment incoat, iu no s'escriuen amb x.sinó amb scr. hi ha formes

possesives més ant igues,  iom ara 7 lurs ,  en r loc de sos,  que és

Ia solució de l ' incunabre; hi ha més mots amb s 1íquid.a, scás,

sp i r i t "  Tanmate ix ,  en ar t res casos,  les soLucions de l , incunabre

són més conservadores, com ara irzrtocent, immolat, d.estruhís,

termes més propers a 1'étim corresponent que no el manuscrit ,  que

dóna solucions més evolucionades ¡ ignoscent, inmolat, destrohís.

Aquesta tendéncia de f incunabLe deu ser conseqüéncia de la

preoiupació cul-t ista dels autorsr ![ü€ ja hem esmentat.

E l  manuscr i t  presenta mol tes vac i l . lac ions en les vocals ;

dubtes entre nostre/nostra., vostre/vostra, plurals en -ds,

cadenas, etc. D'altra banda, €[ e1s documents estudiats es poden

observar algunes característ iques que podem consid.erar

dialectals; així en el manuscrit  les sorucions vui, gorint,

musclos; o en f incunabre la soluci l  hui; eLs termes sense l-a s

in tervocáI ' r ica,  r iquea;  
.  

Ia  parata l i tzac ió deLs increments

incoatíus, naixqués; i  algunes variacions en l-,ús de 1es

en
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preposicions anb/en poden indicar

EI  texE de l 'ed ic ió  de  15L8,  com

solucions més c1ássiques quan

evolucionades.

Alternancel ortográfiques

un comengament de vacil ' lació.

en e1 cas de la Istória, usa

f incunable presenta formes

També en eI ve rs  3L2 .

e1s  ve rsos  347  i  500 .

en  eLs  ve rsos  455 ,  51L

c t  ch

(6 )

(82 )

(31e )

c2  cc

(24)

(2e)

(406)

(]-62)

i  549 .

c i 9

(26L'',)

( 2 7 L )

( 3 7 4 )

e¿ s

(  s21)

tancats:  tanchats ms.

car i ta t :  char i ta t  s2 .

fLaca:  f lacha ms.

pecadora:  peccadora ms.  i  52,

pecat :  peccat  ms.  i  52.  També en

pecador :  peccador  ms.

pecats:  peccats ms.  i  52.  També

ce l :  ge l  ms .

encés: engés ms"

vencés: venqés ms.

c inch:  s inch ms.  També en e ls
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ea  ge

( t64 )

(s0s )

(sL2)

innocent: ignoscent ms.

ressuci tar :  resusci tar  52.

pac iénc ia :  pasc iénc ia  S2.

9 2  a E

( 1 L )

( 1 8 2 )

( 2 3 3  )

( 4 4 2 )

( 4 6 2 )

g.  s

(Lse)

( 1 -51 )

(4ss )

(4s7)

(s1 t - )

bragos:  brassos ms" També

lagos :  l l assos  ms .

abraqam: abrassam ms.

t rogos :  t rossos  ms"

percagen:  percassen ms" i

en  e l s  ve rsos  l -80 ,  3O2  i  460 .

s2.

f f :  f

( 1 )

( 4 4 )

(4s )

(s3)

(148)

( l_sl_ )

( 1 8 6 )

(LeB)

desca lg :  desca ls  ms.

enca lg :  enca ls  ms"

speranga: speransa ms"

semblanqa: semblansa ms.

desca lqos :  desca lsos  ms.

c ruc i f f i ca t :  c ruc i f i ca t  52 "

bu f fe t s :  bu fe ts  S .2 .

i n f f i n i t :  i n f i n i t  ms"  i  52 .

c ruc i f f i ge :  c ruc i f i ge  52 "

pe r f f e t :  pe r fe t  ms .  i  52 .

re f fe t :  r e fe t  ms .  i  S ;2 .  També  en  e I  ve rs  367 .

def funt :  defunt  52"

in f ferns:  in ferns ms.  i  52.  També en e l  vers 229.
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Qo7)  de f fenssa:  d .e fensa 52 .

(2 t6 )  qe f fe r :  re fe r  52 .

(253) af fanys: afanys S2.

(268)  per f fe t :  per fe t  ms.  i  52 ,

(285) naffraren i  naf f res passen

(305)  na f f ra t :  na f ra t  ms.

(357)  in f fe rn :  in fe rn  ms.  i  52 .

(378) prof funda: profunda 32 i

(428)  de f fa l t :  de fa l t  ms.

(485)  in f f i n i t s :  i n f in i t s  s2 .

(538)  conf fús :  con fús  ms.  i  52 .

Peró en

(L72 )

(L76 )

(Le4 )

(247 )

(26r-)

( 336 )

(434 )

(43s )

(44L )

(4e2)

també en eI

a nafraren i e I  ms .

aquesta vegada no en eI ms.

vers  327 .

nafres en

al t res casos

franch:  f f ranch ms.

fon :  f f on  ms .

f i :  f f i  ms .

f on :  f f on ,  i  f e :  f f e  ms .

fon:  f fon ms.  També en eI  vers 335.

f inant :  f f inant  ms.

fug int , :  f fog int  ms.

f e :  f f e  ms .

in fern:  in f fern ms.

de f fa l t s :  de fa l t s  s2 .

(266)  ,Josef  f  :  'Joseph 52.

gJua: ga

(185 )  p reguásseu :  p regásseu  ms .  i  S2 .
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(328)  aygua:  ayga ms"

7ah

(e3)

( 5 4 4 )

(s4s)

p: pP

(107)

( 43  )

( 64 )

(66 )

(67 )

(  81 )

(  121 )

(140 )

(1,421

Q2el

(23t)

(41s  )

( 4L7 )

(431 )

(436 )

(485  )

(s37)

hun:  un ms.  i  S2 "

hun :  un  52 -

oruible: horribLe S2 "

deposat: depposat ms.

s IÍquida representada com a es- o com

(32) est,ranys: stranys ms. També en

a g -

e1 vers 60 "

escupi t

espines

esponj a

escarns

scupi t  ms.

spines ms. i  32

sponja ms.

scarns ms"

esper i t :  sp i r i t  ms"  i  sper i t  52 .

est i raren:  s t i raren ms.

escás :  scás  ms .

est reny:  s t reny ms.  i  52.

esper i t :  sper i t .  ms.

est renes:  s t renes ms.

escu l l s :  scu l l - s  ms  "

espay:  spay ms.

esmal t :  smal t  ms.

esp i l l :  sp i l l  ms .

esc laus :  sc laus  ms .

estandar t :  s tandar t  ms"
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g t  c

(4es)

ss3  I

(Le2 )

s . g :  g

( 77 )

(207 )

(20e)

(226)

(44s)

( 4 7 2 )

ü:  t t

(163)

Ez  . t h

(332 )

Grup im- representat cosr .Í,.¡a-

(72) immolat :  inmolat  ms.

(2261 improperis: inproperis

(543) immens: inmens ms.

Les solucions del text de L493

de ls  mots .

separades: ceparadeg ms.

ass í :  ag í  ms "

penssa :  pensa  52 .

def fenssa:  def fensa ms.

compenssa:  compensa ms.  i  s2.

canssat :  cansat  ms.  i  S2.

penssa r :  pensa r  ms .  i  S2 .

1 ' ec l i pss i :  1 ' ac l i ps i  ms .  i  1 ' ec l i ps i  s2 .

atényer :  a t tényer  ms.  i  52.  També en eI  vers 209.

Satan:  Sathan ms.

ms.

són més properes a l - 'e t imologia
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Grup inn-

(164) innocent: ig'noscent ms. Coromines (Dcat) dóna e1 primer

terme com a cult isme derivat de noure, NocERE. E1 terme té la

variant ignocent i també ignoscent, que documenta en sant Vicent,

Ferrer com a derivada d. ' innocens. Així, 1a primera forma és més

propera al mot 1latí deI qual prové"

Grup -rs final

( 83 )  d i ne rs :  d i nés  ms .

( l -81)  cors:  cor  52,  Deu t ractar-se d,una mala lectura en S2

perqué el- text demana cos pe1 sentit  i  per L'et imologia, ja que

rs evoluciona a -s2'2. L'evolució de cors a cos ja es produia en

e I  seg le  X I I I .

EL canvi contrari es produeix en:

(397 )  cos :  co rs  ms .  í  52 "  També  en  e l - s  ve rsos  478 ,  494  i  536 .

(533 )  f l os :  f l o r s  ms .  i  S2 "

(112)  perversos:  perversors ms.  En aquest  darrer  cas,  pot

t ractar-se d 'un canvi  de s ign i f icat ,  o  d 'una lectura incorrecta"

Alveolars

(L09 )  vassa l s :  vassa l l s  ms .  i  S2 "

( l - 28 )  d ' ,  e l l :  d ' eL  ms .

( l - 8L )  l as :  I Las  ms .

(182 )  l agos :  l l agos  ms .

(351-)  ánge1s:  ángel ls  ms.  En aquest  cas sembLa una

2T2Agraesc a
cas. Vegeu també

,Joan Ponsoda les seues
(Ponsoda t996,  LB2)  "
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hipercorrecció.

(374) aqueI l :  aquel  ms.

(4G4) del l iura:  desl iura ms. i  s2.  En ambdós casos es I Iegia

deslTiura.  ,

(5OO)  des l l iga ts :  des l iga ts  ms.  i  S ,2 .

Així, €1 text de 1r4g3 mant,é, €D general, la representació de

fonema lateral alveolar amb la grafia 1..

Oclusives

(98 )  t os temps :  t o t s tems  ms .  i  52 .

(320)  verdader :  ver tader  ms.

(a76 )  ce r t i t u t :  ce r t i t ud  ms"

( l -78 )  reco r t :  r eco rd  ms .

(204) granment: grantment ms.

(330) dampnás: damnás ms. T,a segiona forma correspon a 1'evolució

etimológica normal del terme, així, Ia primera sembla més

conservadora. Vegeu 1'apartat d'estudi de 1a fsüórja sobre aguest

terme. Contráriament, €o el cas anteríor, la solució de

l ' incunable granmenÉ és més evolucionada.

(L91)  propor t íó :  proporc ió 52.

Pal,atalE

(132 )  su ja :  su tge  ms .

(92)  u l t ra tge:  u l t rage ms.

(316 )  f t e i xes :  f l e t xes  en  ms .  i  S2 .  Deu  t rac ta r - se  d 'una  l ec tu ra

errónia en eI segon cas, perqué la forma antiga del mot és fTeixa

(DCVB)
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(109)  bandeig:  bandeix

a f 'hora de rer¡resentar

52. SembLa que hi ha un

e I  mo t "

dubte ortográfic

PaIata l

(220 )

(  r .8L )

( 4s0  )

( 470 )

(478 )

fricativa sorda, repreE¡entada

matexa:  mate ixa ms.  i  52"

cuxes:  cu ixes 52"

desconexent :  desconeixent  52"

dexau:  de ixau 32.

dexaren: deixaren S2.

Per -x- o pqr -J,x-

Peró en altres casos eI text de 1-493 dóna la

l-a forma amb -x-, com ara

(254)  mere ixem: merexem'ms.

forma - ix-  i  e l  ms.

En a lguns casos com ara eI  v .  433,  to ts  e ls  textos donen

dexebTes; també el 434 dexaren, i  el- 467 dexebLes.

- s - ,  - ss -

(40)  Eressor ;  t resor  ms .  i  52"

(175)  p ressent :  p resent ,  ms"  i  52 .

(21r - )  s 'apossenten :  s 'aposenten  52  .

(248)  sg léss ia :  sg lés ia  ms.

(276)  possa t :  posa t  ms"  i  s2 "

(325) abundossa: abundosa ms, i  habundosa 52.

(4BL)  possant :  posant  ms.  i  g .2 .

(505)  ressuc i ta r :  resuc i ta r  ms,  i  resusc i ta r  52 .

(51-O)  g lo r iossos :  g lo r iosos  ms.  i  32
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peró

( ] -74) sabéseu:  sabésseu 52.  En e l  ms.  canvia a sabeu.

l

ALternanceE en eI vocalisrie

Assimilacions vocáliques

(L11 )  ava lo t :  avo lo t  ms .

( f67 )  nos t ra :  nos t ro  52 .

(188)  darer :  derrer  ms.  i  darrer  52.  En aquest  cas també pot

t ractar-se d 'una neutra l i tzac ió vocáI ica.

(352 )  go ta :  go to  ms .

(358)  mataren:  mataran ms.  (Sembla una ass imi lac ió vocál ica i

no un canvi de temps verbal).

(22)

(3es)

(52e)

( 78 )

(  81 )

(s43)

ferro:  ferre ms.

terra:  terre ms.

ensopech: ensepech ms.

enemich: in imich ms.

esper i t :  sp i r i t  ms.

invencible: invincible ms.

NeuErali tzacione

Pretóniques

(59)  desacorda:  desecorda ms.

(2L9)  tancás:  tencás ms.

(27O)  p laga t :  p lega t  ms .
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rahó:  rehó ms.

també:  tembé ms.

t rametre:  t remetre ms"

reparant: reperant ms.

foradades: foredades ms.

davant: devant ms"

persegueix: persagueix ms"

lebrosos:  labrosos ms.  També segueix :  sagueix  en e1 ms.

deepe ra

encegaren: ancegaren ms.

exut :  axuL ms.

exemple:  axemple ms.

et ,ern:  a tern ms.

1 ' ec l i pss i :  1 ' ac l i ps i  ms .

1 ' en tech :  1 ' an tech  ms .

{77 )  revessa :  ravessa  ms"

(27sl '

(283)

(362)

(36e)

( 4 6 L )

( s34)

(274)

(4e2)

Canvi

(83 )

( r . 31 )

(3s1 )

(351_ )

(472 )

( s27 )

Neutral i tzacions en les vocals f inalE

(65)  fexuga:  fexugue ms"

( l -53 )  obra:  obre ms.

(L67 )  d igna :  d igne  s2 .

(255)  pobra:  pobre ms" També en e ls  versos 263

(317)  mos t ra :  mos t re  ms .

(326)  ampla:  ample ms.  Pot  t ractar-se,  no d,una

sinó d'un canvi d.e génere, ja que després ve eI

(334)  amarg 'a:  amargue ms.

i  504 .

neutral i tzacL6

te rme  cana l ) .
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(40e)

(s30)

(L2e)

(263]-

(268)

(27s)

(s1-e )

Plurals

(83 )

(134 )

(200 )

(237 )

(22e )

(482 )

aygua: aygue ms.

a fa :  a re  ms .

cedre:  cedra ms.

temple:  templa ms.

retaule:  re taula ms.

contemple:  contempla ms.

v iure:  v iura ms.

(70 )  vos t ra :  vos t re  ms .  També  en  e1s  ve rsosz  L97 ,  209 ,  235 ,

240  ,  253  ,  304 ,  3 l -0 ,  398  ,  40 t ,  407  ,  A l . L ,  4 !6  ,  446  ,  501 -

(72 )  nos t ra :  nos t re  ms .  També  en  e l s  ve rsos  L60 ,  288 ,  332 ,

369 ,  i  4 t 7  .

( 440 )  a l t r a :  a l t r e  ms .

Curiosament en el vers 363

i hauria de dír nostra. EI

de dir-hi 7a nostTe, dóna

nostra.

hi ha nostre en f incunable de L493

ms. ací corregeix eI text i en l loc

sia nostre. S2 corregeix i dóna 7a

en -as

,fudes: Judag ms.

penes :  penas  f f i s . ,  i  t ambé  v .  L69 .

lengües:  lenguas ms.

b las fém ies :  b las fém ias  ms .

les:  Ias.  Cadenes,  corregi t  sobre cadenas ms.

ar tér ies,  venes:  ar tér ias,  venas ms.
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Canvi de o per u pretónica:

(28)  co lpable:  cu lpable ms.  i

(72)  co lpa:  cu1pa,  ms .  i  32 ,

( 186 )  co lpes :  cu lpes  ms .  i  52 "

La u breu sol tractar-se com o,

un cu l t isme (Ponsoda L996,  151-)

s2.

i  també en el-s versos

També en e1 vers 3.41

així, 1a forma cuTpa

251_, 328 .

sembla ser

Peró :

QL7)  dest ruhís :  des. t rohís  ms.  La

I 'e t j -mologia és Ia  pr imera.

(284) turmentava: tormentava 52" Com

la forma amb u ha estat predominant des

(434)  fug int :  f fog int  ms.  La forma més

és La pr imera.

Canvi de i per e

(357)  medíc ina:  medecina ms "  i  52.

Contactes vocálice

(96 )  no -s :  no  es  S2 "

(307 )  su "án ima :  sua  an ima  ms .

(405)  memór ia. terna:  memor ia eterna

(5oo )  d ' aque ] I :  de  aque l1  ms .

(527)  qu"Adam: que Adam ms.  i  S2

(538 )  nos t r .enemich :  nos t re  enemich

rorma mes apropada a

apunta Coromines (Dcat)

deLs orígens.

apropada a l '  et. imologia

ms"

( 140 )  r ebés :  r eebes  ms .

2BO

ms.

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



(1s4 )

(s07)

( 547 )

Pérdua

(2ss)

riquea.

( 4 4 4 )

(43e)

remés:  rehemes ms.

de Abram: de Abraam ms.

rebem: rebehem ms.

1

ALternancea en eL consonantisne

de La s intervocá,lica

riquea: r iquesa ms. Peró en el vers 449 eI ms. dóna també

e1 ms. canvia e1 vers i  escriu bonea.

sg Iéya :  sg lés ia  ms .  i  52 .

Canvi de grua- per go-

(285) guar int :  gor int  ms. Tambe en eI  vers 327"

(318) guanyant:  gonyant ms.

(503) guanyam: gonyam ms. També en el  vers 505.

Fornes etimológiques

(208)  pelegr ins:  peregr ins ms.  Les RegTes de esquivar  (Badia

L950) recomanen, en l 'ent,rada 269 Ia forma peregrí i  no pas

peJegrí. Tanmateix, en aquesL cas, €1 text s'al lunya de la forma

més propera a 1 'e t imologia.
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AlternanceE morfológiques

Preposieions

A

(11-6) com fos arribat a mont y

mon t  y  Ca lva rL .52 "

(200)  que lengües no basten a

basten en fer -ne repor ts  ms.  En

(506)  en  f i  f e  t a l  ob ra :  en  e l

Calvari:  com fos arri-bat en e1

fer-ne reports: que lengües no

aquest cas a:  en ms"

f i  de ta l  obra ms.

Ab

(2r )  ab:  en s2"  Aquest  canvi  tan pecul iar  en eI  va lenc iá genera l

es produeix en un text que s,imprimeix a Barcelona!

(21 -5 )  ab :  pe r  ms .

(270 )  ab :  e  ms .

(394)  en:  ab ms" Es t racta de , rompre en Iágremes, ,  locuc ió que

eL ms" considera més adient com ,rompre ab lágremes, "

( 493 )  a ra .n  I a  c reu :  d ra "b  1a  c reu  ms .

Semblar  p€r  tant ,  gü€ ja  h i  ha a lguns dubtes en I 'ús de Ies

preposicions en i ab.

Per

(t+g) Peró ja fon més, mirant per gran erra:  peró ja fon més,

mirant que gran erra ms.
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Art ic le

(134 )  pe f  qué

cors de penas

vostre cors de penes fon cuyt:

fon cuyt, ms.

per qué.1 vostre

Génere

(326)  ampla:  ample ms.  Pot  t ractar-ge no d 'una neutra l i t .zac i í

vocáLica sinó d'un canvi de génere, ja que després hi ha el terme

canaJ-.

PLuraLs

(57)  muscles:  musclos ms.  En les Regles (Badia 1-950 ,  L49)  ,  Ia  232

recomana muscle i  no pas musclo. Es tracta, segons Badia (1952,

91)  d 'un t re t  d ia lecta l  caracter ís t ic  deL d ia lecte centra] ,  i  que

per aixó es rebutja en les RegTes.

(185)  per  1 'ome preguásseu:  pe ls  hómens pregásseu ms.

(4L3)  tant  improper i :  Lants improper is  ms.

Ordinals

G2e) u:  un ms .

Adjectius

(385)  aguest  so ls  recor t :  aquest  so l -  recor t  ms.

Tan/Tanü

(48 )  tan:  tant  ms .  També en e ls  versos 62 ,  93 ,  Lo4 ,  1 ,09 ,  LLz '

L53 ,  163 ,  ! 76 ,  2O2 ,  2O4 ,  2L8 ,  224 ,  23O,  260 ,  37O,408 ,  424 ,  435 ,
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469 ,  48 ! ,

En algun

en  e l  ms"

501_ ,  504 ,

cas com ara

532 ,  547 .

el vers Lgs, Ia ü de tant apareix ratlLada

G2)  tan :  ten  ms . i  t ambé  en  e l s  ve rsos  282 ,  29A ,  3L9

(65 )  Lan :  mo l - t  ms .

Conjuncions

I

(2 t )  y :

(3e)  e

(67 \  e

e4)  e

(e7)  e

( 100 )

(11e )

(132 )

(180 )

(1ee)

( 203  )

(2s1)

(302 )

Puix

(222)

Vegeu

(244)-

v:
é .

v:
é .

v:

v:
, 3 .

y l

e ms.

y en e1s al t res textos

yms

y  ms"

y  52 ,  í  després ,  e :  y  ms .

e  ms"

y  ms .

e  52"

y  s2"

e  ms"

e  ms.

yms

e ms"  i  en  e1s  versos  306,  431- ,

puix: pus ms. Pus en eI text de L493 té un altre valor.

més avaIl

puix: pux ms, i  també en el- vers 250.
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(277)  pu ix :  Pus  ms.

Prono¡ng

(77)  besant -vos :  besant  ms.

(83)  qu i :  que  ms.

(l-83) que part no us trobás: que part no trobás ms.

(193) guant vós,  Déu, morint  per I 'om qui  per ia:  com vós, Déu,

morinu per 1o qui peria ms. En el ms. hi ha eI pronom Io.

(21-1)  sos :  l1urs  ms.

(239) que: gui ms. També en e1 vers 446 , peró en e1 vers 5l-0

que ms.

Q48)  Ia  sg Iéss ia '1  canta :  la  sg lés ia  canta  ms-

(274)  a  qu i 'ns :  a  qu i  us  ms .

(277)  que 'ns :  qu i ' ns  ms .

(290)  que .s :  qu i ' s  ms .

(298)  no .ns :  no  us  ms .

(442)  levant - I i ' 1 :  Ieva t  l l -u r  ms.

(462)  que .s :  que 'ns  ms .

(51-5 )  no  us :  no" l s  ms .

Adverbie

(287)  hon:  hun ms.  També en eI  vers 3t4.  Peró en a l t res casos en

qué hi apareix I 'adverbi, hi ha hon també en eI ms.

Quant (üerrporal)

(193) quant,  vós,  Déu, morint  per I 'om qui  per ia:  com vós, Déu,

morinü per Io gui peria ms.
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Verbe

(9)  pendre:  prendre ms.

també en el vers ]-,25 arbre: abre ms.

(227)  sostengués:  sost ingrrés ms.

(258 )  bo l cava :  bo l cave  ms .

(385 )  es tava :  es tave  ms .

L 'apar ic ió  en. Ia  tercera persona de formes amb -e o amb -a no

es deu a una qüestió de neutral i tzació vocálica, ja gue és antiga

1'alternanga d'ambdues terminacions, independentment que es faga

la d is t inc ió  o no de 1es a i  e  neutres273.

(54)  7au,  present  d ' ind icat iu"  En e l  .ms.  sembl-a gue h i  ha una

lletra esborrada i diu Laúe.

e2 )  f on :  f onch  ms .  i  32  -

( 94 )  f on :  f och  s2 "

(173 )  na i xqués :  nasqués  ms .

(250)  mere ixqué:  meresqué ms:

(359 )  sen t ,  t an :  s i en t  ms . ,  sen  t an  52 .

(365 )  p ren in t :  p renen t  ms .

(4L1 )  fon :  f onch  ms .

(155 )  fen t - vos :  f aen t - vos  ms .

(280)  dat :  dada f f is . ,  per  ta1 de fer - lo  concer tar  amb er  terme

mort. '

Canvi d'un temps verbal per un aLtre

(1)  contempla:  contemple s2.  pot  t ractar-se d,una confus ió

2?3veny (199L,1-73)  ,  ponsod.a ( rgge ,  223)
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fonét. ica, d'una neutral i tzació vocáIica. En el vers 275 hi ha

contemplez contemPJa ms.

(5 )  pen ja t :  pen jan t  ms .

(8)  p lora:  .p lore ms.  Pot  t ractar-se d 'una neutra l i tzacLá

vocá l i ca .

(19 )  rebeu :  rebés  ms .

(L74 )  sabéseu :  sabeu  ms .  i  sabésseu  52 .

(175 )  t en íeu :  t en iu  ms .

(284) haveu: havent ms.

(362)  pogué:  poguere ms.

(379)  penjat :  penjar  ms.  i  penjant  S2.  La 11i9ó més coherent

sembla la del ms.

(530)  romanen:  romanem ms.

(54L)  f ruh i r :  f ruyt  ms.

(552 )  po r te :  po r ta  ms .

En alguns casos hi ha un canvi d'una persona per una aItra, com

ara en eJs versos 466,  467,  en e ls  quals  a lLernen les formes

dáveu i daven¡ aquesta alternanqa es produeix en molts altres

casos i probablement es deu a una errada tipográfica i a la

confus ió ent re u i  n  f inaLs.

(231)  esperant :  speram ms.

(423)  naf f ra t :  naf f rant  ms.

(486 )  pe rdés :  pe rden t  ms .

(526) romanien: romaníam ms. i  romanen 32.

Canvis d'r¡¡r verb per un altre:

( l -23)  des junctat :  desnuat  52.
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(233 )  exj-nt :  parcint  ms.

(2q t )  segu im:  se  g i ra  ms.

(319)  qu .es forga :  que fo rqa  ms"

(396) concerten: concorden ms"

(448)  ve ia :  fen  ms.

ALtres canvis .signif icatius

(360 )  va len t :  vo len t  ms .

(52)  Barrabás:  Barraban ms.

(155)  vo l  gens est rényer :  vo lgués s t rényer  ms.

( tZ: - . )  par t ic ip i :  par t ic ip  52.  Potser  e l  pr imer  terme resul tava

esLrany

(230 )  de  l och  tan :  de1  l im  tan t  ms .

Hi  ha versos que canvien en una o aLtra vers ió :  l -3 ,  L9,  L25,

1 -42 ,  2 !L ,  259 ,  359 ,  4L6 ,  434 ,  444 ,  449 -453 ,  4 "73 -475 ,  No rma lmen t

es t racta de canvis  d 'ordre en Ies paraules,  peró en a l t res casos

Ia l I igó del text de 1-493 és l-a mil lor, Ia més entenedora, com

ara  en  e1s  ve rsos  13 ,  2L ! ,  434"

(291-) huy: vuy ms.

(295)  donchs:  dons ms"

(340 )  g reu :  g ran  ms .

(393)  mart res:  mart i r is  ms"  La r ima demana mart res,  peró e1

sentit  d.e vers d.emana martir is. Crid.a ] 'atenció que Les Reghes

(Badia L95O) recomanen mártyr i .  no pas martre"

(484 )  co lp :  cap  ms .
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(499 )  mo l t :  mor t  ms .

(515)  Cl4vats sou en fust :  Clavats  sus en fust  ms.

PoEEiblee errades

(33 )  sanch :  san t  ms .

(151 )  vós :  ves  ms .

(158 )  Donchs :  doncha  52 -

(181 )  co rs :  co r  52 .

(448)  f re t :  set  ms.  En aquest  cas,  Lambé pot  t ' ractar-se d 'un

canvi en eI sentit  del vers.

Sobre ttl¿es RegJ.es de esquivar woeables o mots grossers o

pagesívoJ,s'l

En aquest apéndix donarem mostres de termes que apareixen

en les obres gue estudiem i gue t,ambé trobem en Ies Reg1es. Ara

es. tracta l-a l lengua de Ia Istória i  de Ia Contemplació

conjunLament. El número que precedeix cada mot és eI de Ia regla

corresponent, i va seguit de la solució que d.óna f incunable de

Lo passi en cobLes2Ta.

Cal remarcar ara que hi ha regles en les quals les obres

coincideixen amb les recomanacions indicades: 66 superbo, 73

bombardas, 130 poY, L54 art ibam, 206-208, mia, t tJa, sLta' 2L0

simple,  222 pass ió,  257 huy,  3L7 peni t .

En a l t res casos en e1s textos a l ternen les so luc ions:  unes

2?4Editades per Badia (L952-31 ,
preocupació cultísta, i  també per
t_986  )  .

que creu que manifesten una
Mart í  i  Caste l I  (Fenol ]ar
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vegades hi apareix la que recomana 1a regla i  d,altres la que

bandeja:

1-31 persona peró una vegada presona"

De vegad.es f incunable dóna la regla recomanad.a i eI

manuscr i t  e l  terme bandejat :

232 muscTes. E1 ms. una vegada dóna muscTos" Es tracta, seg:ons

Bad ia  (1952 ,91 ) ,  d ' un  t re t  ca rac te r í s t i c  de l  d iaLec te  cen t ra l ,

i  que per aixó es rebutja en 1es RegLes.

81, 82 gaarint í  guanyant. E1 ms. gorint !  gonyant"

Finalment indicarem algunes solucions de L' incunable que no

corresponen a les recomanades en les Regles: 44 martres

(predomina l-a forma popular sobre l-.a culta recomanada), 47 perea,

pobrea, 50 guard6, 85 erigüents, 93 sg7éya., peró una vegad.a

esgJésia, a12 ofi l€lr 121 alternen l-es dues formes , L44 peixcador,

2O9 pasqua, 234 aydar, 244 Testan 269 pelegrí.
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L.2.7.  Egtrof iEme,  vers i f icac ió i  urét r ica

La fsüór ia  de La Paesiá

Tot e1, text de la Istória -íncloses les estrofes de

1'endreqa i 1es d.ues estrofes de La protesta f inal- está escrit

en cobles de deu versos decasíI. labs amb la r ima següent,: a b a

abcdccd .

Es tracta de décimes de quatre rimes, esqluema métric que

predomina en la segona meitat del segle xv i que sembla una

innovació d ' in f luéncia caste l lana (Parramon L992,  26) .  Aquest

t ipus d 'est rofa també s 'u t i l i tza en una a l t ra  obra en la  qual

participa Fenollar, Ia Qüestió mogada per mossén Feno77ar,

prevete, a mossén ,Joan vídaL r pt€v€r€ ¡ a en Verdanxa e a en

ViTaspinosa, notaris; 7a qual qüestió és disputada Per tots e

d'aque7Ls sentenciat per MiqteT EsteTaL. I"o procés de Les ol ives

(Fenol lar  1980 i  1988)  está escr i t  en octaves peró també fa

serv i r  e I  mate ix  t ipus de decasí I .1ab2.

Cada cobla es divideix en dues parts, €1 front i  la coda.

Es pot comprovar tot al l1arg del text que hi ha normalment una

separació sintáctica entre ambdós components i que so1 aparéixer

entre ] 'una i 1'altra un signe de puntuació fort després de1 vers

cinqué.

lAquesta obra és copiada en el ,Jardinet d'orats. Vegeu-ne
1 'ed i c ió  de  Pe lay  B r i z  L867 .

2La Vida de santa Magdalena en cobles de ilaume GassuII,
editada eI 1505 (vegeu edicions recents en Gassull  L973, Gassull
L986  i  Gassu l l  1989 ) ,  cons ta  de  60  es t ro fes  de  decas í l ' l abs  amb
una estructura semblanL: abaabcdccdee, i  també alguns passatges
de Lo somni de ,Joan ,Toan.
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El decasíl- l-ab de la fsüória correspon aL model que segons

Parramon (tggZ, 2L) apareix cap a l-450 i que probablement és una

imi tac ió del  vers caste l lá  d 'ar te  mayor .  Aquest  decasí I ' lab té

dos hemistiquis equivalents amb una cesura en . l-a cinquena

sí I " }aba,  que pot  ser  mascul ina,  o  femenina épica,  és a d i r ,  en

aquest segon Eipus Ia síI. Iaba que segueix Ia que duu l 'accent

no entra en e1. recompte. No hi ha un preferéncia de 1'una sobre

I 'a l t ra .  De fet ,  €D e l  text  h i  apare ixen ind is t in tament ,  i  h i  ha

un gran nombre de cesures. femenines. llem pogut observar algunes

i r regular i ta ts  en Ia  ut i l i tzac ió d 'aquest  model ,  ja  gue en a lguns

versos La síI. laba accenLuada en e1 primer hemistigui correspon

a una paraula esdrúixola i ,  p€r tant, després de la cesura en el-

recompte ca1 e l iminar  dues s í I ' labes i  no només una:

42L un riu de grans lágremes, reg'ant-se 1os pits?
460 los qui de supérbia, sens regnes e brides,
686 l 'esforg y 10 ánimo ab gué prou vegades

Els versos amb rima b i  d són masculins i  els versos a i  c

femenins "

A més dels  accents en les s í l " labes c inquena i  desena,  €1

primer accent de1 vers es troba en 1a segona síl ' laba quasi de

manera sistemática i ,  per aixó, €fI eI primer hemist, iqui el-s

accents apareixen en la segona i Ia cinquena síl ' Iabes. En el

segon hemistiqui també es produeix aquesta repart ició, tot i  qr¡e

hem d'advert ir que no és tan general i tzada com en e1 cas

anterior, ja que hi ha algunes excepcions. Amb aguesta
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distribució accentual eI ritme del vers queda ben marcat3 i no

depén únlcament de la rima. Potser aquesta és Ia raó per la qual

en aIg'uns casos hi ha rimes fácils, com en e1s següents:

-Ús d' inf init ius i  de formes verbals amb les mateixes desinéncies

per  fer  r imar  e ls  versos:

!--us c le

Si. Is doctes redubten les coses tan al tes
parlar y descriure, tement 10 errar,
yo més y molt, més, gui só de greus faltes
comprés ignorant, y ab forces mal-a1tes
aquelles en cobles voler declarar. '
A tu,  donchs, ref fugi  dels fe ls qui- t  reclamen,
a tu, dolq ,Jesús, suplich y reclam
que guies ma lengua en tan fort exhamen;
tü,  Déu, per qui . Is rústechs en bendir  s ' inf lamen
y fist Ia somera parlar de Balam.

termes homónims:

70

75

A vós, p€r qui huy
65 ab gran reveréncia

virtut gran se obra,
dregam nostra obra,

-Rimes d 'ad ject ius amb 1a mateixa terminació:

L02 Hoiu- la ,  devots,  a  dos veus,  p lorosa;
hojru ab tr ist cant, tenor dolorosa,

-Util i t,zació d'una paraula en un vers i després d'una altra
der ivada d'aguel la:

95 Mostrant un greu pIányer 1o cel y la terra,
cubert tot de negre 1o temple molt sant,
senyalen trist,or que tot goig desterra.

3De fet, amb aquesta distr ibució d'accents, si es prova de
dividir eLs versos en peus métrics, €D un gran nombre de casos
els versog estan formats per un iambe i tres anapestos: u-/uu-
/utt- /:u:u- .
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hixqué' Is  a I 'encontre ab gest  mol t  a f fab le
l-35 y, ab una dolqor de veu ineffable,

t67 est tu principal, sols, fent d'avantguarda
tota la fIota, gu€ par sies guarda,

-Repet ic ions d 'una mate ixa r ima:

Aquell home só que'Is hómens de terra,
per gran amor sola, volgut he crear

2o5 y, prompter p€r rembre d'aquells la gran erra,

i . . .1

24L Axí ,  1o mirac le de metre ' ls  per  ter ra,
ab una paraula ,fesús Déu parlant,
ni.1 seu gest affable pogueren fer guerra
que paciff icás Ia sua gran erra;

En l 'endrega,  després de Ia ' in tervenció de Fenol lar ,  Ia

primera estrofa d'Escrivá repeteix l-a r ima en o oberta dels

versos primer, tercer i  guart de 1a primera estrofa"

Alguns fenómens fonétics que Lenen a veure amb e1 cómput

s i ] " I áb i c :

-La conjunció i  en contacte amb un terme comengat amb a, e, o fa

s ina lefa i  en e l  recompte h i  ha so ls  una sí l "Laba"  Exemples:

v
a

2 l
2343
40
1,54

v
e
v
v

ab vost res senténcies, les nost res,  tan baxes
no y ha infel gue y sia dubtant
essent capitana d.e dones tan nobles
ohint de ,fesús la dolga requesta

Aquest és eL procediment general, peró en algun cas no es

produeix  la  s ina lefa:

2435 ni aL seu amat servir mav se farta
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:

Ara bé, en f interior de paraula es fa sinéresi en molts

casos i  es comptem d.ues sí l ' labes. Exemples:

23? lavor piadosa may troba sahó
L73 que sies aque11 que tants mals procura
2L4 Estava present 1'escariot ,fudes

-Les elisions normalment apareixen indicades en e1 text ja que

s-hi  produeix 1 'e l iminació d 'a lguna de Ies dues vocals en

contacte.  Exemples:

243 ni.I  seu gest affable pogueren fer guerra
393 clavat en la creu, ?b molt, 'amarg:ura
79t Vós fos presentat, davant, bisbe'ndigne,
L884 per fer altr 'examen del just innocent

També hi ha casos d'elisions en qué sí que apareixen
gráficament les dues vocals en contacte. Exemples:

150 trahint 1os vassalls son rey y senyor.
480 Aquel1, donchs, a Anná primer presentaren
589 cárm fent testimoni de mi y de ma vida,
L379 quant el l  vos dix rey dient- I i :  r rLu u dius.  "

casos en qué no es produeix 1 'e l is ió:

1988 s i  Déu no I 'hagués donada a ls  dos

-S ina le fes :

143 Car, vent,-vos portar la corda y cadena
lO42 Axí u testi f ica sa sacra scriptura
187 que may res d'aquelIa per mi us sia tolt-
1383 Axí, jo us suplique, senyor, puix mon viure
2343 e no y ha infel que y sia dubtant
2316 y sentenciada ab I 'oy que u concerta,

295

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Peró en alguns casos no es produeix aguest fenomen:

g25 e s i  la  instánc ia cast ich ne cobeja,
101-9 de un cr im de lesa real  majestat
1L00 De mi no insurt agó gue rahone
1-389 car rey sou dels reys, ver home y Déu

:

cal  remarcar  que huy es l l ig  com una sola s Í I - r -aba (e+¡ ,

( 284 )  ,  ( 47O)  ,  ( 74L )  ,  ( 934 )  ,  ( L029 )  ( 11L3 )  .

En  e l s  ve rsos  897 ,  1009 ,  269L  s ,ha  de  11eg i r  e1  te rme  Moysés

amb h iat  per  poder  obtenír  e l  recompte s i l . láb ic .

Pe]  que fa  a I 'accentuació de Ies paraules,  ca1 ten i r  en

compte e1s casos especia ls  següents:

- t raydo r :  aques t  t e rme  apare i x  en  e l s  ve rsos  l L l_ ,  1S4 ,  ZZO, l - j _19 ,

1337,  2L19.  En to ts  e ls  casos e1 grup -ay-  s 'ha de l Ieg i r  com un

di f tong per  obteni r  e l  recompte s i l - . ]áb ic  corresponent .

Probablement els autors l legien el terme amb diftong i no pas amb

hiat .  En a l t res casos,  com ara e l  vers 150,  apare ix  t rah int ,  i  s í

que hi ha hiat. coromines diu que el terme en l,origen era

trai.dor peró molt promte es documenten exemples on -ai- forma

diftong, així, 1a Bíbl ia r imada de sevi77a, i  també en textos de

Ll-ull. com que Ia rima demana traydor i no traidor, en tots els

casos en qué apareix eI terme he optat per aquesta sorució"

el vers 1,76

rima" Coromines

Llu lL,  p€r  a ixó

vers 177 amb el

eI terme publichs demana L'accent en Ia i  per Ia

i Alcover documenten aquesta forma antiga des de

la mant inc en eI  text .  EL mate ix  s 'esdevé en eI

terme cast, ich
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-En e1 vers 9O4 el terme nigromancia demana I 'accent en la

f inal peT Ia r ima. El DCVB recul-1 aguest exemple i  e1 Dcat.,

més d 'aguest ,  en dóna un a l t re  de L 'Espi77.

-En e1s versos L636 i L657 els termes subdit i  subdita van

accentuats en La i segons 1es exigéncies de Ia r ima. El DCVB diu

que aquesta accentuació és antiga. EL Dcat. diu que es tracta

d'una accentuació aprovengalada i dóna exemples d'Eiximenis i  de

March. Per tant, mantinc aquesta accentuació.

-En el vers 25L0, hi ha Ia forma hoia. La rima demana Ia forma

rizotónica i no la forma actual, amb diéresi. D'altra banda, quan

L'accent recau en }a i  el verb apareix quasi sempre escrit  amb

y, amb h intercalada o amb y intercalada: hoyr (1859), hoynt.

( 3570 )  ,  hoy iu  ( 39 r -0 ) ,  hoy in t  ( 3570 ) ,  oh iu  ( 2505 )  ,  oh i r  ( 11 -85 )4 .

Alcover recull en la flexió antiga deI verb la forma oya.

Possibles errades:

-En eI vers 345 hi ha el terme socórrega. La rima demana

socorrega. No he trobat aquesta accentuació en els diccionaris

congultats, així doncs, mantinc socórrega.

-En el vers 663, Annás, p€r complir la regla general

d'accentuació de la cinquena sÍl ' laba del primer hemistiQlui,

demana 1'accent a la primera a, peró com que en els altres casos

aPeró també hi apareixen una vegada Ies formes hoir (L237)
i  ho int  ( rOAg) no r izotdniques.

a

a
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d'apar ic ió d 'aquesta paraula l 'accent recau en la seg:ona ar

mantinc aquest accent i considere que en el vers 663 es produeix

una irregularitat en Ia métrica"

-En e1 vers 7oL I 'edició de L4g3 usa er terme companya a f inal

de verso de la qual cosa resulta un cómput de 9 síI. Iabes i no

de deu. L'edició de 1-51-8 dóna companyia, correcció gue he adoptat

en l 'ed ic ió .  Tanmate ix ,  en a l t res casos (versos s47 i  3653)  h i

ha companyai amb un cómput síI.1abic correcte.

-En er  vers L.1 l -5  e l  terme guardo demana l 'accent  en 1a a,  peró

aquest terme no apareix documentat amb 1'esmentada accentuació

(DcvB,  Dcat . ) ,  pot .  ser  qr :e  és t racte d. 'una errada dels  autors ja

que d 'aquesta manera L,accent  de l ,hemist iqu i  no recau en la

c inguena  s í I " I aba"  En  e l s  ve rsos  655  i  1 . s29  e l  t e rme  to rna  a

aparéixer i  pot admetre 1'accentuació actual. Guardó és un dels

termes que Fenollar bandeja en les RegTes de esquivar vocabLes

o mots grossers o pagesívors (gadia 1950, L43') ;  la regla número

50 d'aquesta obra diu que en lIoc de gaardó ha d'usar-se retr ibut

o remunierato"  D 'a l t ra  banda,  saragiossá (Lggz)  creu que aquestos

dos darrers termes no estan ben l legits pel copista i  deu

tractar-se de retr ibució o remuneració" SoLá (tgzZ) accentua

guardó'en referir-se a les Regles, i  no dóna cap explicació sobre

un a l t re  accent  poss ib le .

-El vers 2637 anant caTcigant descalq per terra té nou

síl. labes i no d.eu. En M1 en f loc de per terra l legim per 7a

terra. La correcció obeeix al fet que d'aquesta manera eI vers
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quedar ia amb 10 sí l ' Iabes, com tots eLs al t res" Peró

tracta d'.una correcció feta a má sobre 1'íncunable de

no sé de quan pot datar, no I 'adoPte.

-.

com que es

L493, l ¡ue

1

Comptat i  debatut, malgrat les l I icéncies que es prenen eIs

autors, hi ha un ri tme molt marcat en tota I 'obra, potser perqué

estava pensada 1 'obra per  a ser  canüada?:

Mostrant un greu plányer 1o cel y la terra,
cubert tot de negre 1o temple molt sant,
senyalen tristor que tot goig desterra.
Mas, puix se cambia en pau nosüra guerra,
hoiu, cristians, hojtu contemPlant,

100 }a greu passió y mort vergonyosa
de1 gran redemptor, ver Déu Jesucrist.
Hoyu-Ia,  devots,  a dos veus, Plorosa;
hojru ab trist cant, tenor dolorosa,
segons sent ,fohan gui u ha t,ot ben vist.

La Contemplació

Les cinquanta cobles de la ContempTació estan escrites en

décimes de deu i de cinc versos alternats -tenen cinc síI ' labes

en el vers quart i en el nové-, amb 1a rima següent: a b a b b

cdcdd .

Cada cobla es divideix en dues parts, €1 front i  la coda,

com en el cas de Ia Istória. Es pot comprovar tot a1 I1arg del

text que hi ha normalment una separació sintáctica entre ambdós

components i  que sol aparéixer entre l 'una i 1'altra un signe de

puntuació fort, després del vers cinqué.

Els versos primer, tercer, sisé i  vuité tenen rima femenina;
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els  a l - t res la  tenen mascul ina.  Cada vers de deu sí l . labes té  un

hemistiqui després de 1a cinquena síI" laba. També es produeix,

com en Ia Istória, un cLar predominí d'hemistiquis que duen el-

primer accent en la seg'ona síI" labas. En un .esquema amb

sí I " Iabes tón iques ( - )  i  á tones (u) ,  es veu un gran nombre de

versos amb l 'est ructura següent :  u  -  u  u-  /  u  -  u  u

No hi ha moltes r imes fáci ls, peró sí que es poden observar

e ls  casos següents:

-Repet ic ions de r imes. En 1'estrofa 4,  r imen p7or,  t ressor í  cor

i en l- 'estrof a 27 pTora ! acora6

-També es fan algunes rimes amb les mateixes desinéncies verbals:

estrofa 6 cobrir i vest,ir; 8 Jiuraren í encegaren; 10 presenten

i turmenten.

-Ús de termes amb eLs mateixos morfemes d.e derivats: estrofa 3,

l-oab7e i coTpabTe¡ 5 senüéncia i  resisténcia; I  benígne i

maTigne "

-Úe de diversos derivats de la mateixa paraula: estrofa 7 amich

i enemich; L0 orde i desorde.

sEl -  cata lá té  una tendéncia natura l  a  s i tuar  s í I - labes
átones a comengament  de l ,orac ió (Bargal1ó L991,  2OO).

sTot i  que el vocabulari valenciá-castel lá d.e Borrás i  Árias
diu que pTor es pronuncia amb o tancada, sembla ser que Ia
pronunciació és oberta, com apareix en les gramátiques i en
aLLres d icc ionar is"
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Remarques:

-Ir 'estrofa 6 fa r imar J.av amb suau

verb es reali tzara com 7au?

í penjau, podria ser que el

amb abundossa. El manuscrit í

segon terme i donen abundosa.

-En  1 ' es t ro fa  30

1 'ed i c ió  de  L5 l -8

gToriosa rima

corregeixen el

Rimes  fa l ses :

-En I 'estrofa 9 for r ima amb por.

-En 1'est,rofa 26 greus í juheus, amb e tancada, rimen amb hereus,

amb e oberta.

-En 1'estrofa 36 Déu rima amb creu. Aquesta r ima és falsa

actualment en eIs dialectes orientals (vegeu eL Diccionari vOX),

i  no ho és en els occidentals (vegeu e1 VocabuTari de Borrás i

Ar ias)  .

S ina le fes :

34 y aprés de tants anys,
2L8 Y en I 'ora que vós, áb causa
306 Naffrat restás vós y aguella

Peró en alguns casos no es fa 1a sinalefa:

64 O!, quant desacorden les f lors

tan justa,
penada,

y espl-nes

En f interior de paraula també hi ha molts casos en qué no

es  fa  Ia  s ina le fa :
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248 loable,  peró,
323 De vera sal-ut
40L de vost ra mol t
503 guanyam diadema

l a  sg léss ia .1  canta
o, font. gloriosa

tr ista cruel  passió;
del regne pus beIl.

En un cas hi ha una elisió que no es fa perqué entre totes

dues vocaLs en contacte hi ha la pausa d.e I, hemistiqui :

460 Los bragos teniu uberts, q[ue.ns abragen;

sors he trobat un cas en qué el cómput siI .rábic resulta

problemát ic :

393 passant  to ts  Los mart i r is  a I  peu d.e la  creu

martir is és martres en e1s textos de L4g3 i l-519 i apareix com

martir is en eI manuscrit . .  He ad.optat la l l igó de1 manuscrit

perqué martiris concorda més amb er sentit deL vers que no

mart res"  Perd,  a tenent  Ia  métr ica,  sobra una sí r . laba en e l  vers.

una sorució podria ser: Passant Los martir is. ca1 remarcar que

les RegrJes de esquivar bandegen el terme martre i e1

substitueixen per mártyr, peró en eI cas que ens ocupa, el sentit

és eI  de mart i r i "

En aquesta obra, €rr general, hi ha poques l l icéncies

poét iques,  cap errada en e l  recompte s i l . ráb ic  i ,  com hem v is t ,

un ritme molt marcat i una métrica que no abusa d.e Ies rimes

fác i1s .
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L .2 .8  .  Conc lus ione

L'impuls inicial del treball  que presente provenia de la

idea genera l .d 'estudiar  la  l i teratura va lenc iana entre e ls  segles

XV i XVI, época d' importants canvis d'ordre polít ic i  també

cultural, et1 Ia gual la impremt,a va tenir un paper fonamental

perqué constituia una nova manera de difondre la paraula escrita.

A poc a poc aguest interés va anar concretant-se en la f igura de

Bernat Fenollar i  de Ies seues obres, i  va acabar centrat en Ia

producció rel igiosa del poeta, especialment 1a Istória de 7a

Passió i la Contemplació, que han rebut una atenció menor en

relació amb altres obres com ara les RegTes, Lo procés de -I,es

oLives o les part icipacions en els certámens de temática

rel igiosa (editades per Ferrando L9B3). I 'a Istória sols comptava

amb una edició rrmodernatr, de L912; la ContempTació en tenia més,

peró parcials o incompletes. Els estudis monográfics sobre

aquestes dues obres tampoc eren abundants.

En apropar-me a Ia figura de Fenollar vaig topar, de

seguida, amb e1s altres autors amb els quals escrivia, ja 9ü€,

si té cap característ ica especial e1 període en qué va viure

l ,autor ,  és Ia  de produi r  obres co l . Iaborat ives (o d 'autor ia

compartida). La nómina de totes les obres del poeta dóna compte

dels  d iversos n ive l ls  d 'aquesta co l . Iaborac ió:  endreces a a l t res

poetes, participacions en certámens, un nombre determinat

d'estrofes en una obra, etc. Arribats en aquest punt, haig de dir

que he centrat el meu treball  més en I 'edició i  I 'estudi de les

fonts de les obres que en la investigació sobre les vides dels

t.res autors que hi col. laboren; tot i  l 'estat de Ia qüestió que
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hi he incl-ós, queda per fer una investigació d'arxiu qlue, quasi

segur, aportará alguna dada nova sobre els autors i eI seu cercle

d 'amistats .  A ix í  doncs,  l -a  invest igac ió rea l i tzada en aquesta

tes i  doctora l  s 'ha d.esenvol -upat  en 1es 1ín ies següents:

1. Com que no comptava amb cap edició crít ica disponible de

la Istória i  de Ia Contemplació, eL primer pas va estar el de

consultar eIs catálegs i eIs repertoris bibl iográfics per

comprovar les dades sobre els exemplars conservats de l-es

edicions de Lo passi en cobTes, volum en eI qual s' imprimeixen

les dues obres,  i  e I  t í to l  de1 qual  en a lguns casos s 'ha confós

amb eL de 1a primera obra que conté. He pogut. comprovar, quasi

sempre in situ, que es conserven més exemplars de l 'edició de

1493 dels que esmenten els catálegs. També he pogut consultar

l 'exemplar ,  f ins ara únic ,  de L 'ed ic ió  d.e L5LB que h i  ha a la

BibLioteca Colombina de Sevi1la, i  que sols esmentava Ribelles

Comín (l-9L5) " Així, de l-es tres edicions que sembla que va tenir

eI voIum, awui només es conserven mostres de les dues primeres,

de 1-493 i  de 1518,  ja  que de Ia  de L564 no n 'he pogut  t robar  cap"

CaI dir que aquesta edició solament sembla haver-la vista Ximeno

( t lqz) ,  és gai rebé una edic ió  fantasma.

En la  t ranscr ipc ió de l -es obres he ut i l i tzat ,  a  més dels

textos de f  incunable i  de 1 'ed ic ió  de L5L8,  €1 manuscr i t

,Jardinet d'orats, en eI qual es Eroba copiada Ia ContempLació.

2. Fenol- l-ar no és un cas ai l lat d'autor que compagina en Ia

seua obra produccions de caire molt divers, com són les

composicions devotes i  les de temática profana. És el cas que
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quan s,estudia una obra, entre e1s objectius de l ' investigador

es t roba eI  de 1 'est ,ab l iment  d 'una t rad ic ió  l i terár ia ,  s i  n 'h i

ha,  en Ia  qual  es puga inc loure 1 'ob jecte de 1 'estudi .  Una vegada

f ixat  e l  text  de les obres,  aquest  ha estat  d 'ob ject iu  següent

de la. investigació, centrat, com és 1ógic, €r Ia temática d.e

carácter  devot  d 'aquestes.

La Istória de 7a Passió és una obra narrativa en vers que

segueix l ,evangel- i  de Joan. EI relat evangéIic es complementa amb

elements procedents dels evangelis sinóptics, d'altres textos com

ara els evangelis apócrifs?, i .  especiaLment de diversos opuscles

l lat ins medievals atr ibuits a sant Bernat i  a sant Anselm, algun

dels quals té traducció catalana. La I 'egenda arJrea, o Ia Istoria

schoLastica de Pere Comestor reprodueixen e1s episodis de Ia

Passió i  poden considerar-se models generals per a les obres

d 'aquesta temát ica.  D 'a1t ra banda,  tant  en cata lá com en a l - t res

llengües romániques es conserven mostres de poemes narratius

sobre 1a Passió, eu€ poden haver estat el patró en el gual

s, inserir ia 1a Istória, ja que no es pot considerar una obra

dramática com l-es que des del segle XVI prol i ferarien en les

Iletres cataLanes. La Passió conservada en 1a Bibl ioteca Nacional

de París Que si no.y prenem quaTqte consel-f8, 9u€ sembla escrita

a les darreries de} segle XIV, és un exemple d'aquest t ipus de

poema narratiu en eI qual, a més, no hi ha moltes l legendes

?Aquests elements, pocs en relació amb 1es l legendes que
apareixán en altres obres sobre Ia vida de ,fesús, podem senyalar
eI vel que es l leva Maria per cobrir Ia nuesa de ,fesús en Ia
creu,  I t  re fef rénc ia a l  re i  DionÍs  d 'Egipte,  i  a lgun a l - t re .

sPubl icada per  Bohigas (1985,  24 '7-261-)  .
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afegides aI  re la t  evangéI ic ,  com s 'esdevé en 1a fs tór ia .

En 1. 'estructura de 1a fstória s'aprecien diversos blocs que

també tenen precedents l i teraris: així, €1 debat sobre 1a

necessitat de la redempció humana establert entre diversos

personatges simbólics el t.robem en I'obra anomenad.a Mascarorz, en

les Itleditationes vitae Christi atribuides a sant Bonaventura i

en eI Memorial de Felip de Mal1a. I les intervencions en esti l

directe de Maria es relacionen amb eI génere del planctus lulariae.

Per altra banda, Ia tradició teatral no sembLa ser Ia font

directa dels 1largs parlaments en primera persona dels

personatges de la Istória perqué no hi he pogut trobar textos

comparables amb aquestes obres.

En la l i teratura catalana contemporánia de la fstória,

trobem les Obres en Toors de 7a santíssima creu (1515), de

Beltran i Ferrandis, de característ iques semblants. També es

t racta d 'una obra ear i ta  en co l . laborac ió,  d 'extens ió

considerabl -e,  i  de temát ica re l ig iosa"  En un a l t re  sent i t ,  Ia

I i teratura escolást ica,  bás icament  e1s textos de devoció i  1es

vides de Jesucrist, donen l-a clau de molts dels passatges de la

Istória, com ara eL debat esmentat anteriorment, i  moltes de 1es

imatgesr  eue en Ia  Is tór ia ,  com en les Obres eI  Loors. . . ,  són

molt abundants. La lectura detinguda de Ia traducció de ,Joan Roís

de Corella de Lo quart del Cartoixá, i  Ia de la Vita Christ i

d'Isabel de Vil lena manifesten el deute de Ia Istória amb Ia

l i teratura de carácter devocional de1 seu temps, produida en

aquest cas per representants signif icatius de 1es nostres

l le t res.  Aquest  deute s 'esLén,  com hem v is t ,  a  precedents

importants com sanL Bonaventura, o eI mateix Cartoixá, i
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Meditationes vitae Christ i  atr ibuides a sant Bonaventura.

f,a -Contemplació s' inclou dins un grup més nombrós de

manifestacions en vers -amb precedents en els Salms bíb1ics, en

els  l l ibres d 'hores i  en e ls  mate ixos manuals  d 'espi r i tua l i ta t -

que té nombroses manifestacions en el segle XVI. La composició

recorda molts moments de Ia Passió peró d'una manera menys l ineal

i menys narrativa que Ia fstória. En la ContempTació hi ha una

espécie de resum de tots e1s esdeveniment,s explicats amb

anteriori tat en I 'obra que la precedeix en el volum de -Lo passi

erz cobTes, 1a Istória.

3. La f ixació dels textos m'ha permés corregir errades de

lectura de t 'edició de 19L2 i he pogut completar 1a ContempTació

amb les estrofes que hi manquen. Els patrons métrics de les obres

són bast,ant regulars i  els t ipus d'est,rofa uti l i t ,zats responen

a models freqüentment usats en Ia poesia de1 segle XV, acurats

i amb poques errades en el cómput si l . lábic i  en el r i tme de1

vers. He pogut comprovar que 1a l i teratura de temática rel igiosa

pot inf luir en la l i teratura profanae í, en e1 sentit  contrari,

que Ia l i terat,ura profana també inf lueix en 1es obres devotes;

en 1a fraseologia, en les acti tuds d'alguns personatges, €o

determinades presentacions dels espais, etc10.

evegeu  1 'apa r ta t  I . 2 .4 .3 ,  en  qué  es  pa r la  de l s  p lanys  d 'Hero
i de Carmesina en reLació amb els planys de Maria. EI mateix
títoI, Ld História de Leánder i  Hero ens recorda, pel
para l . Ie1 isme,  1a Is tór ia  de 7a Passió.

lovegeu les referéncies a Ia poesia de certamen en I 'estrofa
29 de Ia ContempTació.
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4.  Pel  gue fa  a la  l lengua i  l ,est i1  de les obres,  ca1 d i r

que si 1'estofisme i la versif icació semblen evid.enciar una

técnica acurada, la 1lengua, amb Ia tr ia d.e termes de procedéncia

culta i  Ia gran- varietat de registres emprada refLecteix l-a

mate ixa act i tud. .  Hi .ha soruc ions,  especia lment  1es gráf iques,  gu€

manifesten una tendéncia et, imologista ders autors i  gue

corresponen a. formes més properes als étims corresponents.

D'altra banda, també hi ha mostres que revel-en tret.s del valenciá

de l 'época com ara les pérdues de 1es s intervocáliques o les

palata l i tzac ions en e1s verbs incoat ius.  EL léx ic  és r ic  i  var ia t

perqué procedeix de diversos registres i ,  a més, s,acoloreix amb

expressions i frases fetes. Hi ha. nombrosos cult ismes i termes

documentats per primera végada en el segle xv, mostra de ra

vital i tat de 1a l lengua i de la preocupacié purista d.e1s autors.

La rstória té, com altres obres deL mateix temps, una gran

quant . i ta t  d ' imatges que repete ixen ,ver i ta ts ,  de 1,esglés ia

catóIica de manera tópica i que es troben també en la l i teratura

de certamen. Malgrat aixó, 1a profusió d., imatges no enterboleix

en cap moment L'evolució de la narració, qlue arriba a moments

mole emotius en els pranys de María, i  que dota d,una giran

qualitat humana personatges com Pilat. Les intervencions en esti l

directe dels personatges són molt abundants i  molt més extenses

que Ie's d'altres poemes anteriors consurtats peró, malgrat que

aquestos parlaments confereixen una gran t,eatral i tat, a I,obra,

encara no es pot parlar de teatre perqué més que diáIegs els

parlaments són I largs monó1egs. D,altra banda, podem afirmar que

és en els fragments en primera persona on ens trobem davanL de

Ia part més original de l,  obra, la quar no té preced.ents
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anteriors semblants i  que assoleix moments d' intens dramatisme.

La ContempTació és una obra més }ír ica, sense una estructura

l ineaI, com Ia Istória, i  molt més breu. Concentra en 50 estrofes

un resum de Ia Passió part int de 1a reflexió del- devot aI peu de

Ia creu.  E1 to  orac ional  i  medi ta t iu  de l 'obra es t roba,  com hem

dit, en molLes obres anteriors o contemporánies i  de

característ iques semblants .

5 .  S i  ens f ixem f ina lment ,  no en Ia  t rad ic ió  de Ia

l i teratura devota en qué s' insereixen aquestes obres, sinó en Ia

de t,emática profana, molts aspectes ens hi remeten constantment;

els termes de ressonáncies trobadoresques, com ara defaTt, les

imatges com Ia de1 c igne,  l 'ep i ta f i  en e l  p lany de Mar ia ,  €1

Iéxic de1 camp semántic de Ia música i de les arts plástiques,

etc .  No ca l ia  esperar  menys d 'escr ip tors  coetanis  de grans

figures de les l l-etres catalanes com Isabel de Vil1ena, ,Joan Roís

de Corella, Jaume Roig o Ausiás March.

He tractat de situar en eI seu lLoc dues obres del segle XV.

He revisat i  he f ixat e1s textos, he estudiat eI context en eI

qual es produeixen i he mirat de justi f icar o de rebutjar 1es

consideracions que ens ha 1legat l-a tradició. Espere haver

contribuit en alguna mesura a La recuperació de Ia cultura i  de

Ia l lengua del nostre segle XV, sempre tan ric i  atraienE.

Marinela Garcia Sempere

Universitat. d' Alacant
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2 .L .  C r i t e r í s1

2 .1 .L .  E l  t ex t  base  de  l ' ed i c i ó

Després de fer  la  coTTat io  codicum es révela } 'ed ic ió  de

L493 com a codex optimus, és a dir com a text base de l 'edició

crít ica, tot seguint els cri teris que s'expliquen a continuació:

a) En el cas de Ia fstória l 'elecció és senzil la perqué e1 text

es conserva actualment en dues edicions antigues, una de 1493 i

1 'a1t ra de 1518.  Com que la  de L518 no conLé canvis  que

induesquen a pensar que prové d'un text diferent al de 1493,

transcric eI text de 1'edició de L493 amb anotacions

corresponents a les variants de1 de 1,51-8.

1En Ia descripció i la transcripció dels textos he tingut en
compte les normes indicades en e1s textos següents: BLecua 1983,
Bohigas-Mundó L973- '14,  Marshal - l  L972,  Mart ínez Gi l  L994,
Martines 1995, Torruella Casañas L995, Alemany-Martines-Martín-
Garcia-Perujo L996. En Ia transcripció he seguit básicament Les
di rect r ius de 1a co l . lecc ió "Els  Nostres Cláss icsr  de 1 'ed i tor ia l
Barcino, i  les de Ia "Bibl ioteca Sanchis Guarner't  publicada per
1, Insti tut Interuniversitari  de Fi lologia Valenciana i
Publicacions de 1'Abadia de Montserrat.
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b) EL cas de la Contemplació és diferent perqué es tracta d'una

tradiÉjo directa míxta i  el codex antiqttor és el de1 manuscrit

(1486)  "  EI  manuscr í t  presenta var iants  s ign i f icat ives respecte

de1 text d.e l4g3: en algun cas hi ha f ins a cinc versos seguits

que canvien en 1a versió manuscrita i  en Ia impresa (vs. 44g-

453) .  MoILs canvis  responen genera lment  a var iac ions en 1 'ordre

de Les paraules,  o  a mat isac ions en eI  sent i t  de1 que es d iu.

També hi h¿ nombrosos canvis en la morfologia. A més, e1 text del

manuscrit  deu ser un apógraf, ja que s'hi troben abundants

ass imi lac ions,  neutraLi tzac ions vocá1iques,  confus ions entre u/v

f inaLs, gue podrien respondre a errades del copista, o a

caract,eríst iques de Ia seua parIa, possibLement oriental.

Així, doncs, si establim un stenma codicttrn, es pot suposar

1'existéncia d'un archetypus del qual derivarien, d'una banda un

subarchetypus deI qual procedir ia eI text de Les edicions de L493

i de l-51-B; i  de 1'altra, un altre subarchetypus que correspondria

a l  text  de1 manuscr i t .

a

b

c

manuscrit

tex t  de  1 'ed ic ió

tex t  de  1 'ed ic ió

o/'----"-

l-f
I

]-493

1_5L8

de

de

3L2
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Tot i que eI text de 1a ContempTació més antic és eI de1

manuscrig, he optat peI de L493 com a text base de l 'edició

crít ica per les raons següents:

1. L,usus scribend.i del copista deI manuscrit  manifesta moltes

vacil . lacions vocáliques probablement degudes al seu dialecte

(neutra l i tzac ions,  ass imi lac ions etc . ) ,  que és raonable suposar

que no es Erobaven en eI text originari.

2. Normalment els canvis en els versos responen simplement a un

canvi d'ordre de Les paraules. Tanmateix, en alg'uns casos (com

en e]s versos 13, zLL, 434) no es tracta de canvis d'ordre i Ia

l l igó de !493 s 'entén mi l lor :  s intáct icament i  semánt icament és

més lógica.

3. Quan e1s canvis es produeixen en les formes verbals, també

solen ser més adequades 1es solucions del text de l-493 (vegeu els

ve rsos  23 ] - ,  24 ] - ,  423 ,  530 ) .

Com es veu en I 'aparat crít ic, Qr algun cas la l f iqó del

manuscrit  és preferible, i  I 'he adoptada, peró aquestos casos no

són nombrosos. Aixír pef, exemple, €rl e} vers 393 martir is en el

ms. apareix com ¡nartres en l 'edició de 1493; la métrica demana

un terme de dues síI. labes i no de tres, peró eI sentit  del text

demana martir is, per aixó mantinc martir is, com diu eI manuscrit ,

malgraL Ia métrica.
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Totes les raons exposades just i f iquen 1 'e lecc ió de

f  incunable de 1-493 com a text  base de I 'ed ic ió .  D 'aquesta

manera, a més, es manLé una coheréncia enLre les dues obres

estudiades, gue així apareixen transcrites a part ir.d.e la mateixa

edició

2 . t . 2  "  L ' ed i c i ó

Com he d i t ,  prenc com a text  base de l 'ed ic ió  cr í t ica eI  de

l - ' incunable de L493,  Ia  més ant iga de les t res edic ions que es

feren de -Lo passi en cobl-es. He tingut en compte el manuscrit i

L'edició de 15LB per a corregir alguns errors evidents de

f incunable, cosa que indique convenientment en 1'aparat crít ic,

en e l -  qual  he recol l i t ,  a  més,  1es var iants  que ofere ixen e1s

altres testimonis textuals de les obres edit.ades. No he pogut

t robar  cap exemplar  de 1 'ed ic ió  de L564.

En La transcripció he t ingut en compte, per a la Istória,

e ls  exemplars de l - ' incunable de i -493 conservats  a Sevi lLa ' (S1) ,

Madr id  (M1) i  Valénc ia (v1)  ;  1 'exemplar  de 1 'ed ic íó de l -518

consérvat  a  Sevi l la  (S2)  i  I 'ed ic ió  de Mart í  Gra ja les ( ] -9 t2) ;  i

per a \a ContempLació, a més dels testimonis textuals esmentats,

el manuscrit  que apareix en e1 i lardinet d'Orats (ms" l-51 BUB),

I 'exemplar  incomplet  de VaLéncia (V2) ,  i  1es edic ions de Pelay

B r í z  ( r aez ,  1869 )  i  de  Bu lbena  (1907 )  "

En 1'acarament dels textos he prescindit deLs exemplars de

L ' incunabl -e de Madr id  (M2) i  d .e CáI ler  (C) ,  perqué estan més

deteriorats que altres exemplars de. la mateixa ed.ició consultats.

Les petit ,es modif icacions al üext que aquest.os contenen són molt
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menys nombroses que les que hi ha en el

en  1 'apaq ta t  L .2 .5 .  "T rad i c ió  tex tua l "

als marges, procedents probablement de

aquestes són,a l ienes a1 text  imprés.

text de Ml i es descriuen

Sí que tenen anotacions

Iectors posteriors, peró

M1 presenta nombroses correccions manuscrites fetes sobre

Ia impressió, probablement d'un lector posterior, que semblen

voler mil lorar possibles errades d'aquella. 
.Les 

he anotades per

f interés lingüístic que poden tenir i perqué algunes

coincideixen amb les que adopta la impressió de 151-8. V1 té molts

termes subratl lats i  algunes correccions manuscrites, glü€ també

he anotat .

El text de Martí Grajales conté variants de diferents t ipus

respecte de f incunable: canvis d'alguna l letra, com ara u per

ni correccions en Ia lectura; manca d'a1gun vers; errors de

lectura; i  freqüentment, tot i  que tracta de mant,enir les

mateixes separacions d.e mots que f incunable, separa de manera

d i fe ren t  ( vegeu  les  no tes  a  l es  es t ro fes  56 ,  7 t ,  93 ,  94 ,  97 . . . )  ,

separacions que de vegades coincideixen amb les de 1'edició de

1518" També uti l i tza diacrít ics que no apareixen en f incunable.

Així, doncs, 1a intenció que manifesta I 'autor de reproduir

f idelmenE el text de ]-493 no es duu del tot a Lerme.

He adoptat com a punt de referéncia básic I'exemplar de

f incunable de Sevil la, g¡l€ no presenLa correccions, a diferéncia

de l 'exemplar de Madrid. Tanmateix, cal indicar que el text de

Madrid és més complet perqué conserva la primera página amb e1

títol,  mentre que e1 de Sevil- la comenga en el ful l  ai i ,  de

l 'endrega.  EIs  textos de Valéncia són incomplets .  A més,  V1 té

nombrosos fragments subratl lats, d'una má posterior, que
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probablement indiguen aquells fragments que més interessaven el

l-ector "

Les abreviatures uti l i tzades per a fer referéncia a1s

d.iferents testimonis textuals són les següents:

ms: manuscr i t  LsL de 1a Bib l io teca de 1a univers i ta t  de

Barcelona,  , fard inet  d 'Orats  (1486) .  SoIs conté la  Contemplac ió.

I :  incunablé de Valéncia (L493)

Ml-: exemplar de

de  Madr id  (L493)

f incunabl-e conservat a la Bibl ioteca Nacional

.  S ig.  INC 2113

M2 z exemplar de f incunabl-e conservat a la Bibl- ioteca Nacional

de  Madr id  (L493)  "  S ig .  INC 5 l_2 .

exemplar de L' incunable conservat a la Bibrioteca colombina

Sev i I l a  ( 1493 ) .  S ig "  14 -3 -6 "

S :

de

VL: exemplar de 1, incunable

Univers i tár ia  de Valéncia (1493)

conservat  a  la  Bib l io teca

S ig .  INc  304  "

Y2: Exemplar de 1, incunable conservat a

Universitária d.e Valéncia, incomplet, (no hi ha

cont ingut  en eI  Natzaré.  S ig.  CF/4 2.

1a

r a

Bib l io teca

Istória) i

C: Exemplar de f incunable conservat a Ia Universitat d.e CáIler

( l - 493 )  "  s i g .  INc  L43 .
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S2z Exemplar de I 'edició de 151-8 conservat a la Bibl ioteca

Co lomb inq  de  Sev i l l a  ( 1518 ) .  S ig .  4 ' 3 -44 .

PB:  Pelay Br íz  (L867)  Lo 77ibre dels  poetas,  Barcelona,  p .  109-

L2g. Sols conté la ContemPlació

PB: Pelay BrLz (1869) i lardinet d'orats. Manuscrit  de! segle K/-

(Fragment), Barcelona, .Joan Roca i Bros, Edit 'or. Sols conté Ia

Contemplació.

Bulbena: Bulbena i Tose11 (fgOZ) Crestomatía de 7a I '7enga

CataTana. (Des de7 IXén segle al XIXé), segon volum, vers'

Barcelona, Bibl ioteca Clássica Catalana. SoIs edita fragments de

la ContempTació.

MG: Mart í  Gra ja les,  F.  €d. ,  (L9L2)  Mosen Bernat  Fenol lar  y  Pere

Martinez, I 'o passi en cobTes. (Precedit d'una bteu notícia

biográfica i  bibl iográfica del.s autors). Edició facsímil,  París-

Valencia,  Valénc ia,  L991 ( "Bib1ioteca Valenciana")  .

S i  en a lgun cas la  referéncia en I 'aparaL cr í t ic  és f ,  vo l

dir que 1a caracterÍst, ica comentada apareix en tots e1s exemplars

de f incunable consultats.

Ir,aparat crít ic reculI totes les variants dels textos

acarats, com també totes les part icularitats que s'hi observen.

Aquestes notes apareixen al f inal del text, mentre que les notes

explicatives f iguren a peu de pIana.
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No aplique cap criteri  regularitzador en Ia transcripció d.e les

variants, deixant de banda la resolució d,abreviat,ures i  de Ia

regularització de u/v, i / j .

He numerat 1es estrofes per tal de faciLitar le.s referéncies

en el-s capítoIs dedicats a les fonts i  a les infLuéncies. Aquesta

numeració apareix en el text de 1'edició entre claudátors.

E1s criteris de la transcripcié són e1s següents:

L.  Regular i tze I 'ús de 1es graf ies u/v ,  i / j .  En e l  segon cas,

mantinc la j  a principi de síI.Laba davant de vocal en casos com

ara jermá.

2 . Canvie JJ per J, " J, en e1s casos de mot,s vigents modernament amb

aquesta segona grafia

3.  La puntuació,  la  separac ió de paraules,  1 ,ús de les majúscules

i  l -es minúscules,  de l 'apóst rof ,  de l  gu ionet ,  de l ,accent  i  de

Ia d iéres i  e1s faré seguint  e ls  cr i ter is  actuals .  Mant inc,  no

obstant, les contraccions a7 i del davant de vocal, bastant

generali tzades en }a l lengua medieval" En e1 cas de la diéresi,

empre aquest signe damunt la y en termes com hoysses (v. s'17) ,

de l7tat  (v .  7 '15\ ,  ru lna (v .  2826) ,  e tc . ,  seguint  e l  cr i ter i  de

t rEls  Nostres c1ássics "  ,  to t  i  que podr ia  ser  d iscut ib le  "

Óbviament prescindiré de la diéresi en casos com trahia o

citcuhida, ja que actualment en les paraules amb h intercaLada

no cal  Ia  d iéres i  per  a ind. icar  l ,h ia t :  prohib i r ,  ah i r .

L'accent.uació adoptada es correspon amb el t imbre vocálic
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propi de Ia pronúncia valenciana. En alguns casos Ia métrica

indica 1'.accentuació d'un terme, qlue no sempre correspon a 1a que

té actualment, com ara publieh (vers :-.76 de la Istórial.

4. La pérd.ua d'una vocal en una aglutinació la represente amb un

punt volat quan no hi cap 1'ús modern de 1'apóstrof: algunocasió,

a7gun. ocasió; ricansenya, ríca'nsenyai Tancesa, La'ncesa. Quan

1a darrera vocal del primer element aglutinat i la primera del

seg'on coincideixen, mantinc, €rr general, 1a primera vocal de1

segion terme aglutinat: totaltra, tot'aLtta. Aquest criteri

resulta molt práctic a 1'hora de confeccionar les concordances

ja que aquestes van alfabetitzades i resulta més úti l, QD cas

d'e1isió, conservar e] comengament d'una paraula que no el

f ina12. Cal  tenir  present,  peró:

a) En les aglutinacions de conjuncions amb pronoms o amb articles

reduesc  e l s  p ronoms  i  e l s  a r t i cLes :  QrJe '7 ,  qpJe 'm,  que '7s ,  e t c .

b) Seguint una práctica habiEual, €r les aglutinacions de que més

eI pronom o la preposici1 en, use que'n quan es tracta de pronom

i qu. en quan es t.racta de la preposició.

c) El  verb el  mant inc complet  z s ia ls,  s ia '7s¡ s iaxí ,  s ia 'xí ;

fagaxí, faqa'xí; pLoramargament, plorá'margament¡ va7, va'L = vá

a7¡ interrogaqteTTs, interroga'que7Ls; a beure'n 7a creu (tot i

'És el mateix cri teri  que hem adoptat en 1a transcripció i
elaboració de les concordances de la Vita Christ i  d'Isabel de
Vil lena (Alemany 1996) , assessorats per Dr. ,Joan Torruella,
coordinador de1 projecte Arxiu Informatitzat de Textos CataTans
MedievaTs a Ia Universitat Autónoma de Barcelona.
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gue "n represenee una preposició); q[u.erai qu.és, verb (peró

grle's, pronom). En algun cas, com mostravars, no he mantingut eI

verb complet perqué, de fer-ho, es produir ia una ambigüitat, p€r

tant ,  fa  so luc ió és mostrav"aLs.  Quan h i  ha una per í f ras i ,  fa ig

Ia desaglutinació dels dos verbs seguj-nt el cri teri  general:

eranat ,  er -anat .

d) En alguns casos com PerescaTfant-se, desfaig 1'aglutinació com

Per 'escal fant -se (e"  54.  de la  rs tór ia) ,  seguint  l ,hebi t  de

l 'edit,or gue escriu espera (e. s2 de la rstória), mort estranya

(e.  43 de la  rsúór ia)  ,  e tc . ,  i  seguint  també e l  cr í ter i  genera l .

Pel que fa a Ia s ríquida, hi ha en eI. text una gran abundáncia

d.e termes que comencen per es-, estan, espiL, escatn, estrany,

escures, escriva"..,  i  gue predominen sobre els que comencen per

s-, scriptura. seguint aquest cri teri ,  he desaglutinat qr:esüava,

quespere,  quesforq. .  .  p€r ,  respect ivament ,  4J"  estava,  qgt .  espere,

qu .es fo rg . .  "

5 .  En eL cas d 'a lguns compost ,os no formats com: en mig,  est r "  2 ! ,

ma7 tractat, estr. 30, o Jesu christ, ben volgut, ma7 factor,

e tc . ,  ap l ique 1,ús actual ,  peró,  €r r  les notes corresponents,

indique que e1s termes apareixen separats en el- text base.

6. En alguns casos en gué el pronom pot d.ependre tant d,el verb

que e1 precedeix com del que er segueix, no faig servir el-

gu ionet  per  a uni r - lo  a 1,un o a I ,a l t re ,  com ara a cercant  lo

cridava (e" L7 de Ia rstória). No obstant aixó, €rr

vo lent tesforqar  (e"  59 de la  fs tór ia) ,  he desaglut inat  voLent- te
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sforqar perqué sembla que el pronom modifica el primer verb i no

el  segon:

7.  He usat  l 'accent  d iacr í t ic  en mots que poden prestar-se a

confusió z vós, pronom personal fort ¡ vos pronom personal feble;

ufu,  verb veure,  passat ,  est r .  2L¡  féu,  verb fer ,  passat ,  est r .

29 ;  só ,  ve rb  se r ,  es t r .  11 ;  són ,  ve rb  se t t  es t r .  L8 .

8. Les abreviatures les desenvolupe en cursiva.
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ENDREqAI

A la  mol t  i l ' lus t re e d.evot íss ima
Ysabel de Bil lena, digna abadessa
de la Sancta Trinitat, en Valéntia.

Mossén Fenollar

senyora dona
d.el monestir

D 'aque l l a  t an  a1 ta ,
de1 arbre real dels
sou vós una branca
de fruyt tan poblada

L0 tan baix que a mans

tan fort y gran goca
reys d'Aragó,

ab virtut no Poca,
que. l  pes vos derroca2

se cull ab sahó.
A vós, donchs, excelsa, humil abadessa
del sant monestir de Ia Trinitat,
dreqam nostra tela, tex ida.b gran pressa3,

'Sobre 
I'endrega en general. i sobre la possible inEencionaliEat dels autors guan 1a dediquen a

Isabel de Villena, vegeu ¡trauf (1990, 303 i 321). Per EaI de fer més senziLla la referéncia en Les noEes a
altres Cextos relacionats amb 1es dues obres que edite, he abreujac alguns tftols: la fstórja de 7a Passió
apareix sempre com la Istória, J^a. ContenpTáció a ;Iesús Crucificat com Con¿emlrlació i L'Oraei6 a Ia
sáctatfssimá vetge tlaria con Oració. A més, .Lo quart del Cattoixá de Corella-apare-ix abreujat com ¿o quattt
els poemes de Pdro Martfnez, com lrtartllrez, i el Plant de 7a vetge Matia de Ll"ull, com Platrt. IIe fet f,a
tranácri-pci6 de Eextos d'edicions antigues seguint el.s nrateixos.criEeris utllitzats en la de 1es dues obres
estudiadés, peró ara no indique la desaglutinació de les abrevia¡ures en cursiva.

2d"tto"", 
de derrocar, nfer cau:ce; tirar a terras DLccionari Catale vaTencie Baleat (DCVB). D'ara

endavan!, 1es enErades que corresponen a citsacions literals del DCVB es Posen enüre comeces i sense indícar
el nom de1 diccionari, excepció feEa d'alguns casos en que es wol remarcar alguna apreciació de1 maEeix
diccionari.

3t" 
ir"ag. de f,obra com una cela que Eix l,autor es Croba en molts versos del pró1eg de !'EsPiLL

de üaume Roig, com ta¡¡üé ]a de¡nanda a f inEerlocutor perqué la polisca i I'arregle. ouan es dirigeix a
mossén ,Joan diu:

aquest resclit vos coman:
per vós sia toE lIegit,
ben llimat. e corregiE,,
afegint-hi 10 que hi fall.

{Roig 19?8, 23,  5-8)

Els afegits del lecc.or poEser s6n les rperles triades" de Ia segona estsrofa en 1'endreqa de ¡a fstAtja.
Segueix Roig (1978, 24,  4-71:

No sé texi¡ Io que.n crec.
trama poc ma llangadora.
Passau-ne vós 1a ELsora
per $a tsela, si no us plau.

La modéstia pot se¡ una altra caracterfsEica dels EexEos introductsoriE, la capüaüio benevoTentiae.,.que en
la fstória ei veu, per exemple, en eI vers 20 ilLo pobre collar, noE e¡rrequiranrr. En aquest sencit diu Roig
(1978 ,  33 ,  8 -11  i  37 -38 ¡  40 ,  r - 2 ) :

Eauré ordir,
puis me n'e¡npalx, aquest meu scaj-g
de parlament,, curt,, f1ac, fallenE.,
a fil per pua.
[ . . . !  De l  meu  pense r ,
aquest trellat mig cordellat
e flux Eexit, sera partit
en guatre EaIs parts principaLs
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Y, puix en l 'entendre
15 pinqau-Iaa vós tota,

sou gran doctoressa,
per  gran car i ta ts .

Seran vostres tochs les perles tr iades6
qu-en tot nostre dir sembrades iran;
los mots que y metreu seran estimades
grans pedres y joyes qlue, ben engastades?,

20 l-o pobre collar nos enrequiran.
Y ab vost res senténcies, 1es nostres,  tan baxes,
daran major lustre8 als més entenents.
Obriu, donchs, 1o bé de vostres grans caxes
y nostres parlars, cenyits ab les faxes

25 de vost re f in  drap,  seran excel_.1ents.

Si. I  nostre meréxer del  tot  no meri ta
gue vost,ra virt,ut nos dega valer,

¿-pingauz 
No apareix eI verb amb aquesEa accepció en eI DgvB. El DCaE. d6na en l,entrada pessigat

:l_^":l:iE -que equival aI francés piq)?r o.pincer. Després d6na al E.erme pingar eI sentit. de ,retocac,

::!91.-t':, 
nIJo 

Sue r.epor_t9 /.../ sía remés: / no pas scapgat, / partit, erencát, ,/per vehedós /..-./ más-;;iÁ
PtnqaE, /  e co_rregi t , .L imat, - IegiE/ ,  _,JRoig_ (Spi11.  rSe);  p iñqar ta ls conceptei ,subci l i t . rar . ' rá i i "á i ; ,
versos proemials anónims de 1,ed. de 1531, de l1spj]I (v.ziJ'. Aquest és eI-sentic que té el te¡¡ne en Iafstória.

-Les 
refer¿ncies al ltinaEge de l'abadessa i, posteriorment, a la seua humilitaE, ¿ambé apareixen

en Ia dedicatória de Miquel Péreg a rsabel de villena en la seua traducció de la rnitació de crjst aL rempis
,(Kenpis 1491):  ¡ 'MoLt.  i l ' lusere e v i r tuosa senyora - t . . . t -v-6s sou aeurada en Io repós ae rer i l io  t -nbe!¡aventurada oblidants 1os béns, los amichs e parénls aé reáf linatge. B recordant,-vos d,humil-itac verdad.era
haveu calcigat les-superbes vanitats_e pompeq enre-guint e abillanÉ dets béns á1"y"1i" 

"pirituals 
l,ánimavostra". A més de la refgréncia aI llinatge de l,a!:aÍ¡essa, en !a prirnera est¡ofá ñi ira fá contrafigura de

la ima9ge de I'arbre es!ériI, -que Eé un_sentit moralit,zanc en eI ciristianisme fqu. e;-¿;origen bfbÍic (Mt
I 19 i^I!^l:_1?):-vi9."-gag¡e_un exemple d'aquesla_ imasse de_l'arbre estéril (p-ero-en ra ríricáJioiaüi
e¡r er car¡Qo¡¡ere¿. de Ripo77 (Badia 198_3, 159, ,i tanüé els éxemples sobre Ia imatg-e, p. 123). Ara l,ábadessa
és u¡2a branca de l.'arbre-reial. tan plena de fruit que cat¡ a Elera. IIi ha divers-oé ñotius que coiacideixen
amb alcres cextos introductorirs,-que analitzarem á continr¡ació, seguint les estrofeJlj f,enáreca.-té;
::::l:"i^-d].Sl--q-u 31 _próleg- de. !i_Espi77 de-dlaume Roig.. formaE'peila rconsulr.a d.e mesr¡e üacnre'Roig amossen Lfoan Fabra'|r i er "prefaci" diu. en relació a ra figura de r,arbre:

Trobant-m' en aquesta vall,
CalLosa, per los morts fuit.
oci6s, trj,st,, sens fer f,ruit,

(Ro ig  1978 ,  23 ,  9 -11 )

i després. parlant de l.aprofitament. de l,obra que pot' tenir e1 LecEor diu:

pren Ia vianda
quala més rn¡lles: flors, fruits o fulles.
raels o fus!.

(Roig 1928, 25)

-Els 
versos 16-55 reprenen eL ¡aoliu de l'obla com a t,ela gue l,abadessa relocara. S,hi afegeix eI

có¡:iic ¿e ra modést.ia. Pel que fa a les modificacions de l,abadessa e¡l L,obra, considerad.es com a ioies.vegeu e1s, fragment.s segiüenti: (ilesris crucifj.cat) nlo qual te ha dexac de caritat, carmesineli"É;;; á;;;á
1 ]oY:: ab res qua.I_s sies- d-igne enErar en les noges de la e¿erna glória¡' IJo quart (?3 verso). no cieu bonaquL nas-pres gentilea.e-bellea de les parts del cors de ilesús: órnada com de perles, diamant.s, iobins icarvoncles, molt per mi desijadar !'o qt r! (?5 recto). vegeu tamúe ¿o qnatt (zl ¡éáiói.'¡n 

"r 
mateifsénClt,

tlegim en Ia vitá c¡¡rj.srj d;rsabel dé vil,tena (1916, rtr-, ?4) : ,inn a,iü-!r irimiiiiu Jé-tagrirnes se rroba
11.1,:.1es_pedres precioses, car de Ia vera cont,rició e avorrj.ment. dit peicats ix aquella virEuts daurada
3:_::*:1::?.{,: en.aquesEa són eng'astades les a-lEres virEuEs, qui reluen més que negr¡na pedra preciosa',.
vegeu E,arnDe les estrofes 3S0, 320, 375, 3?6 de Ia fstória.

engagtar: encastar.

Slustre: 
esplendor.
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1a gran passió que sols nos excita
excit,e a vós, puix sou tan conf i tae

30 d'aquella sanch pura del rey verdader,
que t,ota, p€r toqs, €rr I 'arbre de vida
e11,  ver  pe1l icá10,  doná per  sos f i I ls .
Donchs, moga's 1a vostra real sanch f inidal l
per  sanch d ' in f in i t ,  q [ue,  morts ,  nos av ida12,

35 preserva y  delL iura de to ts  Ios per i l ls .

Martíneg

A vós, que poblau 1o cel de fels pobles
seguint en la terra camí tan estret;
a vós, gü€ 1a sgleya ornau de richs mobles

40 y essent capitana de dones tan nobles,
sou vós }a bandera del viure perfet.
A vós, gnl€, tancada dins casa tan santa,
d'angéliques obres la regla brodaul3;
a vós, terra fért i l  hon molta fel planEa

45 per gran caritat se cria y tresplanta
ab fruyt de virtsuts que tant habundau.

A  vós ,  c la r ' an to rcha ,  esp i t l  d ' exce l '  I énc ia la ,
confor t  y  a legr ia  de to ts  Ios fe ls  u l ls ;
a vós, g¡t.en Ia nau de fort peniténcia

50 servau l-o t imó, ab tanta prudéncia,
que may dels  set  v ic is  encontra ' Is  escuLls .
A vós, gue dexant les pompes mundanes,

q' 
conf ita¿ impregrrada.

toL" 
.o.p"r.ció de ilesús a¡¡b un pelicá Earüé apareix en Ia Contü'r:.lació (e. 32). Eiximeni.s, en el

Psalterium aljas laudatoriur¡ (1988, 149), fa un recorreguts per la vida de ilestls i lambé e1 comPara amb un
pelicá. En eI cas d'EiximeniE. com en e1 que ens ocupa ara, es fa una refer¿ncia a Ia sang que üesús vessa

lels homes. La referéncia E.é relaci6 amb 1a figura del pelicá tal com apareix en e1s besciaris: es tracta
á,r:n oce11 que es fereix el1 mat.eix i rnor,. després la seua sang fa ressuscitar e1s seus fifls (Eescjarjs
1963, L,  108).  A més, e l  pel icá es reLacj ,ona amb ,Jesucr ist  en els besEiar is .

llfinidu, forma aneiga de finita,

l2avidar, 
donar vida, nodrir.

nque !é fi, l imitadan

13si 
,rr," obra es concep com una t.ela gue es va Eéj.xin!, aques! vers podria fer referéncia a la Vita

Christi que escrivia Eor Isabel, o poeser a tota Ia seua obra en un sentit rnés genéric.

14K..pir (1491 aii): ron sou spifl clar en qui clarament mirar se deuen los qui volen entrar en la

streEa senda d.e verdadera peniE.éncia: e los qui volen la fexuga nau de 1a carn desormejar de les
conversacions nn¡ndanes dregant la proa a desijar 10 ceLestial regme fins que vinguen a surgir en 10 segur
port de Ia ciutae de glóriá,'. Aixidoncs, uaJtines reprén dues consideracions sobre I'abadessa que-també
7a Pétez¡ ella és un e*emple o spill per als qui volen ter peniténcia, i l¡a abandonac tres rrpompes-mun41t9""
per a sequir la .docErini de l,olrde Éan fe1..-A més, el1a és una 'rclar.antorcha'r per als ul-]s dels fidels.'pgrez 

aiú que e1 llibre que E.radueix rtés stae encés d.e la llum de aquella arden! ltnti-a gue 9r-l_ Io fust de
la creu peñ3a per aclarii les enfosquides teDebres d.e natura humanaa. Per tant, lsabeL de Villena és una
llum que gn¡ia, com.Tesús en la creu també ho és.
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seguiu l 'umi l  t ra jo ls  de l  gran rey de1 ce l ;
a vós, gu-excitau les penses humanes
a festes divines e molt sobiranes
seguint Ia doctrina del orde tan fel"

A vósr Q[u€ guardau les vostres ovelles
de1 loptt que.ns acaqa ab furiós tranch17.
A vós, la pastora t,an digna d'aquelles
que tant conversau humilment ab elles,
vestint r ica porpra de tan real- sanch.
A vós, ![u€ passau la vida tan pobra
tots jorns enrriguint-vos de béns et,ernals"
A vós, per qui huy virtut gran se obra,
ab Eran reveréncia dreqam nostra obra,
puix tanL en vós obren les mans divinal-s.

Invoguen 1o divinal auxil i .  Fenollar

Si . ls  doctes redubten Les coses tan a l tes
parlar y descriure, tement 1o errar,
yo més y molt més, qui só de greus faltes
comprés18 ignorant, y ab forces malaltes
aquelles en cobles voler declarar.
A tu ,  donchs,  re f fugí  de ls  fe ls  qu i " t  rec lamen,
a tu, dolg .fesús, 

'suplich 
y reclam

que guíes ma lengua en tan fort exhamen;
tu,  Déu,  per  qu i . ls  rústechs en bendi r  s , in f lamen
y f ist le la somera parlar de Ba1am20.

15tr^iorttManera 
de moure's o d'obrar; aspect.e, semblanqa exterior d'una persona o cosa,, DcvB, que

dóna únicament aquest eTemple_de la-fsüAria. EI Dcat. dóna el mateix exemple anb e1 sentit d,,aires i aspecte
amb_qu-é_-es nou-aj.gri', i un altre de Benet Espanyol a. 1441. També doc-umenta el c,er¡ne a conengamenei del
segle XVI en el. senlit de ,vestit,.

16el 
l1op sempre ha aparegr¡c en la cradició medieval com un ani¡na1 afamat, insadoLl.able. Vegeu els

nombrosos exem¡rles que recull Lhlcia Marcfn (1996, 6-63 i 220-71).

55

60

65

70

75

se '  n r l

t7 
rr"n". tararma.

1 R--comptés; 
de comprendrer r(ant.) Invadir (gualcrl) un accident flsic, un sentimenE, etc, apoderar-

--fisÉ: 
és Ia 2a persona del singular del pretérit perfeE simple de1 verb fe!, en la flexió ant,iga.

' 20"obt. 
Ia sonera. de Bal.aam, que veia les coses espirituals i que Ii va parlar, vegeu eI llfbre dels

Nonpreg,(Nrn 22, 23-31) . Anse1m Turmeda tembé recull aquest. episodi bfblic quan parla del serreit de la wis¿a
en La Djsputa de 7 'ase (L l inarés 1984, 59;  vegeu eambé- ¡ lar t f i r  & carc ia rgge,  rs6-ta? i  193).  una al t ra cosa
és La história deLs ascet,eE medievaLs Barlaan i ,Josafat (vegeu e1s orlgens i I'extensió de La história a
l'edat mitjana enBadia 1992). La história es lroba en les lijdes de sante &os.seJ.¡.oreses (Vjdes 1.977, IIT,
4_46-4591. Badia (1992, 981 Eambé dóna notlcia del 8a¡laa¡n e.fosafat de FranceEc Alegre imprés a Barcelona
eL  L494 .
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B5

Martíneg

Les altes senténcies me obre y declara21
80 tru, mestre y senyor, mon Déu y mon bé.

E ab 1o govern d'aquella preclara
estela.xce1.1ent que. 1 dia prepara,
1o pélech tan fondo segur passaré.
Donchs, mostra 'm la vía,  1o pas y la send.a,
y pobla'm la pensa de bons pensaments
perqué puga.n metres fer digna legenda
e s ia . ls  devots de mér i ts  ta1 renda
que guanyen del cel los goigs permanents.

IEt6ria de La Passió de noEtre senyor Déu üesucrist '
ab alguneE altres piad,oses contenrplacionsr rt€-
gruint Io evangeLista gant üohan, parlanü per
aqueJ.l Pere MartÍneg e per tots Los altres mos-
sén Bernat Fenollar.

t l - l  La esglés ia

95 Mostrant un greu pIányer 1o ceI y la terra,
cubert tot de negre 1o temple molt sanE,
senyalen tristor que tot goig desterra.
Mas, puix se cambia en pau nosüra guerra,
hoiu, cristians, hojtu contemplant,

100 }a greu Passió y mort verg'onyosa
del gran redemptor, ver Déu .Iesucrist.
Hojiu-la, devots, a dos veus, plorosa,'
hoiru ab tr isL cant, tenor dolorosa,
segons sent ,fohan gui u ha tot ben vist.

105 t2J Lo evangelista22

Los onze dexebles ab si sols portava
exit 'Jesucrist de1 mont de Sion
y, puix en Io cedre morir esperava,
entrá.n aquell  ort hon sovint orava

1l-0 detlá 1o barranch cru¡.e.s diu de Cedron.

22I"obt^ 
comenga glossan! I'evangeli de san! Joanr iln 18, 1.

90

21En 
el-s versoE 79-88, com en eLs de l'esErofa afilerior, els auEors es dirigeixen directament, a Déu

i Ii demanen ajut. en I'obra que comencetr. !a dedicaEória de Pétez erL eI Xenpis acaba arü una fórmuIa
semblant, peró prega a l'abadéssa que faga d'intercessora: "Suplicant. quanE puch Ia senyoria voslra-en
saeisfaccié de I'afányós t,reball quJyo he pres en la splanació dé aguesta presen! obra, pregueu cascun dia
a Ia inmensa Trinitat per mi que.rn f,aqa ésser tal que ab 1os mérigs de la sacratfssima Passió de Jesús
salvador nost,re mereixéa yo dels salvats at,tényer 10 benaventurac e perdurable premir (1491. aii verso).
A més de 1a lraducció de MLquel Pérez de Ia Initació de Crist i de Ia intloducció de I'Espill, altsres obres
eractades en aquest treball- wan encapgalades per r:na dedicatória, semtr¡re dirigida a una monja: és el cas
de Ia wersi6 cátalana de les Meditatlones Vitáe Christi de L522, dedicada a una monja de safita Clara; de
I,o quart de Core1la, dedicac a I'abadessa sor Lionor de Vilarig; de Ia Paslón trovada de Diego de San Pedro,
dedlcada a una monja de qui es desconeix Ia identitae, etc. Áixf, el volum de Lopassi en cobfes s'inicia
anb una dedicaloria i s'acabará amb una oració Ere fa de cloenda del volum, I'Oracíó de Corella.
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Mas ,Judes , traydorz3, gui tal loch sabia,
puix  ab eI l  sov int  a l l í  er .anat ,
sots  la  pe l l  d 'ovel la  Ia  del  lop vest ia ,
y aque11 als juheus per d.iners Erahia,

L1-5 ab un fa ls  besar ,  sots  ze l  d 'amistat .

t3 l  Lo evangel is ta

Y, no recordant-se de com Ii  fon pare,
quant tants maleff icis a el l  perdoná
tenint- lo Jesús en compte de frare,

l2O ni menys de la tr ista e tant verge mare
que molt al dit  , fudes son f i l l  comaná,
de nit,  fet 1o tracte y venda malvada
ab los malvats bisbes e grans sacerdots,
vingué molt cuytat a hora capLada2a,

1-25 y ab eI1 gran esquadra de gent ben armada
portant cremants fa11es25 ab crit ,s y ava1ots26.

t4J

Sabia ,fesús, eterna prudéncia,
1os mals que devien en el-I prest venir;
mas Ia gran amor que tant 'ab cleméncia

L30 a1s hómens portava, vencé sa poténcia,
que no volgué vengre tals mals ni fogir.
Y, vent son dexeble tornat ja diable
e mol ts  juheus a l t res veni r  pe l  camí,
hixgué'ls aI encontre ab gest molt affable

135 y, ab una dolqor de veu ineffable,
par lá  mansuet ,  d ient - los axí :

F É a

L 5 l  L O  U e s u g

t'A qui demanau2T ab tan gran instáncia,

23traydor, 
eI DCat. diu que el cerme en I'origen era traidor peró molE prompce es documenten

exemples on -ai- forma diftong; aixf s'esdevé en Ia Bfblia timada de SeviTIa, i també en E.extos de Llull.
Com que la rima demana traydor i no tra¡idor, en Eocs els casos en qué apareix eI tserme he op!.at, per aquest.a
so]ució.

2 4 .--hota 
captadaz ,'a ur¡a hora fixada, det,erminada" DCVB, que dóna con a exernple un documelr! de 1487.

¿ a  -  - -
larreS I

cl.aror, calar f,oe,

I'manat de branques o brins d'espart, cárriEx o alt.res plantes seqJues, que s'encén per fer

268r. 
"qu."c. 

estrofa i en la següent es fa una glossa evangéIica, ún l;8, 2-4. No sembla que aquesta
estrofa puga f,er referéncia a Ia llegenda de lfudes IscaríoE.. Sobre fa llegenda vegeu Romeu (1995, I, 97-118)
i Frarü<Lin Baum 1916.

2TAquesla 
part dialoga¿" Sar" comenga ara pot tsenir alguna relació amb Les representacions de La

Passió. perqué en e1s allres cextos no teatrals consulcats per mi en aquest tsreball eI diáleg no és Ean
1larg. vegeu per exemple la Passjo'¡ ptovengaTe (1928, 40-43).
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ab ira y gran fúria anant tan cuytat's?
140 A gué sou venguts en tan pobr'estáncia,

que. .1  vost re gest  mostra,  ab ta l  c i rcunstáncia,
que no sens gran causa vos sou ajustats?
Car, vent-voé portar la corda y cadena2s
algun malfactor2e crech yo q¡ue cercau,

L45 1o qual en nosaltres, q[ue gens vos offena,
trobar no poreu ne digne de Pena.
Per qo yo us deman: a qui demanau?r'

t6l Lo evangelista3o

Sens por ni vergonya del leig cas que feyen
l-50 trahint los vassalls son rey y senyor,

y ab moltes blasfémies que tots parlant deyen,
estaven mirant,, dels dot,ze q[ue veyen,
a qual besaria 1o Judes traYdor3l.
Y, ohint de üesús la dolqa requesta

1-55 y veu amigable de just innocent,
volent comengar tan mala conquesta
ab armes d'enveja, de ira Y temPesta,
cridant respongueren tals coses dient:

l7l Los juheus

1-60 "Gran nit a les fosgues, €rr loch soli tari
t robant-vos a to ts ,  de to ts  sospi tam,
y molt més de tu que tan voluntari
nos véns al encontre ab gest temerari,
volenL inguirir a gui demanam.

165 Concert feu de mal en hora tan tarda
com no us ha comprés3z a tots 1a gran son,
y est tu principal, sols, fent d'avantguarda
a tota la f lota, 9u€ Par sies guarda,
puix altr i  que tu no's mou ni respon.

t8 l

28sobr. 
la cadena vegeu ra noca 59.

29co*paaau 
e1s versos L43-L41 arnb ¿o quart l!4 rectol 3 rtcom a ladre qui fuig hi s'amaga sou vefrgnrts

a Dendre' m'r .

30Des 
d,acl fins a l,estrof,a 20 es glossa ,In 18, 5-9; ,fesús pregunEa dues vegades a1s jueus qui

busquen; eIls responen i cauen esmorcitsi .Tesrls demana que l'a-gafen a ell i que deifen anar els seus
áJiiJ¡fé"- l;. pliticatio d,aquese passaige evangélic, arib el a¡afe_S.entre ,Jesrls- i. e1s jueus, no I'he
trobada ett cap &e1s Eextos coniullatt. Fotser prové dels Eextos dramatics. Vegeu de tota nanera Í'o qÚart
(11 ver.so-12 versol í villena (1916, II, 276'280'l .

31u.g"r, 
la nola 23.

32u.g"r, 
la nota 19.
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1-70 Aquest sols indici és gran conjectura,
major que de Judes senyal no tenim,
y anant per deserts en nit tan escura,
que sies aquelI que tants mals procura,
ab molta rahó a creure-u venim.

1-75 Car tant són les obres d'aquelI molt proffanes,
escándels publichs33 y tot lo que vem,
que.s deu fer  cast ich3a de coses tan vanes,

.y, puix a1 encontre nos véns y demanes
a qui demanam, aI cl-ar t 'o direm.

l -80 t9 l  Los juheus

Aquell demanam gui"s diu gran proffeta;
aque11 gui, pricant, desfer vol Ia l .y;
aquel1 nigromántich guarint gent contreta3s,
gui  torna la  v is ta a ls  cechs contraf fe ta;

185 aquell  demanam gui.s fa nostre rey.
Si tu est aquell  ,  a t,u nos envien
1os nost res majors,  fengi t  far iseu.
A  tu ,  p€ r  qu i - l s  pob les ,  t rah i t s ,  s€  desv ien ,
y en obres tan falses que fas tots confien.

190 A tu demanam, ,fesús nazareutt.! '

t10 l  Lo evangel is ta

Posat dins Ia 1iga, p€r dar Ia bataLla3?
aI ánge1 mal igne, L 'etern nostre bé
de gran patiéncia pres armes y maIla,

l -95 y en ni t  tan escura,  d 'amor fent  gran
vet lava per dar-nos 1o bé que-ns sosté.
Y vent gü€, sens cuIpa, molt prest se
batut  e l igat  y pres per aque11s,
mostrá lum eterna, mostrant que podia

f  a 1 1 a 3 8 ,

veuria

. 
33publ.ichs, 

el DCats. i eI DCVB documenten la foñüa antiga pubTics, amb accenc a Ia darrera sf1.laba,
des de lJ1ull. Segons el DCat.., pubTie corresponia al registre cult,e i occitanejant ment.re que pribJ.ic era
una forma del catala pla"

34castich 
és Ia forma ant,iga de cascjg, peró viva en eL valencie actual. Segons Coromines, la forma

cástig, que és 1a predominanE ar ¡i en alE.res árees de la llengua catalana, és una ultsracorrecció.

35 
contrel. parE.. pass. de conereure. II. adj. Privat deL ¡novimen! total o parcial de1

36n"tar"u 
per nazarén, per exigéncia de Ia rima amb fariseu

3?cti"t 
és presenta! en molt,es ocasions com un guerrer. vegeu, per exemple. L'ApocaTipsi

¿ r - r b ,  "

1 C- - fa l7a:  
veqeu la noEa 25.
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2oo deffendre's de tots s i  fer-ho vol ia,
y ab gran magestat parlant dix a ells:

t:.il to ,Jesús

"Aquell home só que'ls hómens de terra,
per gran amor sola, volgut he crear

205 y, prompter p€r rembre d'aqueIIs Ia gran erra,
de carn tan mortal he pres }a desferra3e
per tal que mil1or los puga salvar.
Aquell home só, ab pens'acordadano,
qui vol pendre mort y greu Passió

2L0 perqué vostra vida del tot reparada
per mi sia prest ab mort tan penada.
Jesús nazareu vos dich q¡ue yo só41. "

Ltzl Lo evangelista

Estava present l- 'Escariot ,fudes
21,5 quant dix que el1 era son mestre y son Déu

y prest  e l l  y ' Is al t res,  Ies forces perdudes,
anant tots per terra donant grans cayg'udes,
tornaren arrere tement Pena greu.
Mas 1o bon ,Jesús, áb gest molt affable,

22O a Judes traydora' y a tots confortá,
y gens no curant del cas detestable,
ab molt humil visüa e veu ineffable

39de"fetr", fdespulLesr a11ó que resca d'una cosa destnidar DCVB, que dóna, entre alEres exemples,
aquesc vers.

4o 
acordada, resignada.

41l,"d.r.r,iro.nE 
sant de üesús és tracta! en mo1E,s tsexcos sobte la Passi6. Vegeu per exemple aguesta

cobla d'fnigo de Mendoza

lo primero y poEt,rimero
redemptor y criador,
Dios y onbre verd,adero,
tu moriras en madero
porque biua el peccadort
Tu seras cruqificado,
pero despues que rmrrieres
e1 llmbo sera robado,
eL gielo todo poblado
con los que Eu redinieres,
nrag es cle fuerga prime¡o
que tu, forgado de amor,
Dios y ombre verdadero,
seas muelto en eI madero
porque biua eI pecador.

(Mendoza 1968, 341)

L'editor de Mendoza, Julio Rodrfguez PuérEolas (Mendoza 1968, 549), assenyala com a fonts d'aquesta cobla:
San! Aguscf, Ser¡¡o CIJi, De passlone (Pt, 39, col.2060)¡ i ta¡nbé sant Tomás, Su¡E¡a (3, 52,2ad4¡ sup. 59,
5 c  y  6 9 ,  6 ,  7 c r .

42v.g.,, 
Ia nota 23.
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tantost altra volta

t13l Lo ,fesús

los interrogá43:

225 rrVengut só del cel prenent carn humana
per dar a vosaltres salut y confort;
vosaltres veniu ab pensa no sana
per cloure 1a font d'on tot 1o bé mana

.ab  ped res  d 'enve ja  y  ca lq  d ' i r a  f o r t .
230 t iberta será als qui. n voLrran beure:

a1s bons d'aygua dolga y als mals d,amarg'or.
Puix  no sou d 'aquel ls  gu i .1  ver  vo len creure,
a qué sou venguts, ni qué voleu veure?
A gui demanau? Par1au sens temor. "

235 t14 l  Lo evangel is ta

En terra molt seca' hon mal fruyt se plega
lavor piadosa may troba sahó;
que-1 peccat  d 'enveja,  quant  menys I i  denega
amor toües coses, més torba y més cega

240 ab pols  de mal íc ia  los u l ls  de rahó.
Axf ,  1o mirac le de metre ' ls  per  ter ra,
ab una paraula ,Jesús Déu parlant,
ni.I  seu gest af fabl-e pogueren fer guerra
que paciff icás la sua gran erra;

245 ans, prest I i  digueren a grrans veus cridant :

t15l  Los juheus

'rSegons havem dit en al t ra resposta,
'Jesús nazareu, aquell demanam;
aqueI l  qu i  ab pensa a to t 'mal  d isposta

250 reporta la vida de crims tan composta,
aquell  seductor volem y cercam.
De part de1 concil i  a tu fem requesta
que. t  t ingues per  pres s i  tu  est  aqueI l ;
veurem s i . t  va ldrá,  €r r  tanta tempesta,

255 1o gran Balzabuch, aquell  qui t 'empresta
1o t í t ,o l ,  les armes y- I  seu fa l -s  sagel I "

t16 l

Y d'esta presó, perqlué may def funta'nostra lahor sia Ia tua vivint ,
en qluant nos apligues que tanta gent junta

260 a una ovella hajam fet tal punta
ab armes y fusts, lanternes tenint,
conega 1o m6n g[ü€, no per temenqa
de tu ni  dels teus,  c iv i l  presoner,
mas sol-s perqué.s veja Ia nostra valenga

43L,estrofa 
reprodueix eI

consideracions posteriors sob¡e Ia
relat evangélic (iIn 18, 5-6), especialment els cinc primers versos.
bondats de üesus són un afeqit. de Mart.ines.
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265 que fem al gran César, axi, sens fal lenga,
trihunfe son ceptre mostrant gran poder. "

lLTl L,o evangelista

Perqué 1'amarch eáIzer de mort dolorosa
fos dolga bevenda de vida y salut;

270 perqué, naveganL en mar sangonosann,
la nostra speranga surgís gloriosa
en port molt segur de tanta virtut;
perqué no prenguessen los que molt amava
en vall de tristura, essent tan reclós,

275 1o gran foch d'amor dins el1 tant cremava
q[ue, prest, quant ta1 poble cercant, 1o cridava,
ab flames enceses Jesús Déu respós:

[18] r¡o .iesús

"Yo ja us he respost un.altra veEada
28o dient que yo só hi . ls  a l t res no són,

hi qualsevol cosa que sia creada
per mi és y viu y en mi .s  conservada,
y en mi gui no és del tot se confon.
Per go, oo.m poríeu vosaltres huy pendreas,

285 conéxer ni veure si yo no volgués;
mas, perqué pugau a mi sols offendre
e tot 1o que dich pugau més entendre,
vos dich gue yo só e altri no és.

[1e ]

Si, donchs, Í l€ voleu per tolre'm Ia vidaa6,
29O qu.és v ida de tots y goig eternal ,

ab tot que de ángeIs está circuhida
y ab la deitat ligada y unida,
donar- la vuI l  yo per tots,  1 ibera1.
Mas,  en ma preséncia, no vu l1 qu.en ta1 d ia

295 pugau aquells pendre gui yo dech guardar.
Tolent de vosaltres semblant senyoria,
aquests mos dexebles que.m fan companyia,
s i  a  mi  vo leu. dexau-los anar. r l

t20l Lo evangelista

44L" 
i*"tg. de l"a navegació i 1a del, vaixeLl és nolt abundant e¡r EoEes 1es obres consultades. Les

ci tades en 1 'apartat .  1.2.4.  rAntecedeoEsrr .

45P"r 

"1" 
versos 284-288 vegeu ¿o quart (I4 rectol. ,'cosa fol1a és que vingau ab co1E.ells e armes

de niE. ab lanternes, lums e faIles a pendre aquell gui voluítsariament, a vostres rnans se Presentart.

A A="Aquesta 
esErofa i la següent segueixen el text evangélic en qué Jesús es lLiura voluntsariament

als jueus i demana que deixen anar e1s deixebles. Vegeu Eambé villena (1915, II, 28ol í I'o guart (13 recto\ .

333

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



300 Lavós fon complit  1o seu parlar digne
guant dix: rrEtern pare, grácies te fag
que dels que m'has dat tu, pare benigne,
negú n'e perduL, ans tots deI maligne
los he yo def fesos mostrant - los ta  fagnt .  "

305 Lavós acostá 's .  a  e l l  la  gran f lo taas
d'aquella gent d'armes ab molt g:ran furor,.
y tots prest se feren prop d'el l  una motaae
ab pensa inica y molt indevota,
rebelles vassalls al seu bon senyor.

3l-0 l2Ll Lo evangelistaso

Y vent 3ímA Pere enmig ta1 gabellas1
estar circuhit 1o bon mestre seu,
t i rá  1o co l te l I  ab justa quere l la
e,  fer inL,  ta I Iá  Ia  dreta ore l la

3L5 a Malcus,  servent  d 'un b isbe juheu.
Lavós, fesuchr is t  qu i .véus2 escampada
la sanch de1 prohisme, Rostrant no I i  plau,
ab má piadosa, divina y sagrada
a Ma1cus guar í  1 'ore l la  ta l lada,

320ed i xaS imó ab veu molt suau:

l22J Lo ,Jesús

t 'Pr icat  vos he jo
a tots prohibint
Vós bé sabeu, Pere,

325 de l ig ions d 'ángeIs

tostemps paLiéncia,
fe r i r  ab  co1 te1 } .

que t inch yo poténcia
per  fer  res is ténc ia,

¿' l-'EIs 
cinc primers versos d I'estrofa reprodueixen eI discurs directe de,fesús en l'evangeli (ün

18, 8) ,  in ic iat  en I 'est , rofa ant .er i ror  (compareu els versos 296-298 arnb,Jn 18,8) .  En refació amb els c inc
darrers versos vegeu villena (1916, fI, 280): "E aquel.Ia maliciosa genE, ha$¡da conexenga del Senyor que
aquell era Io que ells ab desig criminós cercaven, afferraren sa senyoria ab una avaloEada ira, car la hu
1o pren per lo cabeg de la roba, I'altle per los bragos, los de Eras 1o afferren per les spalles e per los
cabelIs, tenint-Io axl encircuiE. hi s!re! gue de cascuna par 1os paria degués fogif,'.

48ilor^, 
"Conjunt trornbrós, multitud¡'DC1¡8, que dóna com a exemple aquest. vers, engre altres.

¿ q' "mota: piloe, massa co¡npacta.

50oes 
a'"guesta estrofa fins a Ia 25 se segueix ftr 18, 10-11. Pere Ealla L'orella a Malcus i üesr1s

el guareix. EIs versos que segueixen de manera liEeral I'evangeli són els 313-315, 332, 343-344, Ia resEa
són ampliacions de Fenollar en forma de discurs directe. En l'estrofa 25 MarEines introduej-x una reflexió
sobre el fragment. Vegeu Carnbé I'o quart (13 verso-14 rectol, i ViLlena (1915, II, 280-2521 .

sr6.b"77^, ,,apleó de dues o més persones reunid.es per a un fi determinat,'

--véu 
cambé podria llegir-se veu.
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de dotze y molt més
en hora semblant.
de . dot,ze apóstoIs
mas,  per  dar  a to ts

330 vull  pendre Ia morL,
tenint de Ia vida

fer gran apare1153
Per go no.m fretura
ésser ajudat,

la vida segura,
segons Ia scriptura,

en mi potestat .

123l

Tornau l"o colüelI dins vostra bahina,
les grans proffecies dexau-Les complir,
preneu 1o reparsa de vostra ruhina,

335 que sols ho fará la mort tan vehina
que yo per vosaltres espere sentir;
ta qual t irará, naffrant 1o diable,
Ia f lechass dels mérits del cáLzer amarch.
Y perqué.1 t r is t  reste confús,  miserable,

34O d'aquesta gran f lecha, dI món saludabl"e,
mon cos será corda, Ia creu 1o fort, arch.

1241 Lo ,fesús

Vós no vo leu,  Pere,  que '1 cáIzer  yo bega
que. l  pare m'a dat  de greu Passió?

345 Dexau-Io'm vós beure perqué soccorregas6
l-a set de vosaltres que us mata y offega,
puix  d 'aygua de v ida no t roba '1 gr i f fó .
Dexau, donchs, obrír ab colp d'una langa
aquest meu costat; que brol le de sanch,

350 de hon manará la font d'esperaDgás?,

54r"¡r"t, ranE. reparació" DCVB, que d6na un exernple de la fsüória i r¡n alE,re de Corella.

55L" 
i*"ag. de l,arc amb les fletxes, 1es sageEes, que reben en l'obra diversos noms (cara¡rida,

vira, estÍalla...) és freqüen! en e1 text. Vegeu aI respecte eI Ilibre dels Proverbis (Pr 1' 2Slzrtmentle
espera el. dard gue eI rernate. com l'ocelL que va de éap aI filat. sense saber qu_e s'hi juga Ia vidan.
Coircretament sobie l-a irnatge de la creu com r¡!¡ arc i de üesús com r¡na corda vegeu Ia nota 409.

5 6
socortega. actuaLment. el Eerme és socórrega, peró la ri¡na demana socorrega. Aquesta accentuació

no es documenia en el DCVB ni en e1 DCa!., deu tracear-se d'una llicéncia mélrica.

S3sobr" 
les dotze legions d'ángels gue ajudarien alesús, i especialmenc sobre e1s versos 324-331,

vegeu ^[,o quart (13 verso) que. citanE. sant Arnbrós diu: npenses lg¡e yo no puch pregar Io meu pare' e
trámetra,m-més de dotze legións de ángels? Ouasi dient: No.tr¡ fretura defensa de dotze pobrelLets-aPós¿o1s,
que si volia poria haver dótze legioné de ángels, les quals ni vull, ni Les demane perqué.ab.laciéncia done
f-i a Les scriltures que de mi los lropheees s¿riuen¡'. En aguest cas eL discurs de ,Jesús coincideix claranenE
en ambdós ceitos. viilena (fgro, 

-¡¡, 
28L-2821 dóna r:na ciEació en llatf sob¡e el mateix moEiu i després,

en e:q>licar-1o, com ég el seu costum, amplia moLts detalfs.

57f.a 
me¡afora de La font d,esperanga, o fon¡ de vid,a, eE,c., és coÍiuna en 1a Literatsura i en l'are

deL seqle XV, peró referida especialment a la sang de ,Iesr1s, la t.robem en un himne anónim de1 Breviari Romá:
'¿Ásús-,/ sibi;i1 reservats sañguinis. / veniEe guotqtrot criminum / funesta labes ínfici¿ / ín hoc saluEis
¡ái."á 7 qui se lavat. mundabir:,. vegeú Male (19-08, io¿-fos, dins Mendoza L968, 524-525)r vegeu-tarüé_els
versoE 

'ZZ1-ZZZ 
de 1a Co¡rtempTaciól D'altra banda, la fonE vivif,icado¡a apareix en la tsradició defs

¡ésiiaris; aixl eI cérvol ferit Ere beu d'una fonc per a reviure (Martln rggS, ¿z-S+), i l 'águila que es
banya en una fonE (MarEfn L995, 79-81).
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hun preu y rescat
que- l  món tot  cat iu

l25l Lo evangelista

de tanta puíxanqa
de1 tot  fará f ranch.r l

Axí ,  ab veu dolga,  d 'umi l i ta t  p lena,
355 parlava 'Jesús a Pere reptant

Y axí féu a Malcus de1 colp taI esmena
que rompre's. devia d'enveja 1a bena
tan digne miracle los seus ulLs mirant,.
Mas tota Ia gent y aquells grans ministres,

350 ab armes tramesos dels bisbes juheus,
a ,fesús. prengueren y ab falsos registres,
d 'aguel l  los grans béns ten int  per  s in is t res,
l i  deyen blasfémíes, cridant, a grans veus"

126 l

Y, molt cruelment, los saigsss tan malignes
365 l igaren aquelI ab cordes molt grans,

y axí, maltractant-l-o persones indignes
y tots blasfemant ses obres insignes,
per  ter ra. I  langaren,  l igant- I i  les mans.
Los uns l i  donaven de grans bazcollades,

370 l -os a l t res l i  feyen escarns com a fo l l ;
e  axí"1 por taven,  donant- l i  co lzades,
empentes cruels ,  buf fe ts  y  pe lades,
ab una cadenase mol t  grosa"n 1o co l I .

127) Lo evangelista6o

375  O ! ,  p i a  j us t í c i a ,  o ! ,  j u s ta  c l eménc ia ,
humil i tat gran del gran rey etern,
que pendre's dexá ab gran patiéncia
y en res no volgué fer may resisténtia

' 58""ig, irfuncionarj- de justfcia jueu dels qui intervingueren en la Passió de .resucristrr DCVB, que
dóna exempl.es de la Istória i de la Vita Christi de Villena. Peró e1 terme té una accepció més genérica;
es t,ractava d'un funcionari inferior de jusE.feia (DCat..) que s'encarregava d,executar 1es sentérrcies en e1
procés civiI, no en el penal, que corresponia executar al botsxl. AI respecte es pot esmenlar Ia composició
de Cerverí de Girona Sj ceJ. que ditz e¡?tre Eaigr e jutglat (Riquer 19?5, III, 1583-1586). Aglaesc Ies
observacions de la Dra. Lltlcia Martfn sobre aquese lerme.

598r, 
aqrr""t" est.rofa, que e:<plica l'arres! de üesús, se segueix ün 18, 12. ta cadena apareix en

l'obra De meditatione aEribuida a Beda eI venerable, que e:glica eI moment. de la captura de ilesús en els
Eermes següent,s: "Dicitur enim, quod imposuerunt, cat.enam collo cuo, ee quod ligaverunt, sanctissimas manus
tuas, e! cum irpetu tanquam colrlra la!'roD.em secedelrles, et te percutsienEes duxerunt ad Annamrr (De
meditatione f8S7-66. 563). I'Postea duxerin! eum ad plLatum, manibus post. tergum ligatis vel ante, et, ut
dicitsur, catenam in co1lo eius" (De meditatione f857-66, 565). vegeu taÍüé ¿o quart (15 recto í verso),
villena (1916, II, 282). En la Vita Chrjsti d,Isabel de viLlena posen la cadena a,JesúE en una escena
anlerior (Villena 1916, II, 280), abans que Pere Calle 1'orella a Malcus; elr.fro quart ho fan més tard (16
verso), abans de I'arribada a 1a casa d'Anas-

. 
60e.b j.ntervencions allernades de l'evangelisEa i del lecEor. es fa una reflexió, fins a I'est.rofa

35, sobre els fet.s e:plicals anteriorment per a induir e1s devots a la contemplació i a 1a meditació. La
imatge de rTesrls amb 1'ovelLa aI coLl (e. 27-30).no 1,he tsrobada en altsres texlos afins consultats. EIs jueus
com a llops i üesr1s com un anyel1 (e. 34) apareixen en viLlena (1916, II, 297 í 2g9l i en !o quatt, (L4
recto,  L6 tectol .  Vegeu larüé l ,esErofa 255,
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perqué.ns dell iurás deI foch del infern.
380 E sols per portar a1 col l  la ovel Ia

del cel deva11á tan digne pastor61,
y én üerra tan fosca, ab lum tan novella
anant-Ia cercant, trobá prest aquella
qu.estava perduda en va1l de dolor.

1

1.281

385 Damunt Ia esquena ab goig la portava
Quant vilment portaven 1os saigs a ell pres.
Quant el-Ls 1o batien, lavós I 'abragava,
y sobre 1o muscle sagrat Ia Posava,
de lops rabiosos cercat y comPrés.

390 Y en prats d'espera[9a, de santa verdura,
en mont de Calvari ab si 1a Portá,
y pergué tingués molt dolga pastura,
clavat en Ia creu, ab molt 'amargura
los camps de la sgleya lavors tots regá.

12el

395 Axí Ia féu grassa62 de past perdurable,
manant sanch e aygua 1o seu sagrat cor;
axí  l 'a deffesa de1 gran lop diable,
axí Ia portá aI port saludable
y axí la féu riure levant-l i 1o p1or.

4oo lr'a1máng'uena63 fon la pura sanch sua
ab qué I'a marcada de1 seu gran senyal,
y.I fort alguitrá Ia pena tan crua
ab 1o quaI, untant-Ii Ia ronya y la bua5a,
de1 tot  I 'a guar ida port ,ant-1 'a1 corral .

405 t30l  I ¡o evangel ista

Mirau, donchs, com porten ab tants improperis
1o just  com a ladre per fer- lo penjar.
Contempla, devot, tan dignes místeris;
contempla les penes e grans vituperis

41-0 que ver Déu pasava volent-te salvar.
Veurás com 1o pinten de vils escopines,

61sobr.  
l 'a l . legor ia del  bon pastor  vegeu Ezequiel  (Ez 341¡ Zaear ies (Za I , f ,4-1?),  Mg 9,  36;  Mc

6 ,  34 ¡  i l n  10 ,  11 -15 .

62gt^""", rrabundant en greix; volumin6s per t'abundancia de greixü.

63ahnenguen": I'peróxid. de ferro alumin6s; mescla natural d.'alú¡nina i lerra amb óxid vermell de

ferrotr .

64_--bua: gra purul-ent., mal, dolor. Es Eracta tsambé d'un t,erme propi dels registres infantil i

col . loquial.
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del- seu cap e barba t irant }os cabells;
veurás com l i  donen cruels dicipl ines
y ab colps y caygudes, les carné tan divines

4L5 ésser maltractades vi lment per aque1ls6s.

l31 l  Lo lector

¿Qui pot contemplar, o, gran rey insign€,
1es grans ignomínies, escarns y despits
que vós per nosaltres sentís, Déu bánigne,

420 que prest, de sos ul1s no us done y consigne66
un riu de grans lágremes, regant-se tos pitsa
Mirantr .  p€r  decret  de l  in ich conci l i  ,
com fos maltractat, inmune de crim,
y com, no volent en tal cas auxil i ,

425 ans,  to ts  1os dexebles posats en ex i I i ,
volgüés d' improperis ser trama y ordym.

t321

En cert, no us trobaren
mas sols dels dexebles
En cert, no us trobaren

430 ni  contra la ley fent
mas sols,  t r is t ,  orant
En cert, no us trobaren
mas sols per nosal t res
En cert, no us trobaren

435 n i .n  loch  desonest ,  r r i
mas sols nostres fruvts

t33 l  Lo  lec to r

ab males companyes,
estant  c i rcuhi t .

fent tractes y manyes,
obres estranyes,

a1  pa re .n f ín i t .
invocant diables,

aquel l  supl icant .
en fe ts  detestabLes,

entre co lpables,
en 1 'orL conrreant .

De tals fruyts, Senyor; y tan saborosos
si bé per a vós foren tan amarchs,

440 feu vós, yo us suplique ab ul ls piadosos,
los meus endolceixquen, car són amargosos,
obrats ab demérits tan grans y tan larchs"
Y axí com a vós suar d,ágonia-
les gotes de sanch fon pena molt greu,

445 axí per semblant, seguint vostra via,
tal pena sentir yo puga per mia,
y pendre com vós per mi pres haveu.

o 5 _
En aquesta eslrofa .Iesús és maltractat, pels jueus: li escupen, Ii peguen, Ii est,iren el-s cabells

i la barba, li donen galtades. vegeu aquestes mat,eixes accionE en les meditacions atribuides a Beda: ,,o
nagi.sEer bone,..agnus innocens, eu9¡oao ib",o inb,er lupos et te mordebant catres péssimi, 

"e-r,on 
clanabas, sed

Eanquam agrtus innocens ad nortem ibas [. . . ] AIii dabánt palmas in serenissima¡ri faciem'eius, alii manu úersa
percutiebaut dulcissim¡m.et, melifluum os ejus, alii in-coI1um ejus sanctissimum, alii spuebant. in faciem
eius benignissimam, all.ii evellebanE. sanctissj.mam barbam eius, áIlii per suos cápillos ienerabj-les j.psum
trahebant, et sieut existimo ineerpedes calcabant dominumtuumr (De néditatione r'esz-5e, 553-s64). sJles
estrotes 140. i  375 hi  ha 1es mateixes accions.

o o
cor¡sig{¡ar: 'tan!. Seriyalar, indicar", I'retenir a1gú com a mesura d,ordrer,. AquesEs són e1s dos

significatss del DCVB.que poden E.enir relació amb e1 terme en e1 context en gué es t.roba. E1 Dcats. recul1
eI terme com un tecnicisme propi del registre comercial.
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460 los gui de supérbia, sens regnes e brides,
1o cavall cavalquen,' y ab forces unides
los fes vostres forces axí maltracLar.
O! ,  Déu  in f i n i t ,  esp i l l de cleméncia,

haveu volgut fer;

[34 ]

enáveu, Senyor,
anant entre lops

450 anáveu ligat per
anáveu. mostrant
de gran patiéncia,
Anáveu callant,
mostrant-nos les

455. anáveu descalg,
anáveu cuytat,
ab vostre desig

rey simple subjecte,
corder mansuet,
nostre deffecte,

a tots lo effecte
de tots més perfet .

y-1 gest sols par lava
mostres de ver amador;

y. I  cor més anava;
mostrant gue sengrava

Ia forga d'amor.

e molt greus ferides
cruelment anar

font de patiéncia
yo fent peniténcia,

gran pes lauger.

primer presentaren
del bisbe6s Cayfás;
parlá quant parlaren
to ts  s 'a jus ta ren
fer semblant cas,

t3s l

Ab colps y empentes
vos feren, Senyor,

gui t,ant per nosaltres
465 puix fos en los mals

f eu vós qlue, dels meus
me sia d 'aqueI1a 1o

480 Aquell, donchs, a Anná
per quant era sogre
1o qua1, proffetant,
Ios fa lsos juheus. E
ab pensa malvada per

t36l  Lo lector

O!,  d igne recort  a qui  bé. l  recorda
470 hi.s dexa huy pendre per gran caritat,

escarn en 1o món no crech gens que.l morda6?
si pensa que vós anás pres ab corda,
l igades 1es mans, qr¡i  sou l ibertat.
Donchs, feu vós, Senyor, tenint yo memória

475 dels vostres l igams e vils tractaments,
gue puga dels meus atényer victória,
prenent, de aguells la pena per glória,
puix vós la prengués en vostres turments.

t37l Lo evangelista

67^ordru, 
forma ant.iga de mossegar. E} DC1¡B d6na exemples de LIuIl i d'alE.res autors.

tt0u"lifi"tt 
Caifás de bjsbe és un anacronisme. Potser s'utiliEza aquest cárrec i no eL de gran

sacerdot. (princeps sacerdotun ME 26, 3¡ Lc 3. 21, que era e} que ostenEava Caifás, perqué el públic def,
segle XV podia entendre miIlor d'aquesta ¡¡¡anera el cárrec de Caifis.
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485 donant per conseLl cruel y senténcia
que molt prestament Jesús Déu morís,
puix era millor matar sens cleméncia
y so ls  d 'un ta1 home desfer  la  poténcia
ans que tot 1o poble de1 tot no perís6e.

t 3  8 l

490 A ,fesús seguien, anant-l i  darrer€7o,
Simó y eI dexeble de tots més volgut;
1o qual, tr ist, defora dexá sols a Pere
y entrá d ins la  casa pregant-1o s ,espere
puix era deL bisbe soLs elt conegut.

495 Y, molt prest tornant, pregá la portera
Ia porta tancada volgués prest obrir;
lavós entrá Pere d'aquesta manera
y vent  Ia  serventa qu-en cer t  d ,aquel ls  era,
mirant-lo de ferm, 1i dix semblant dir:

5OO I39 l  La  hos t i á r i a? l

' tBé.m par  que tu  s ies d,aqueI1a seqüe1a72
d'aquel ls  qu i  seguexen la  ley,d 'aquest  hom,
que molt clarament la tua'1oqúe1a73
ab al-t.res indicis 

'ho 
mostra y revela.

505 Donchs, digues qui esL, dient com has nom,
que yo-t dich, en cerür eua'nt més te remire,
me causa sospi ta  1o teu f ic te  gest ,
e dubte per tu no plore y sospire.
Donchs,  ves-Le 'n o d igues s i ,  ta l -  qual  te  mire,

5l-0 est tu dels dexebles de1 home aquest. ' f

t40 l  Lo evangel is ta

En camp d'amicícia y fe1 conexenqa
posat Simó Pere, db molt gran furor,
1o seu gran esforq I i  féu gran fal lenga,

69,ir, 
18, 13-14. PresenEacÍó de ilesús davanE. d,Anás.

to" i r r "  
a l ,estrofa 42

amb la poftera. Villena (1915,
recull les negaeions de Pere,

es glossa Jn 18, 15-18. Primera negaci6 de Pere. La rstAria amplia e1 diá1eg
ft, 296-2971 ex¡rlica aquest episodi molt breument.. ¿o quart (19 recto-23)

peró no de forma dramaE.it,zada com la .rstórja.

7lhostiáriaz 
portera, eL terme és molE I 'ét im lLal l  os¿iar ia.

72t"qú"7a, 
forma ant,iga de segnrici. És r¡n cultisme procedent. del llat,f SEQITEI¡A. EI Dcat. cit.a

Alcover i Aguiló i remet a exemples de c.1500.

'37oq,3"1^rrrf. 
an!. Lléngnraege; exercici de Ia facultag de parLar;', DCVB, que dóna exemples del

Tiranb. 'tant" nenraonament, paÍTotelg', pres del 11. IoqueLa,parla, facult,aE, de parlar'r DCat. Com en eI
cas de seqüe7a es E.racla d,un cul.tsisme.
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515 donant-se'Is encontres amor y temenqa,
y amor fon per terra, vencenL la temor.
Caf ,  v is t  I 'ost iár ia  que tant  1 'acusava,
dient que cert era dexeble d'aquell
dexá prest les armes de ffe que portava

52O e, tant l 'espantá la veu que parlava,
gü€ ,  t o t  reg i ra t ,  a  e l l a  d i x  e11 :

[41] Lo Pere

'rPer cert, hostiária e bona serventa,
puix tant tu desiges saber yo qui só,

525 yo só ga1i1eu, no penses que menta,
pobre pexcador, que sols me contenta
tal vida seguir en pobra maysó.
E, aI que'm demanes, si yo per ventura
dels seus tants dexebles seria la hu,

530 te dich que no u só, oi sé hon atura?4,
ne may fuy ab el l ,  ni t inch d'aquell  cura,
n i  de ls  gui . l  seguexen conech yo a1gú."

l42J Lo evangelista

Lavós los servents tots junts escalfant-se
535 estaven al foch, car feya fret, gran,

y de Ia presó del ort rahonant-se
estaven parlant y com, defensant-se,
rebé Io tr ist Malcus 1o colp y 10 dan.
E  Pere ,  db  e l I s  es tan t ,  s ' esca l fava ,

540 de perdre la vida tenint gran recel
car-, puix que la lenya de fe li mancavaTs
y.I gran foch d'amor dins el l  no cremava,
l 'esper i t  ten ia més f re t  que 1o gel "

t43 l

Aprés76 1o tr ist bisbe, áb molt falsa manya,
545 volent derrocarTT aI fort y gran r€Y,

1o interrogá, ab veu molt estranYa,
de sa gran doctrina y de sa companya

?4"tut^t, 
eI Dcat. documenta ja en eI segle xII el senciE intransiliu de] verb, com a sinónim de

tonandte.

?Ssobr. 
el.s versos 541-543, vegeu !o qua¡t

dins engenia, Ia freda aygua de temor ja quasi de1
wersol z "puix aquell (foc) qui Les sues esErámenes
1o apagavarr.

(22
t.ot

t6Firr" 
a l,eslrofa 49 es rel,ala f int.errogatori d'Anas, que segueix Jn 18, 19-21. Vegeu també

Villena (1916, If, 2gL-2931 I Lo quant (!7 verso, 18 recto). El parlament, de 'Jesús és molE més l1arg en la
Istótia que tro paE en els texlos esmenEat,s.

77d"rro""t, nfer caure; tirar a ¿erra,,

34L
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y dels seus dexebles seguint nova ley.
Y, estant circuhit de lops rabiosos,

550 1 'anyel l  mansuet ,  ver  Déu poderós,
l igades les mans,  y . Is  peus g lor iososTs
descalgos per terra, anant dolorosos,
respós humilment ab gest piadós:

1441 Lo ,fesús

555 "Pa1és he par lat Ia nova 1ey vera?e
al- vell món perdut, aque11 renovant;
palés he parlat, mostrant Ia carrera
que per. camí dret portar vos poguera
a veure y fruhir 1o bé tr ihunfant.

550 Palés he parlat perqué no poguésseu,
ab veI  d ' ignoráncia,  Ia  cu lpa.nvelar ;
paIés he parlat que tots me creguésseu,
paIés requerint pa1és me rebésseu,
per  ta l  que pa1és 1o bé.s  deu pr icar .

565 t45 l  Lo , fesús

Yo tostemps mostrí Ia mia doctrj-na
en }a s inagoga a t ,o ts  los ' f i l ls  meus,
yo tostemps most . r í  ' .de l  ce l  Ia  gran mina
pricant en 1o temple, ab pensa divina,

570 a hon to ts  convenen a l l í  1os juheus"
Y may amagat, aquesta ley noble
ni  a l t res secrets  los he yo par la t ;
ans, molt he despés d'aquest tan r ich moble
en l-ochs molE pubIichs8o, davant tot 1o poble,

575 ab mol ta  constáncia pr icant  ver i ta t "

t8E1".r"r"o" 
551-553 es poden relacionar a¡nb l'est.rofa 47 de Ia Conterp)Iació. Sobre ta figura de

,Jesris com un anyeJ,l, vegeu Jn 1, 29: trllireu l'anyeIl de Déu, el qui LLeva eI pecaE del món!ú Vegeu també
fsaies (Is 15, t) i Apocal.jpsi (Ap 5, 5). En eI mateix senlit, Lo quaÍt (33 recto) : re lo mansueE anyell
no pa!]avarr. í Lo quart (42 versol: "hi ell, anyell mansuet,, a Ia mort acaminavarr.

79Firr" 
a l'esErofa 48 hi. ha r¡rr parLament de ilesús. E1s versos 566-5?5 els podem comparar amb un

fragment, de la Passió copiada en el manuscrit. Didot (datada el. 13?5). que Romeu considera com la font de
passions posteriors. Hem de dir que s'hi reprodueix rnol! fidelmenE, el parlament de 'Jesús tal com es recul"L
en l'evangeli (ün 18, 20-21) i qfue, per aixó, I'abas!, de La possible infLuéncia es relativitza. A més, cal
tenir en compte gue e1s texlos de Villena (1916, II, 2921 í de Lo quart (18 recto) també fan que üesrls, en
estil directe, repeeesca les ¡naeeixes paraules. Heus acl eI t.exts cita! per Romeu (1995, I, 104) |

Amic,  aujhas,  así .us responl
hieu ay prezicat. per Io mon,
e. per J-o mon hieu solr estsat
e ay prezicade verita.
l,onc tsemps avet,z Poglu!' auzir' 
so qu'en la sinagoga es dit.
Aqui vos ay nolE ensenhatz
e de nulh hom no.m so gardat.
No.m sembla savis hom siat.z

. car tanEas veEz m'o demandatz.
Demandatz mon fa¡rt e mon dits
ad aquels que o an auzit,

A O- -pubTichsz vegeu la noEa 33.
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146J

Do4chs, qué m'interrogues, puix sabs no.t
que.I cert y 1o ver hofsses de mi?
Donchs, qué m'inte.¿zogues, puix veug que. s
10 t,eu pensament de fer dreta via

580 y a cas acordat vols perdre- l  camí?
Donchs, gué m'interrogues, puix veu,s la malícia
d'aquel ls qui  m'acusen d'enveja moguts?
Donchs, qué m'inte.¿zogues, puix veus per copdÍcia
d 'es ta r  en  I 'o f f i c i  no  fas  1a  jus t íc ia ,

585 ni portes aquella per térmens degruts?

1471

Interroga.quells qui m'an dat hoydasl
gue diguen a Lu 1o que.ls he yo dit;
interroga.quells si f iu may fall ida
c'ar, fent testimoni de mi y de ma vida

590 per los qui  m'acusen será obeci t82.
Interroga.quells, car yo.m vu}I sotsmetre
a tot quant de mi elIs dir te volrran;
interroga.quells, car yo vuIl permetre
que mal per 1o bé me hajen a retre,

595 per rembre deI món la colpa tan gran.

[48] Lo ,fesús

Qu.en cert aquest,s saben Ia veritat pura,
sí dir Ia volrran, de quant dit 1os he,'
qu.en cert aquests saben la santa scriptura,

600 1o seu f igurat ,  Ia sua f igura,
los he descubert mostrant-los Ia fe.
Qu.en cerL, aquests saben que no só colpable
de tot guant me volen mostrar criminós;
qu.en cert  aquests sabe¡:  que. ls só tan af fable

605 que wul1 yo confondre per el1s 1o diable
e dar- los ma vida err  preu glor iós."

8181" .tr.."o" 586-589 semblen E.enir una relaci6 eElreta arib eL fragment. següents de ¿o quart (18

recto, I rüEnterroga agueLLs qui m'han ohits: del E,estimoni dei.s quals no haurás enweja, ni. sospita. A mi plau
el E.estimoni de aquells sotsmetre'm' ouasi dient: 'A mos enemichs qui m'han ohiE e¡rE.erroga, EesEifiquen
elLs,  e Eu dóna' Is creenga' t .

82obecit, 
et DCVB dóna obesiü i rernet a obei¡. El considera com una variant anliga i d6na una

referencia d,un documen! anEerior a X.201. No hi ha exemples d'aquest terme efr textos conEemporanis seus.
El DCat. en l,entrada ojr d6na: trobeir, de1 lLatf obóedjre id. (antic derivats d'audire, amb evolució
fonética llatina); a més de Ia forma obeir, normal des d,un principi, apareix ocasionalment obesir en
escrits deI perlode primitiu o en al.guns de l'época poslerior com a occitanismer'. Aixf doncs, sembla que
es tracE.a d'un tserme anEic.

plauria

desvia
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l49l r,o evangelistas3

Axí 1os sants labis de ,fesús cantaven
sonant 1o dolq orgue ab veu divinal;

6L0 axí gran prudéncia, parlant, publicaven
y ab santes paraules a tots senyalaven
ésser 1o gran príncep e rey eternal.
Axí féu ,Jesús resposta sens falta
a l  b isbe pervers,  in ich,  desonest ,

6l-5 guant un celerErtsa, ab pensa malalta,
buffet I i  doná molt gran en Ia galta,
ab i ra  ter r ib le ,  d ieñt - l i  mol t  f rest :

t 50 l  Lo 'm in i s t r e

"A Déu eternal Eens poca temenga,
620 puix  tan at rev i t  a I  b isbe respons;

no mostres vergonya, Di menys conexenga,
de mal home tens molt giran continenga
car ,  s i  fosses bo,  honrrares los bons"
Donchs, digues, malvat, áb tan vi1 resposta

625 respons tu al bisbe qu.és digne senyor?
Sens causa ta vida a  mor t  no  s 'acos ta ,
molt prest la sentrás de penes composta,
bevent 1o tr ist cálzer de gran amarg'or,,8s

lsr l  Lo evangel is ta

630 Axí"s  comenqá ab ta1 marte l l  bat re
l-o téber86 sagrat en seca87 de p1or88.
Y axí comenqant 1os colps a rebatre,
vengut Déu ,Jesús per tots a combatre,
vencé 1 'enemich levant-nos }a por .

635 Axí  I i  tocaren deI  cor  les anel ]es

.  
83Fi . r"  

a l ,estrofa s3 es glossa Jf-Lg,22-23.  Des def  vers 515,  escena de La bufetada d,un
üesús. villena (19L6, TI, 293-2941 hi afegeix que aquell qui va pegar a ,Jesús era Ma1cus, i Eambé
I'o quart (18 recto i verso).

84cel.erat, 
malvat.. criminal. En ¿o quarü (14 verso), els jueus també es consid.eren cel,erats.

Jueu a
ho diu

' 6to" 
breu frase que diu

he E,robac document.ada en altres
I'agressor en l,evangeli s,arfiplifica acf i d6na lloc a una estrofa, lFre no
texcos consultats"

86¡¡her:  
or  verge.

874a"", rMol11e de bat.re moned.a; Ia casa on es batia i fabrj.cava 1a monedarl

881," 
ia"tg" de üesús cóm a or que es t.ransforma en moned.es potser t.é a veure amb La imatge repet,ida

més avanE de 1a creu com a Eaula de canvi en J-a qual ,Jesrls paga eI rescat per salvar I'hone. vegeu L,est,rofa
253.
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batent-I i  1a galta ab mo1t, cruel má
y,  uber tes les por tes,  mostrá maravel les,
mostrá patiene les mostres t,an belles
al saig, quant I i  dix, ab gest molt humá:

640 f52l Lo ,fesús8e
1

"Si mal he parlat, dient yo f.alsia,
ve jam qué he d i t  que no s ia .x í ;
si mal he parlat, torcent dreta via,
y veus gue mon dir d'aquella.s desvia,

645 un sols testimoni demostra de mi.
Si mal he parlat, davant la preséncia
del  ju tge present ,  tü  fes-me'n procés, '
si mal he parlat, espera senténcia,
condamne'm 10 jutge qui té Ia poténcia

550 e no 1o min is t re,  a I  qual  no.s  permés.

l s3 l

Si  bé he par la t ,
per bona resposta
Si  bé he par la t ,
Aquell  qui fa r ica

655 tal guardó rebrá
Si bé he parlat
ab pena semblant
Si  bé he par la t ,
s i  ma]  he par la t ,

660 si bé he parlat

per  qué.m fas in júr ia
donant-me buffeteo?

de hon ve ta fúria?
la vostra penúria

per  fer  beni f fe t?
paraula tan vera,

me vols tu punir?
segueix ma carrera;

mon maldir adverael;
per  qué.m vols  fer i r? ' r

[54] Lo evangelistae2

Per gents tan malignes
tramés aqueIl Annás3

y a1s mals tan conjuntes
aI  b isbe Cayfás.

89Aqo""a" 
estrofa i Ia segúents preser¡tén un altre parlament de üesús. El fragmene més extser¡s

relacionable anü aquests 1'he ErobaE erL I'o quart (18 recto): oSi mal e contra veritac yo parle, e Eens de
qué.m pugues rependre, mostra-u e contla mi test,ifica. Si he parlat bé e veritat., no t.ens causa de
rependre'mr per qué injustamenE batE Ia mia cara?n

9obuff.r, nE1 mateix bufe! en eL sentit. de 'cop donats a 1a cara amb eI palmell', encara gue acaba
per ser un mot diferent, és un rnot de 1a mateixa f,ormaci6 i arrel (bufarl'r DCat., i afegeix que aquests r1s
deL t.erme és metsaforic i que Ja es Eroba en les obres d'Eixi¡nenis.

91"d..ut-, demostra que és cert.

92Fir." 
a L'esErofa 60 es glossa JrL L8, 24-27. S'hi narren les altres dues negacions de Pere.

93E¡ 
aqrra"t vers eI Eerme ¡¡la¿, per complir Ia regla general d'accentsuació de la cinquena sll'laba

del primer hemist.igui, demana l'accent, a ]a primera a. peró com que en e1s altres casos d-'aparició d'aquesta
para-ula l,accent récau en Ia segona a, mant.inc aquesÉ darrer accents i considere gue }'autor es pren una
llicéncia métrica.
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üesús per  nosal t res ten ia.n ta l -s  juntes
665 Io renéhen, y rebia dels peus ab Iés puntes

encontres cruels, cahent cascun pases.
Y ,  essen t  en  Ia  casa ,  y  Pe r .esca l fan t - se ,
per quant lavós feya maL temps de fredor,
y aIg"uns, prop 1o foch, del cas rahonant-se,

670 en veure son gest ,  to ts  maravel lant -se,
tantost l i  digueren ab molt gran furore6:

i55l  Los ministres

"Lo ábit que portes vestint ta pressona,
1o ayre, 1o gest y tot 1o que tens

675 nos mostra que fals ta lengua rahona
y.1 teu escusar- te  nos par  que. t  confona,
car tu verament ab el l  vas y véns.
Puix  est ,  donchs,  co lpable,  per  qué no t 'acuses?
Per qué.ns fas de1 negre blanch, vert, y bure11e7?

580 Qu.en cer t  tes paraules nos semblen confuses,
donchs,  d igues-ho c lar  y  gens no t 'escuses:
Est  tu  dels  qui .  s  d ien dexebles d 'aquel l? ' r

[55]  I ¡o  evangel is ta .

Les tantes profertes del tot obl idades
685 que. l  bon Pere f  eya a ,Jesús en I '  or t ,

1'esforq y 1o ánimo ab gué prou vegades
Ii dix era prompte sens fer may errades
seguir-Io tostemps en cargre y en mort,
1o seu metal l  ferm torná totes molt febLe

94ren"h. 
ba!.alLa.

--Compareu 
els versos 652-666 amb ün 18, 24. Anas tsramet ,Jesús a Caifis. villena ft9f6, fl, 294-2951

í Í.o quart, (18 verso) narreD, l'episodi peró amb altsres deEaLLs. No lrobe en cap aLE¡e t.ext, e1 detall de l"es
puntades de peu que feien a ilesr1s,. Villena sols diu que el tiraven per tserra.

q F--Compareu 
els versos 667-67L anü ift¡ !8,24. EL rela! de Ia conversa entre els jueus i Pere (e. 54-

59) segue5,x eL lext evangéIic ja gue la primera pregunta li la fan els qui es calfen a1 costsat del foc com
e11. i la segona la f,a un parerit de Malcus (e. 59), peró Ia Istória amplia molt les intervenciotts en est,j.l
directe. To! i que Villena iecul1 l'eseena, sols coj.ncideix d'una nanera significativa amb la .rstórja en
fa referéncia a l'aspecte de Pere (vers 670), qlue no es Eroba en I'evangeli: "E 1o dolorós dexeble Pere,
ab Eot, que atelra!' per extrema por no gosás respondle fre mantenir lo seu mesEre, no podia cobrir que en la
sua cara e gese no mosEres la gran dolor e pena que sentia vehent, üesús axf menejat. per aquella vilana gent.rl
(Vil1ena 1915, II, 296). vegeu t,a¡nbé ¿o quart (18 verso, !9 recto, 22 verso, 23 recüo, peró no coincideix
amb la fstória).

. 
97bur"77 

és e} non d'un t.eixit basts de llana fosca, que s'usa t.ambé com a adjectiu i s'aplica al
color corresponent. Apareix en documenls ancics i és freqüent en texlos de1 segle XV. E1 DCVB sota eI üerme
burell reprodueix e1 refrany .blanc i negre fa burellrr en les variants orientsal i occidental.

98L" 
for*" deu ser acf tost, peró tsots els documen¡s conservats duen tot (vegeu l'aparat crfEic) "
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590 recuyt sobre foch de
y, ab Pensa turbada,
negant 1o seu mesLre,
de fe 1o gran temPle

t57l  Lo Pere

695 'tsegons he ja dit a Ia hostiária
d ich ar-a vosal t res que yo no '1 conech.
La vida liberta yo tinch voluntária
la sua desllohe car és sol i tária,
per  go us d ich aI  c lar  qu 'en eI I  gens no crech.

?OO Y gue yo dexeble d'aquest home sia
axí com dieu vos dich que no u só,
ni may fui present en sa companyia,
ans vull  que de fet,
ensemps ab aquell Yo

705 t58 l  l ,o  evangel is ta

t59l Lo cunYat de Malcus

"Com pots adverarlo3 1o
essent, Io contrari de
VolenL-te sforgar per

720 quant, més nos porfídies
y quant més t'esquives

por y turmentee;
lavós, tal dexeble,

reb l í1oo d ' in fe l  reb le lo l
ta ls coses dient.

s i  us dich yo fa ls ia,
muyra. n presó. t '

fals que rahones
tot 1o que dius?
tal  que.ns confones,

sospites nos dones
nos fas més esquius.

Lavós un servent de1 bisbe colpable,
cunyat de aquell  aI qual, molt iraL,
1o bon Símó Pere, dexeble amable,
per més defensar son mestre loabIe

7 : - .0  hav ia  d ins  L 'o r t  I ' o re l1a  ta l la t ,
volent haver prest d'aque11 1a venjanqa,
lavós li strenyia de veres 1o joch102
y, ab lagos de mort parant-Ii paraoga,
par lá ul t rat jant- Io, dient sens tardanqa,

715 present molts gu'estaven ab ells prop 1o foch:

99sobru 
eL foc purificador, vegeu Ia nota 518.

1o0rebfjr, 
" [des del fi s. XIv] del 11. REPLERE 'omplir de aou, omplir; és moIE usat en 1es

accepcions de 'ornplir atapeidament', 'omplir de reble, de terra o pedres'rrDcat.

101r"bf", rrfragmenes de pedres amb qué s'omplen eLs buits entre les pedres grosses flua¡r es

corrstrueix qna paret, un margetr DCats., gue dóna l'exernple d'un documene valencii del- Eegle XIV.

1 , 0 2 _ .
lt screnyza de veres 7o Jocht estrényer el joc és fer més intensa l'actsíviEaE contra alg¡i. E1

DCVB documenta L'expressi6 acf i en eI firar¡ü; de veresz en veritae i seriosamelt.

lo3 

"du"ru". 
demostrar.
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Qu.en cer t  yo t ,he v is t  en Ia  n i t  aquesta
ab eI l  d ins en L,or t  t i rar  lo  coI te f l , .
puix vols, donchs, Ia culpa negar, manifesta,

725 ab causa provada,  tan c lara y  Éan'1esta,  
'

seguint 1o teu mestre morir áeus ab e11. "

t60 l  Lo evang'e l is ta

!? por mundanal que"ns torba y altera
hi .  ns f a dir, jut j  ánt, gu. és ir.egra Ia neu,

73O a Pere torbá d,aquesta manera
que-1  féu  a l t ra  vo l ta ,  y  f on  1a  te rge ra ,
negar a Jesús, son mestre y son Déu.
P 1o gall  cantá y fon despértada
Ia fe del bon pere 1o quaI, prestament.,

735 en si la paraula recordant ságrada
que ,fesús }i dix, conech sa errada
y,  ex int  de 1a casa,  p lorá.margament .

t61 l  Lo lecLor loa

Puix, donchs, tsb escarns, portat fos a Anná
740 y,aprés a Cayfás , db tan greus turments,

vós_ a gui 1os ángels huy:cant,en ossanna
y a1s qui us escarniren áonás dol_ca mannalos
e ara us són tots tan desconexenté ,
donau-me, Senyor, tan gran conexenga

745 que us puga yo colrt€, --,  mon Déu y Senyor,
y tostemps defendre-us106, tenini gran t,emenga,
estiga yo prompte per fer-vos vaIénga
sentint com a própria Ia vostra d.o1or.

tez l

Al l í  fos t ractat  en
750 d 'aquel l  vost re poble

al l í  fos t ractat  ab
que pena terrible, Senyor, a vós era
hoyr les blasfémies quá us deyen davant"
Al l í  fos t ractat  com un gran ia lsar i ,

755 vós, Déu verdader, ver hóme perfet,.
a l l í  fos t ractat ,  vós,  d igne sacrar i
de Ia deytat, rebent voluñtari
per nostres greus culpes terrible buffet.

10nD." 
d'acf fins a l'estrofa 66, refr-exions sobre er.s episodis de ra

A a  D a r a

!-05*^r- 
"fig. Abuadáncia prodigiosa, com pJ.og,uda del ceL,. per exE., Abundáncj.a exlraordinária

(cle cosa bona),'. Es Ia forma ant.iga de ma¡¡ná.

'1O6un lu"to. d,un dels exemplars de I,incunable (M2) LLig d.,ofendte-us, í corregeix manual¡nent eI
cext,, cosa que té senti! si 11eve¡n Ia primera coma.

tan viL manera
que vós amás tant;

i ra tan fera,

galEada i de 1es negacions
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163l Lo lector

760 Aque11 fon 1a réplica a vostres respostes
tan dolces, benignes, que vós los donás,
de gran veritat axí bé compostes,
y axí, suaument, per vós ben respostes
aI interrogat, que més no parlás.

765 La má fon bata11, Ia galta campana
y aquell féu molt fort aqr.rella sonar
cridant al ajust Ia gent inhumana
y axí, de tal co1p, la vostra carn sana
fon tant maculada que no u puch mostrar.

t64 l

770 Donchs, reba'n yo molts per vós en Ia galta
puix vós en 1a vostra tan fort 1o rebés,
la vost,ra carn pura, que verge s 'esma1ta,
quant és sobre totes més digna y més alta,
tant, més de gran pena restás vós offés.

775 All í  sentí mal 1a vostra pressona
allí  dins vostr.ánima tr istor t ingués gran
quant ves a sent Pere, en tan poca stona,
de vós, rey del ce1, negar la corona,
estant ab aque11 1o fel sent ,fohan.

t 65 l

7Bo Peró vós,  mirant - Io  del  cor  ab 1a v is ta107,
tan fort 1o f erís qlue, ver penident,
tantost  se ref féu,  áb I 'án ima t r is ta ,
y ab la ferma fe que'l  perdó conquista,
de culpa t,an leja plorá.margament.

785 Donchs,  f i ra 'm,  Senyor ,  la  vost r .amor santa
tan fort que mes culpes yo puga plorar
y, al Pere semblant, puix tant se tresplanta
en mi la dolor que d'aguell  se canta,
mercé de mes erres yo puga trobar.

790  t66 l  Lo  l ec to r

Vós fos presentat
e yo, davant vós,
vós fos presenEat,
e yo,  t r is t  vasal l ,

795 clamant,-vos mercé ab
Puix, donchs, penedit,
de vós,  1o gran ju tge,
feu vós que tr ist plor
plorant, les grans penes

davant bisbe.ndigne
1o gran sacerdot;

rey a1t molt insigne,
de tots més indigne,

cor molt devot.
davant me presente
ver Déu eternal,
de mi  no s 'absente,

qu.en mi  represente,

10?el

122 verso í 23
eg lroba en eI

fet que ,fesús mire amb els u1ls del cor ta¡¡ibé apareix efi villena (1915, II, 29?) i en Lo Eart
rec¿o, í d6na algunes autoritats que parlen sobre agó). Es un defall int.eressanE, perqué no
relat evangélic.
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800 les quals vós sentís per rembre mon maI.

l67J Lo evangelistalos

Portá l , ingrat poble al seu rey loable
l igat a1 pretori tantost peI mátí,
y anava cahent 1o senyor amable, .805 essent maltractat per gent, tan colpabIe,
vetLant la nit,  tota, qlue gens no dórmí.
Los uns 1o prenien y.Is altres dexaven
de dar- l i  miL penes,  restant  to ts  cansats, .
los ch ichs_l ,escopien,  1os grans 1o pelaván,

8 l -0  d ient - l i  b lasfémies to ts  s ,éstud. iaven
com fer '1 i  por ien majors cruel_dats1oe.

t 58 l

l"{.ser_prop 1a pasqua, entrar no volgueren
dedins 1o pretor i  a l . just  condemnar,
e contaminats d,agó ser temeren,

8l-5 mas no del leig cas que feyen quant feren,
ma tan t  l , ome  jus t ,  l , i n j us t  de l l i u ra r .
Lavós ixqué fora pi lat, a Ia porta,
deixant a Jesús vehÍ d.e Ia molt
y, perqué sa vida 

' t ,an 
prest no fos morta,

820 davant los juheus en ira.s transporta,
d ient  prestament ,  ab gest  brau y- for t ,

t 69 l  Lo  P i l a t11o

trPuix no sou volguts
perqué vostra pasqua

825 exint yo a1 vostre
vos prech que tingau

'108pi"" 
a l'estlofa 204 es recull d,'una ¡nanera molt extensa yinterrogato¡i de pilat a Jesús.Básicament. se segueix er fil.argumental de l'evangeli de sant üoa¡, i s,hi afegeixen, en cada irlE.ervencióen estil directe de r'evangeli, óarlaments dels per-soniEs.r. E" i"."t" d,un fragment mort Ilarg, amb incisosder lector i de l'evangelista {ue fan iétrexioirs, ¡ ;T! .lsrd!-""rrot." ¿edica¿"s-á-Maria. No he pogutcrobar documentats acruesEos t.exÉos en I'evangeli ápacrii ÑálgállÁ tvjcodenj tri.sct¡eJaoit 18?6, rzquierdo1994), ni en el tlibi-e.ae e"r-áiiár-flloái,-;i en Lrs arri"sié*lts sobre la passió crue conr,enen diat.eqs(vegeu r'apartar 1 .2 .4 . ) , . j3 su9 ers'deralis -gue .aregeixén "" 

*--ii.¡11; ; ;;á;";: ;-i;il;"E:. 
-;:;

i que en Eogs els casos hi-ha-algunes coincidéncierÉ.ti;Cq";hi apareix e1 reraJévangéu.c a¡npliat..

. 
logAquesta 

esgrofa i Ia següent, gloEsen ,Jn 18, 28-29. Els jueus porEen dresús davan! de pilat. i no
enEren aI pretori per ta1 de no colrtaminar-se..vegeu villena (1916, rr, 316) , I)o quart (28 rector, que Ear¡bée:pliquen, com els versos 8-14-816, que els iueús temien 

"drr[a.í"..-"e 
per errtrar en el preiori, i quela!¡mateix no patie!¡ per condemnar un-home just.

110Firr" 
a l,estrofa 21 pilat pregunta als jueus qué volen (.ln 1g, 29). La breu qüesEió de pilat

també-apareíx de forma reduf.da en Villena (1916, II, 316) i en I)o quart (Zg rector. EI lLibre de Ga'|aiiejreprodueix un parlament 
.més l1arg en eI qual 

'p:.rát 
áin,-'ü- yJ veig que vosaLEres mat,eys, vos voreE.s

9::!1"h1tl |9r.an dampnatge gue ul ne vindlrá q"""b-q".,tslriniá, .". certament, vostres parautes no sónveres, e avets-Lo acusat a !ort., e yo crech-que áques!-home es sincit p=áf,eca segons ."s-t-ii riy; e rro.áLcreJno me'n volets creure de nengun boi conselr.l rnas-volets-Io matii-ae volunEatlens rahó, e a gran peccat,e a gran rorE, e sens c-uLpa -- E lav-ors los juheus no saberen qué diguessén. f - ,. I M"res g.ircs sou vosa1E.res,
iuleY:' ara vejam qué li-volets dir, que íeig_e conech certá*enJlue üesuchrists és tráhit per tos seus,. eaxf digat.s, quines coses ha feEes conrlra,ro.áLgresii-tc"ráii"i-igo=e. gé-gzl. ¿onpár;u jóest. fragmenr ambeI gue diu Pilat en 1es estrofes 59-21.

entrar en pretori
no contamineu,

tan gran consistori,
1 'e tern orator i
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davant vostres ul1s, segons fer deveu.
Digau-me juheus 1a vostra querella,
qu-envers aquest hom tan aspra teniu,

830 quins mals ha comés, $i qual ley novella
áls pobles sermona, r€ quina gabel1a111
manté de Eacanys11z, segons inferiu?

1

[ 70 ]

Que yo, verament, segons puch compendre,
en tot son comportl l3 no.m sembla tan mal,

835 y ab tant avalot, cruels sou en pendre
al just qui no fuig, ni.s vol gens deffendre,
mostrant que son viure no és críminal.
Del gue-m maravelle, sabent Ia prudéncia
deI vostre consell quant gran resplandeix;

840 mas, puix que voleu ab tanta veméncia
de fet tan civi l  exir ab senténcia,
]o  vost re procés ve jam com s 'ordeix .

l 71 l

Ne quin advocat voleu per eIl diga,
ni procurador que mostre son dret,

845 ne quin escrivá que fals no escriga
les sues respostes, puix tant enemiga
és tota la gent del seu beniffet.
Sens ira, sens oy d'enveja malvada,
desgrat ni maIícia digau, posant c1am,

850 I 'acusació que feu Lan armada
envers aguest hom de vida provada,
humil y tan mansa com tots contemplam.rr

[72] Lo evangelista

Molt clara lanterna de lum virtuosa
855 Pi1at ,  rahonant ,  mostrav 'a ls  juheus,

mas eIls, per les sendes de honrra famosa,
ni menys per carreres d'amor piadosa,
segr.r ir may volgueren 1os bons consells seus.
Ans totsr p€r malícia, seguint aspra via,

860 aI jutge torbaren torbats responent,
y  ab p loma y ab t in ta d 'enveja y  fa ls ia ,

LlagabelTa, 
vegeu La nota 51.

tL2t^."oy -atya, rrant'. De baixa moralitat; malévo1 enganyador" DcvB,
i d'altres aulors.

113"orport, rrmanera d'estar o d.'obrar en preséncia d'afEres'r DcvB,
de l'EspiII. EI Eerme no t.é acl el matseix sent,it que en eI vers 1801.

que d6na exemples d'Eixi¡nenis

35r-

que d6na exemples del fira¡t i
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damnaren Ia cedalla qfue fet los havj-a
e tots l i  digueren axí prestamentl ls:

t73l Los juheus116

865 r r l 'acusació de to ts  és comuna
qu.envers aquest home portam y tenim,
puix entre 1os pobles, ab veu importuna
pricant per les places, causat há fortuna

saber  pe r  menu t ,  esco l ta ' ns ,  s i . t  p lau ,
veurás gue, servant los nostres edictes,
ab obreé perverses tan falses e f ictes,
merita de penes 1o més cruel grau.

Í 7  4 )

875 Donchs, mira primer, ab fa lsos mirac les,
com són tots  Ios pobles per  eI I  a l teraLs,
rompent de 1a ley 1os grans tabernacles,
aLs nostres rabins ha fet grans obstacles,
al-s seus prometent seran tots galvats.

880 Y ab Déu eternal  egual  en.poténcia
se fa ,  y  demostra Que d 'e ] l  és ex i t ,
d ient -se ten i r  e terna sc iénc ia,
se fa .L redemptor ,  ab gran exceL. lénc ia,
promés a nosaltres per Déu inf init .

885  [75 ]  Los  j uheus

Y, axí, Déu y home per tota la terra
ab dotze dexebles se va publicant;
prenent peccadors, los bons tots desterra,
1o goig en tr istor, ia pau en S¡ran guerra

890  nos  ha  camb ia t ,  y .1  r i u r .en  t r i s t  p1an t .
No menys en molts Lochs nostres scriptures
y grans proffecies ha tant enfrascat
que,  hon eren cLares,  les ha feE escures,

114""d", 
cédula.

115_
En aquesta intervenci6 l.evangelista manifesta la bondac

en l 'evangeli de sant Mateu, es just.if ica perqué 1a seua dona li ha
vis! en un somni.

tan g,ran que, per e11,
870 Donchs, jutge senyor,

confusos perim.
si  vols sos del ictes

de Pi laE..  En el  ea¡na-I je l  (1905),  com
revelat la bondat de üesús, a qui ha

tt6Er, 
1." esErofes 73-80 lrobem una exE,ensa resposta dels jueus a pilat (ün 1g, 30). villena (1916,

rr, 317) -í-r'o quart (28 verso) replodueixen basicament. I'evangeli, és a dir, e1s jueus di.uen a pilac que
si aque1l home no fos culpabre nd }i l 'haurien porrar- n e^ñállál (rgos, ézl árÍaig" el parlarnenE déj.sjueus,-i alguns ders seus-argument.s coincideixeria¡n¡ ers que éJ-ao""rracf: "¡'aiü que-e1l éi fill de oéu,e que 1os juheus són sos ¡¿mens, -e que elI és nostre rey, é senyor d.e nosaltres. E no-stra ley, gue es sanciáe. bona, nos destroex, p-er qué- nós nos en E,enim per ag'reviats.' car defés és en nosera l"v'ói 

"n 
air-áfié

no obrem, e aques-t Fi olrl molt. sovén, e agó pedem (s1c) probarper ¡ons iá"¿il;;G;-su;'"ti ros ¿issáp[és
fa ell en nom del diable 1,os sort.s oir, e'lol .contrets fá anar,- e los end.emoniats'sa-nar. e los gepe'rut!
guarir sovén, e és forr mal encanEadorj e per 9o, senyor, to JvLm fet, venir, q,t. 

"ia 
rrójra" r" sua ¡a6 siés bona o malarr.
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dient-nos aI clar que cessen figures
895 puix eI1 és vengut al món, figurat.

t?6 I

Ires gents pervertínt ab falsa ley nova117,
del gran Moysés altera la l.Y,
y les cerimónies tan santes reprova
dels nostres antichs, Y aquelles renova

9oo ab gent ydiota gu'és digne d'omey118.
Y axí, prohebeix que pus ja no sia
aI nostre gran César pagat Io trahuLlle,
y- 1 gran Satanás tenint el1 per guia,_-
éngaña los pobles y, ab nigromancia,l20

905 per grans maravelles parlar fa 1o mut.

177)

Encara són més les sues fol I ies,
dient que 1o temple gu'és fet ,  desfará,
y ab fraus y grans tractes, englans y falsies,
y no fet per mans, fenginE ser messies,

910 per Eres jorns un al t re n 'edi f f icará.
Donchs,  par- te ,  senyor , qu.está ben forrada
la roba tan larga que fem de sos crims?
Sens causa Ia gent no stá'valotada,
la vida d'aquest veurás molt tramada

915 ab obres perverses,

[78]  Los juheus

en falsos ordims121

Donchs,  a l t re  n ' i  ha,  hon ley no d ispensa
haver-l i  mercé, tan fort és y greu;
que.s fa  1o rey nost re,

920 del- nostre gran César,
nos sembl-a que vinga a
Senyor ,  donchs,  P i la t ,

qu-és mol t  gran of fensa
de1 qual la defensa
cárrech sol-s teu.
no cregues qu'enveja

117L,.rr"r,g.1i 
de sanE Lluc (Lc 22.21, diu que els jueus acusen ilesris de revoltsar el pobfe'

prohibir pagar e1s Eributs a César, i de proclamar-se e1 seu rey.

LL8ho 
.y. forma antiga per a homicidi.

119tt"¡ut 
és Ia forma antiga del calalá tÍibut, ja vigent des del segle XIIf. Apareix amb les

varianes de treüt, o traút, DCaE.

120
¡gronancrat tot i que actualmerlt és nigtonáncia, Ia rima demana nigtonancia. EI DCVB recull

aquests exemple a¡¡ü L,accenEuaci6 en la i f,inal. EI DCaE,. Eambé recull aquests exemple i un alt.re de l'Espi:].

ttto,".gr,n"rrt desenvolupat en aquesta estrofa s'e:q)lica en l'evangeli de sanE Marc (Mc 5,

e1 Erobem Eambé en IJo quart (19 recto).
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nos torbe Ia pensa,
car nostra querel l-a

925 e s í  la  instánc ia
és ganta demanda y

ni menys la rahó,
mo l t  j us ta  c la re ja ,

cast ich ne cobeja,
no  pass ió .

17 e)

Per qo,  conf iant  d 'aquel la  just íc ia
que tostemps has fet de semblants delats,
d 'aquest  gran b lasfemol22 y p le  de mal íc ia

930 farás ta l  senténcia,  dexant  amicíc ia ,
segons se pertany, punint  sos peccats.
Qu.en cer t ,  s i  no fos aquest  detestable
e tan criminós com diu Ia clamor,
Pi la t ,  huy a tu ,  gran ju tge spectable,

935 por tat  no l 'haur íem; mas,  pu ix  és io lpable,
a tu - 1 presentam: castigd' L, senyorl23 " i l

t80 l  Lo evangel is ta l2a

Hohint 1a gran cedal2s de crims, e tan larga,
que feyen 1os falsos juheus a Jesús,

944 y vent l i  tractaven 1a mort tan amarga,
Pilat, €n tal brega, del seny féu gran darga126,
t,ement no restás ferit  e confús.
Puix era peri l l  pujar tan gran costa,
tan p lena d 'escul ls  morta ls  y  ta l lants ,

945 mirant de tants maLs tal causa composta,
axí, prestament, torná la resposta
dient als juheus paraules semblants:

' !22b7""t"*o: 
El DCVB en aquesca eaErada dóna 1a nola següen! t t bLasfemon forma presa del, casleltá,

ja es troba en una obra valenciana del segle xvr, i reproduej-x aquesE. exemple. peró el DcaE. consid.era
arbigraria aquesta afirmació i diu que blasfemo és I'adalcació deL-terme llalf corresponents. per lantn es
Cracta d'un cu1E.isme"

l23Aqu.sta 
est.rofa és la que nés s'acosEa aI que diu l,evangeli de sant. aloan sobre la demanda dets

jueus a Pi1at .

124Des 
d 'acf  f ins a I 'estrofa 86,  Pi lat  denana a1s jueus que jucgen el ls  a,Jesús,  ja que e1l  no eL

lroba-curpabLe de res.  vegeu ün 18,  31,  v i l lena (1916, r r ,  3L7l  í  r ,oquart  l2B verso).  En el -  GamaLje. l  (1906,
98),  després d 'haver escolEac diversos test imonis,  Pi lae diu;  tBarons.  e d 'onve aqó que aquest  hom',Jesús
volets rnatar sens Eor e sens culpa, que no t¡a?; bé fels serülaat que de volunla! hi.enits [.-..] prenets-Io
vosaltres, e julgat.s-Io segons vostia 1ey". Aixf, doncs. aquesÉ text Eampoc és tan extens coni eL de Ia
Istória, i no dóna indicis de ser 1a fon! de1 1larg parlameriE que pilaE hi fa.

L ¿ J '
Ceda:  Cec lUJ.a .

L ¿ O .
darga: aclarga o escut.

354

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



[81 ]  Lo  P i la t

"Si tot quant dieu són coses provades,
950 no una, mas moltes merita greus morts,

mas crech yo que són grans aygües causades
d'algun gran f ib ló,  Y ar 'a justades
ab gians trons y l-amps desparen tan forts.
Qu.en cert 1o seu gest ni front no senyalen

955 los mals crims ni dans que tants f imposau,
puix tost,emps en l 'om senyals bons prevalen;
per go vul l  pensar gue' ls mals no s 'eguaLen
áU tos seus bons actes, los quals huy callau.

[82  ]

A un indefés maY viu taI enquesta,
960 ni contra un junch cont,rast de tants vents,

y a un colom simple tirar tal ballesta,
a una ovella de l loPs tal requesta,
ni vers una lebre tants goqos corrents.
De tots aquests crims los més vos Pertanyen,

965 l-os més són huy vostres y de vostre for,
no.ls jutge, donchs, Yo puix tan poch m'atanyen
car, puix veig que molts d'aquest hom se planyen,
no vuLl sobre mi que vinga son plor-

t83 l

Que yo bé conech les vostres grans manyes
970 per dar-me combat, armades d'engan,

y ab ales de ira volau Per muntanYes,
parlant d'aquest hom paraules esLranyes
per dar-l i Ia mort a tot vostre dan.
E ara volrríeu de fet tan maligne

975 immunes restar y' l cárrech fos meu,
y ab acte tan fa1s, signa!^-de fals signe,
a mort condemnás 1'anye11127 tan benigne
que may 1o seu viure enuig algun féu.

[84 ]  Lo  P i la t

9Bo Matau-Io vosal t res o dau- l i  Ia v ida,
que yo davant tots me'n lave Ies mans,
}a vóstra clamor Yo tinch ben hoida
y, quant més hi pense, tant més circuida
la veig de gran ira Y Plena d'engans.

985 Sovint la sageta fir aI que Ia tíra,
sovint se penitl28 qui no pren acort,

t27sobr. 
üesús com un anyeLl wegeu 1a nota ?8.

128v"rb penedit-se. Coú fa veure eI DCaE., ta forma antiga de L'arrel werbal' era aÍib i, com en

cas, AltrJs casos arü Ia mateixa vocal s6n: fetfu | fir; sofferir I soffir'
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sovint
sovint
sovint

t8s  l

1a
1o
1a

fortuna les coses capgira,
qui .s r iu gemeca y sospira,
venjanga vos nafra pus fort,"

990 Vosal t res,  donchs,  to ts ,  los quals  sos del ic tes
dieu ésser  tants  que no tenen f i ,
servant 1es costumes y vostres edictes,
lunyau-met2e, yo us prech, d'aquests grar2s confl ictes,
puix t,ant presomiu porEar bon camí.

995 Seguiu-Io vosaLtres, puix fa bona mostra,
y no y yaja yo, que no m'és seg¡ur,
si tant vos offenen Los crims que demostra,
puix no és la causa gens mia mas vostra,
donau-h i  senténcia,  que yo no me'n cur .

IB6 ]

l-000 Ni vulL part alguna d.el vostre salari
ans tot sia vostre y faqa-us bon prout3o,
que tart se pren port ab vent molt contrari,
y  a  vo l tes se menja ab gucre 1 'agar i131
y beu hom I 'argéni t  mesclat  ab f in  brou.

1005 Vosal t res,  donchs,  b isbes y  gent  Ean le t rada,
preneu- Io,  yo us prech,  pu ix  no u faqa yo;
y, segons La 1ey de1 ceL devallada,
1a qual Moysés dieu haver dada,
j u t j au - Io  vosa l t res  s i  és  ma l  o  bo .  "

101-0 [87]  Lo evangel is ta l32

Pi la t  puíx  no feya segons 'e l1s vo l ien,
Ia  bona  respos ta  que .J -s  féu  no . l s  a l t á ,
y ab tot que Ia justa rahó conexien,
f  in justa mal íc ia  que to ts  I i  üenien

L ¿ > . .--- 
TTunyarz forma ant.iga d' alTunyar.

130pto,rr 
el. Dcat,, diu que prové de1 lLat.f r ¡lgar prode 'profits'. Apareix elr documenEs molt antics,

tsambé en LlulL. "D'on la frase desideraEiva taga-us bon prou que es mantingl.ré estereotipada en Ia fórmula
el.llpticá bon prout, encara correnc en eI S. XVI" DCaE,.

1 3 1---agariz.és 
una forrna aneiga del lerme agáric" El DCVB en dóna dos sentits, un, com a boleL, i el

segon: "farm. Droga feEa de bolets del génere PoTworus i usada en la terapéulica", En I'entrada agari
aquest diccionari d6na l'exemple d'aquest. vers i un a1Ere pres del PÍocés de fes olives.

1328r, 
"qrr"=aa 

estsrofa i en La segrienc els jueus responen que no és a eLls sinó a Pilat. a gui
correspon de condemnar üesús (Jn 18, 32). Des d'ara; en tota l-'escena de I'interrogat.ori de Pilat, eI text
segnreix l'evangeli i anplia molE e1s diáIegs. Lo quart i Villena Eanüé prenen aquesE. fil ar$rmencal i
nnamplien alguns diaLegs, Eo! i que molt menys que Ia fstória. D'ara endavan!, i per a aquesta escena, sols
t.ranscriuré e1s fragments d'aquestes dues obres qlue puguen representar una reLaci6 clara amb la fstória,
i no aquells en qué coincideixen i que reproduei:<en, com la rCüAria, la narració evangéIica. Ni Ia Pasió¡
trobada de Diego de San Pedro (1973) ni ¿a passione (18?8) present.en parlamenls Ean llargs en aquesE
passatge.
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1015 a eI ls féu ser aspre 1o loch baix e pla.
No sols de Ia 1.y, ans més, l 'acusaven
de .un crim de lesa real magestat133,
1o qual no podien punir ni gosaven,
per go, a g:rans crits parlant tots cridaven

lO20 dient los juheus aI  jutge Pi lat :
1

[88]  I ¡os juheus

trlra justa clamor, senyor, y requesta
gue d 'e11 havem fet ,  s i  tu  mires bé

' la sua gran cuIpa, és molt manifesta,
1"025 y tant de sos crims se trama gran gesta

que Iey no consent haver-li mercé.
Perqué, fent-se Déu, si a Déu Provoca,
en í ra  tan gran s i 's  deu fer  a  tu ,
puix fent-se huy rey a César revoca.

1030 Matar ,  donchs,  aquest  a  tu ,  senyor ,  toca
puix cerC no'ns pertany matar a negú. "

[89] I¡o evangelista

Complit fon lavós 1o que dit havia
,fesús, prof etant Ia mort tan cruel :

l-035 qu.en ,Jerusal-em molt prest pujaria
hon, per los Juheus escarnit seria,
cuberla la cara ab un aspre ve113a;
batut ,  agotat y ab pena moLt dura,
clavat cruelment per tots en la creu,

1040 y mort ab dolor e gran amargura.
Axí u testi f ica Ia sacra scriptura
al novén capítol de1 fel sant Matheul3s.

t90 l  Lo evangel is ta

Les f lames d'enveja tan granment enceses
1-045 cremanL cor  y  pensa d 'aquests ce lerats135,

les sues mal íc ies y  errors  tan paleses,
aI jutge les forces tengueren sospeses,
mirant qte tots eren inichs y malvats.
Lavós altra volta entrá'n 1o pretori

l-050 cridant a i lesús vengués prop de si,

t3tla"" 
magestat. rtofensa greu de la dignitat reialrt. Vegeu ¿o quar¿ (40 tectol: rrencara posant-1i

en peri11 Ia vida, acusanc-lo de un crim de najestac leEar.

L34Lo qu t, (31 recto) també esmenta aquest degall: nla cara d.avanc Cayfás li velarenr',

ttsAq,r""a" 
estrofa segnreix .fn 18, 32.

L36"el"t"t. malvat., cri¡ninal (vegeu Ia nota 84).
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y a soles }os dos en tal consistori
del fet que no era a elL tan notori
demanda l i  féu dient prest axí137:

t91 l  Lo  P i l a t

1055  t r l , o  ges t ,  I a  p resénc ia ,  I a  f aq  y  1a  v i s ta .
y  1o gran asento138,  bé. I  mostres real ,
e  I 'án ima mia és f  e t ,a  mol t  t r is ta
persona tan digna com may haja vista
yo dega ju t jar  en res cr iminal .

1060 Perqué puga,  donchs,  sa lvant- te  1a v ida,
mi l Ior  sat is fer  a ls  fa lsos juheus
que.t tenen la mort tramada y ordida,
fent ara ma pensa del- ver instrohida,
est  rey dels  juheus com dien los teus?r l

1065 lg2l Lo evanjel ista

Ab gest mansuet, humil y affable,
1o gran rey dels reys e jutge molt just,
perqué fos als seus sotsmés 1o diabLe,
estava sotsmés e11,  Déu inef fab le,

1-070 a}  ju tge cruel  de to ts  més in just .
Y, axí, I i  provaren d'amor Ia fort landa13e
que may per injúries ni colps se trencá,
y vent que Pilat, Ii feya demanda,
Lo bon rey ,fesús, venguda sa tanda1ao,

1075 humil responent axí 1i parlá:

l ^ ^ l

t 93 l  Lo , I esús

rrEncara que yo,  P i1at ,  te  confesse
de rey 1o ver  t í to1 que t inch,  no-m creurás,
per  qo,  de par lar  taLs coses yo cesse

1-080 puix ja per mon dir 1o mal- no revesseL4l
qu.espere per  to ts  pasar  en ta1 cas.

137Agrr.rE" 
estsrofa i la següent glossen ün

138t" turr to,  
"m. (casEel lanisme) [ . . . ]  4.  Aspecte d.e super ior iEaE inte1. lectsual  o moral , 'DcvB, i  adb

aqriesc senti! dóna l'exemple del vers 1056 de Ia fst¿ria. 81 Dcats. diu que és un castellanisme, peró sols
par la de1 sent . i !  de ,seienE,,  ,set i ,  o ,assentament, .

L39l.nd¿'. 
famÍna de metart,

documenE.s molE. anlics i que és wiva

140
Cancla2

participants per a

EI terme Llanda és una forma valenciana per a launa. que apareix en
actualment.

rrcadascun deLs momenEs o egEoneE druna activitat gue s'assignen oldenadament aIs diversos
exercir-la ordenadarnent n .

revessar: 1 'ordre d 'una cosa.

3 5 8

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Peró yo.t deman resposta que'm dones
per tá1 gue responga mi1lor al quesit la2:
si.de tu mateix dius 1o que rahones

l -085 o han- t 'o  d i t ,  a l t resr  p€t  ta l  gue 'm confones '
si dich que só rey segóns tu mias dit.143u

[94] r,o evangelista

Hoint 1o dolg orgue Pilat d'eloqüéncialaa
sonar a ,fesús ab má tan suau,

l-o90 mirant que tal fontlas manava prudéncia
' 

ab aygües tan dolqes d'amor y cleméncia,
que feyen ta1 guerra ser digna de P?ü,
1o cor I i  nafraren tan santes paraules
tirades ab f lecha d.e molt humil gest,

l-095 de gran pietat pará veres taules
y, vent los t.als crims que t 'ots eren faules,
Pi la t  respong:ué,  d ient - l i  mol t  prest :

[95]  Lo Pi la t1a6

"De mi no insurtlat agó que rahone
1-1-oo mas sols  h ix  de ls  teus qui  t 'han acusat ,

si bé lo teu gest constreny gue't corone
per rey dels juheus, P€r 9o nom te done
als teus fets conforme ab gran magestat-
Y axí pots conéixer ]a voluntat mia,

1L05 vers tu molt amable per 1o valer teu,
l- 'escur de ma pensa veus clar com 1o dia,
d.e mi'giens no dubtes que vespre yo't sia,
per qué, donchs, receles, creus sia juheu?

L42qr"sit, 
for$a an¡iga del verb taÍibé antic querit o cluerte, prové del llatf q'uaerere i !é el

sentits de 'denanar, posar r¡na qüeseió'.

tn3v"g.r, 
1es paraules de itesrlE en Jn 18, 34.

144v.g.r, 
l,estrof,a 1g de la ContenÍtlaci{ lpe compara també 1a weu de ilesrls amb una dolqa mrlsica.

tntsobr" 
la meeSf,ora de Ia fonts, vegeu la nota S?. Vegeu EaÍibé l'estsrofa 30 de la Contetptació.

145Firr" 
a l,estrofa 9? es glossa ltn 18, 35. Pilat pregunta a ilesús, rNumquid ego judaeus sum?". Li

diu que e],s jueus l,harr portaE davaots d,e|I i Ii ptegunta_gu¿ ha f,et- Es tracta d'una breu inEervenció en

é"iii ¿ir..tá que en tá'¡stória s,amplia i abragi¡ éstrotés. El Eexc més extens de les paraules de Pilat

en 1es altres obres 
"ot"lrtt.¿." 

és e1- de t'o quatt (2g tectol: 'Bé pots pensar,que yo. puix no só juheu' Ies

causes que el]s Ee imposen yo no les cerque ¡ii m' entramet de 1es génealogie-s de. vo¡tr9 regr¡e. !\¡ix Yej.g- que

ü-c"" i'iaa no fa polcés e'n ¡nodo dels {ue regne desigen, Ia- tuá Sen!_} Ios tseus sacerdots-qre de mi te

devien defendre te-han liurac a mi com á a:.gné de morü perguC.r crucifique. Tu digues-me qué has fetrr.

L47 
in"uttit, forma ant,iga d, lnsutgitz rraLgar-se, especialmen! contra 1'ordre establerE, conEra allA

que calia fern. Ta¡matseíx, sernbla que en aquesE cas eI verb és sinónim de sorgir, sortiÍ o ejxir, verb que
j'usa uns versos més avaIf.
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t 96 l  Lo  P i l a t

1-LL0 La gent tan perversa que mort te cobeja
y los teus grans b isbes,  áb los far iseus,
aquells són, aque11s, moguts per enveja
qui t 'han huy portat que-t done mort leja
c lavant- t .en la  creu les mans y Ios peus"

1-l-15 Aquest és 1o guardó1a8 dels tants benif icis
que tu"ls has donat y ab tant,a d'amor;
un pou sense fons de grans ladronicis
te  fan  y  I ' a l t a r  de  ma ls  sac r i f i c i s ,
essent-te mal poble rebetle y traydorlae.

l s71

l l20 Puix veus mon voler dins clara lantérna
y veus que. t vol-rr ia de mort dell iurar,
no.m tanques ton cor dins fonda caverna,
levant-me 1o teL que.Ls u1l -s  m'enl luerna
demostra'm 10 ver de quant puch dubtar.

L1,25 Tu veus qu. en mes mans está 1o teu viure
e puch-te fer dan o gran benifet,,
perqué mon renom yo faqa reviure
y 10 bé de tu peI món puga scriure
d igues  qué  has  fe t , ' .  no  u  t i ngues  sec reL . r l

L130  t98 l  Lo  evange l i s ta

DeI seu etern pare sient a la dreta
egual en poténcia e f i l l  seu etern,
vestí nostra carn malalta y contreta
per ta1 gu€, penant, nos fes Ia bestretalso

11-35 que.ns ha rescatat  de l  cargre d ' in fern.
Ligar se deixá y a1s seus vassalls pendre,
defendre's podia mas no u volgué fer,
y ab veu Lan suau que no.s pot compendre,
aI jutge tement, tan just hom offendre,

1L40 ,Jesús respongué mostrant son poder:

148g."rdó, 
e1 reconpte siL.Iábic acf demana guardo peró eI terme accenluat d'aquesta

documentaE (DCVB, Dcat). Deu t.ractar-se, per tant, d'una llicéncia métrica.

t*tvegeu 
Ia noca 23.

tsobatttaü"r tracte de besE.reure o aporEar capita] per endavanttt
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t99l r. ,o Jesúslsl

"Dg tot I 'univers yo t inch 1o regisme
vengut del alt regne al baix d'aguest món,
hon sols m'a portat amor del proisme

1,145 rement los catius del- fons del abisme
ab preu de treballs major que may fon.
Y vol Io meu pare, sentint yo. taI pena,
que venga y tr iünfe per molt sofferir,
y  axí  yo. t  responch,  s i .m tens en cadena,

l-L50 qpre ara.l  meu regne, puix e1l- ho ordena,'  
no és d'aquest món hon dech prest morir.

[ 100 ]

Si d'aquest món baix era 1o meu regne,
per causes humanes aquell  possehint,
tendr ia  yo. l  ceptre,  mas ací  no regne,

1l-55 gü€, alt,  ab 1o pare, €rI 1o cel conrreg'ne,
ensemps ab aque1l Io món tot regint.
A11í reste yo y ab e1l t inch f imperi,
ací  só vengut  per  ser- te  sotsmés,
qf,e yo, si regnás en est emisperi,

l- i-60 los meus sol-s ministres, en tal improperi,
de mans de juheus m'aurien deffés.

I r_01 ]

Mas,  ara.n 1o món,  per  fer  1a conquesta
de tots los humans ab humil i tat,

l-l-65 tenint yo de carn mortal sobrevesta,
ha d'ésser en tot ma voluntat presta
a quant en 1o cel és ja ordenat.
E, puix 1o decret de gran senyoria,
ab qué yo só rey d 'aguest  món,  no ' I  t ínch,

LLTO mas sols de1 meu pare que vo1 que yo sia
a tu  huy subjecte,  donchs,  no ' t  d ich fa ls ia
d ien t  que . l  meu  regne  ac í  no '1  sosL inch . "

[102]  Lo evangel is ta

Pilat, vent coLumna real y tan ferma,
l.'l75 e dignament digne de rebre trahutsls2,

doná-l i  Io tí tol que' l  cel huy conferma
mirant ta1 muntanya no era gens herma
ans fért i1 y plena de santes virtuts.

151D." 
d,acf fins a L,est,rofa 1oL, resposta de üesús a Pilat, que amplia mol! l 'ewangeli (.h 18.

ts2arrlrra, 
vegeu 1a nota 119.
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Y vent magest.at sa vista depényer1s3,
1180 1o gest  y  L '  asento lsa de per fect ió ,

tantost 1o volgué del tot més estrényer,
volent 1o secret de tal fet aténYer,
e dix a ,Iesús Pilat tal rahó.

t1031  Lo  P i l a t l ss

1185 r rTals  coses rahones,  tan a l tes,  tan d ignes,
d 'oh i r  tan est ranyes que 'm fas admirar"
Tan gran virtut mostres, db rahons insignes,
essent més benigne de tos los benignes,
crue d'ome real te Puch molt loar

1l-90 S-i veus y conexes q,t '"t t  la tu'ajuda
só prest y tan prompte Q[ue:t só importú,
respon-me,  revela 'm 1o dret  gue t 'a juda,
no'm vulles tenir Ia lengua tan muda:
gue dius que Lens fegne e, donchs, rey est tu?rt

1- l -95 [ rO¿]  Lo evangel is ta

Lo rey de supérbia, guant féu 1o delicte
de totes falsies, fon gran inventor;
Adamlss l-o seguí, causant-nos confl icte,
vassal l  tan rebet ]e , ' .  incrédul  e  f ic te ,

L200 trencant la Iey santa del seu bon senyor.
Per  go Déu 'Jesús,  qu"és ver i ta t  vera,
e sol langant raigs de lum eternal,
mostrant del alt cel la vera carrera,
most , rant  qu.és del  ver  so ls  e l l  la  c imera,

1205 respós a Pi la t  ab veu d. iv ina l :

[ 105 ]  Lo  Jesús

rrNo prove, no negue, no dich ni afferme
davant tü, Pi lat, que rey sia Yottt.
Lo teu pensament  que 's  vuLLa'n referme

L2l0 que prest a ma vida darás tu 1o terme' 
donant-me Ia mort, si bé'm Lens per bo.

1s3d"perryr, 'pintar, representar amb Lfnies i colors. Fingir, si¡m¡lar"

154.t.nto, 
vegeu Ia nota 138.

155¡ ' i ¡ "  
a I 'estrofa 106 s 'a¡npl ia e l  gext  de l 'evangel i  ( rTn 18,  3?).

156gbbr. 
Adam, i.soble Jesús comun segonAdam, vegeu I'estrofa 20 de La ContenpTaeií-

tstqo*pat"¡ 
els versos !207-:I2lg a¡nb !o quart (,29 verso): ,yo no u negue ni u aferme, ¡nas dius-ho

no afermant, nas enterrogant a mirt.
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]-2t5

Que sía yo r€Y, tu 'n fas los judic is,
d.ient que rey só , Y encara't, dich més :
qu..en agó só nat y prench los quplícis
de-greu passió,  Y ab falsos indic is,
per-gents tan malignes, Itr€ veig fer procés.

[ 1 0 6 ]  1

E sols per agó, vestint carn humana,
forrada de penes, PassanL fam Y seL,
venguí'n aquest món,

I22O per dar test imoní,
a Ia veritat, que
Y axí ,  1o f i l l  ver
aquella tostemPs en
y onrant en Io cel

a225 ta l  f i l l  de mi  f i l l ,
hou Ia mia veu que

[107]  Lo evangel is ta

y en aI t  grau d 'aguel la
seg'ons per La lengrua a
qui  tant  a ls  qu i ' t  f i ren
donchs, d5-gues-me tü,

t245 secrets dins mon cor,
ne quin viure tens, ni

1o qual tants engana,
ab lengua molt sana,

venq cascun fet.
que naix de tal mare

tot revereix,
l-o meu eLern pare,
per  ta I  gue '1  repare ,

t ,ots mals deleix.  "

Lavós, vent Pilat gue molt excel ' l ia
a tot.s los parlars 1o seu parlar sant,

L23O sentint 1'acordanqa e gran melodia
que feya ilesús ab veu dolqa Y Pia,
ab molt gran deli t  la stava scoltant,
ten int  já  d 'amor a lguna cent i l ' Ia1sg
y mol t  des i jós més coses sent i r .

L235 ? 
"  

l 'ombra del  arbre que bálsem dest i l '1" t t ' ,
daurant  1o sant  test  de santa post i l '1at '0 ,
molt prest l i  digué, volent més hoir:

[ 108 ]  Lo  P i l a t

I 'Puix  grans excel ' lénc iesr  paf , lant ,  test í f iques
]-,24o de la veritat, tan noble virtut,

1o preu magnifiques,
mi s igni f iques,

para t  he  1 'escu t ,
perqué yo' Is escr iva
los teus béns y mals,

com se col t iva,

158centj.1.la és Ia forma alt.iga de centeJ.Ia, més tsard.ana i que, segons el DCat. r¡o se¡nbLa que haja

a r r i baE .a l ca ta l ápe rv i ahe red i t a r i a ,  j aques6nméspopu la r s l es fo rmes .gusP i r_a  i - espu raa .  Fe rn r i sde l ' 1

rég"i"c f;".gr*"ttti"i6 ecimolagica qrie-d6na eI DCat.. 
-Cátlf 

.fa canüé cenia en Ia llengua antiga el seneit

de-'mica, menuderia, cosa mfnima', sentit que es pot aplicar en aguesE cas.

159go.p"r"¡, els versos 123S-L237 a¡¡ü ¿o quart (65 verso): rCorre anima dewola, no tardes. Menja

aguesEa mel.l,fflua bresca, mira quanla mel degota" (es refereíx a ilesús en la creu) . Í I'o qJaÍt (14 tecto, I

li;6si ."-séi iiab f,oc de1 sperii san¿ encés de sarments aromátics de no sofislicac balsem'r.

g lossa.
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n i  qu .és  ve r i t a t ,  n i  d ' on  se  de r i va ,
puix tantes r igueses l i  dones y tals " t '

t1o9l  Lo evangel is ta l6 l

L250 Y agó haúent dit en tantes maneres,
provant de Jesús Pilat 1o report,
t robá ser  mol t  fa lses rahons y no veres,
Ies qua1s,  d i f  famant- l -o  per  p laces,  carreres,
los bisbes ordien tramant-l i  la mort162.

L255 Y exint altra volta a1s juheus defora,
havent parlat tant ab ,Jesús, Pilat,
y  ab p ietat  gran que ' Is  fe ls  cors acora,
com L'hbme qui penses secretes explora,
dubtant dix a el-ls, ab gest molt  i rat :

L 2 6 O  [ 1 1 0 ]  L o  P i 1 a t 1 6 3

' rseguint la rahó, g1u€ Eé tan gran forqa
que veng 1o poder de gran passió,
yo us d ich,  o ! ,  juheus,  que no ve ig gue torqa
1o v iure d 'aquest ,  Di  va gens a l - 'orga16a

1265 a pendre 1o por t  de sa lvac ió. .
Ans molt virtuosos he vist los seus acLes,
les obres,  la  v ida y ' l  seu conversar .
Vosaltres podeu usar de grans t,ractes
peró yo no veig en el l  tals contractes

1-270 gue.1 dega.b senténcia cruel -  cast igar .

[ 111 ]  Lo  P i l a t

En cer t ,  yo en e1l  no t robe ta1 causa
que" l  faga.xí  d igne de mort  sof fer i r .
Enveja mortal tan gran ira us causa,

1275 que us par grans delictes en eL facen pausa,
y axí, rro podeu 1o ver dicernir.
Pensau-hi mil lor, temprau 1a gran ira,
y  no faca yo juhí  tan in just ,
car trenca's Io col l  avant qui no mira.

161Aq,r."ts" 
estrofa i la següent gLossen ün 18,

t62co.p"teu 
els versos r2so-L254 amb !o quart (2g versor. r'Y conexent dels juheus Ia malfcia e de

iresús la in¡rocéncia, culrcava perqué pogués de les mans d'el.Ls fer-Lo delliure".

163rirr" 
a I'estrofa u2 s'ampria Uevangeri (ifn

de PiLat, Villena í Lo quart. se separen de l'evangeli de
d'Ilerodes. La fstaria, seguinE 1'evangeli. reprodueix el
i els jueus prefereixen que allibere Barrabas.

18, 38-39). Eri aquesta escena de I'interrogatori
sanc ,Joan i expliquen que üesús és enviat. davan!
momelrts en qué PilaE ofereix de deslliurar .fesús

164,*", 
a 7,orsa o a oz:sat (i an¿. amb Les orses): navegar amb el, vent de proa,' anar amb gran

inclinació, a 1a Eorta, per l,acció de1 vent. conlraritt. També dóna el DCVB el sentsit figurats derrAnar a Ia
torta, de mala maneratr.
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1280 Mirau-hi, donchs, bé, que'1 meu cor sospira
que yo, f rági l ,  dega jut jar  I 'ome just .

t1121

Mas consuetut teniu molt antiga
que hu. en Ia pasqua vos deixen absolt.
No vuI1 que mon ceptre tal Iey contradiga,

:-,285 ans molt só content, si bé no m'obIiga,
que may res d 'aque11a per mi us s ia to l t .
Voleu, donchs, qlue ara vos dexe delliure' 
1o rey dels juheus, Lan simple anye1115s?
Que.ls ladres morir y'Is bons hómens viure

L29o és ley que ab letres se deu d'or escriure,
per go yo volrria volguésseu aquell. "

t1131 Lo evangelistals6

Lavós los juheus, cridant en tal dia
los dans que sos fills reporten huy tots,

l-295 perderen 1o ceptre y la senyoria,
y axí, Lots perduts, van huy per tal via,
pe1 món escampats plorant ab sanglots.
Les sues pregáries són en peccat fetes,
tenint 1o diable a la dreta Part;

l-300 los seus fi l ls són órfens, ses dones conLretes,
1o logrets? devora sos béns y retreteslss
y cerquen mercé trobant-la molt, tart.

[114] Lo evangel isüa

La sanch y Ia ira del just,, ineffable,
1305 vengué damunt el ls y tots los seus f i l ls .

La i ra y enveja d 'aquel ls,  detestable,

ttssobr. 
üesús com un anyel-l, vegteu la nota 78.

166D." 
d,acf fins a l,estrofa 115 hi ba una intervenci6 de l'evangelista per descriure els jueus

com a genc dolenea i conde¡nnada per señpre. Aquesees consideracions sobre els jueus_ sóJ¡ molC f,reqüent,s ert
tots eÍs CexEos conEuLeats. Per eaemple,- en ViÍlena (1916. II, 323) ¡Ierodes diu: "veja 1a discreció sua com
se regira ab aquestE malicj,osos de j'uheus, Sui ab EanE,a fúría demanen 1a mort. de aquest hom, qu: no'.Is par
que s?nténcia nefJu¡a satisfaea próu al seu desj,g sínó sola-igmominiosa morEn. Concretament sobre la
dondennació fucurá dels jueus'pei aquesc delicE.e áe ¡natar ilesús i de voLer alliberar BarrabAs, -vegel ¿9
q";;-ia¿-;"óiái , '¡igorá ér,-"i-,".ta'céirible malfcia hun gran secret. de la sua sdevenidola !é1911 _t.;.:l-
ói, 8"d", ,Ab Ean graá t.reba11 e inportuna instar¡cia aquesta demanda los juheus demanaren que fi.ns a huy

ió-pósef¡exen t...!-e per qo merita¡ienc 1a salu! e 1a iida perderen, e axf a t:acions.-e ladronicis stan

"ár5.."ó" 
sul rj pirii? e io ;¿gn;; q"l *?" que a itesús son icy a¡naren, -ensemps_ab La-libertat der cors hi

áÁ ü ani*"'cenen-perduda, hi a ñariaÉaE 10 diable han feE delIiu¡e perqué liberalment los senyoreye¡r. vegeu

Earüé ¿o quart (34 verso).

L677ogr., ollogre, anE. ,guany, especialment l'usurari' t...1 En Ia forma caEalana pura togrre ja

en Ia Crón.  de, faume I  t . . .1 i  en al t res aucors del  s.  Xvr DcaE.

158tettet", ranE. reEir, Ll,oc on hom es pot reti.rar o refugiar" DCVB. "Retreta significa

oriqináriament ,reEirada', com eI fr. retrajte, qlue com a nom d'un toc militar passi a1 cast. tetreta [1739]
i-"-i*l."t"i* aI caEala. Ent,re nosaltsrés fri haviihagut, cer! ús en altres sent.its: 'reEret, imputació' Busa-

Ñ.--tÁupral fer retÍeta'refugiar-sé;'-pCJc. Tanmacéix acf e1 significag sembla ser eI de possessions.
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han fet que huy t inga en el ls 1o diable
poder  de posar- los en tants  de per i I ls .
Temor los acaga per valIs y muntanyes,

1310 anant  mol t  de jects ,  vest i ts  de gran dol ,
y  to tes 1es ter res a eI Is  són est ranyes,
y essent gran escándel al món ses vi ls manyes,
per  festa d 'escarn 1o seu nom se coI"

[ 11s ]

Y, mentres que dure del món 1a pinturalse
l-31-5 de gents entre gents, seran escarnits,

per ta1. que desferen tan dj-gna factura,
ab claus, ab aqots y en creu d'amargura,
a Déu ,fesús feren escarns y despit,s "
I¡a fam y la guerra que tan meritaren,

L320 la vida penada, la mort y turment,
Los f i1ls huy 1a ténen, 1avós 1a cridaren,
quant tots los seus pares a Pilat parlaren
ab in fernal  fúr ia ,  ta ls  coses d ient :

[ ] -151 Los juheus

L325 "Senyor ,  donchs,  P i la t ,  db ta ls  cor tes ies,
puix plaure' ns desigjes del que"t demanam,
no.ns dexes aquest ,  que,  p le  de fa ls ies,
ha fa ls i f icat  nost res profec ies,
ab molts altres mals que vers I i  provam.

L33O No"ns dexes aquest hon tants crims provables
com aygua.n Ia mar decorren y van.
Aguest contra Déu nos ha fet colpables,
per qo suplicam, tots huy concordables,
no " ns dexes aquest, mas sols Barraban.lTott

l -335 [1 ] -71 Lo evangel is ta

Essent Barrabás un ladre maligne
traydorlTl mof t superbolT2 y gran homeyerl73,

16  9 ----Es 
freqüent en aquest Eext, i també en

camp artfstic de 1a pintura. Vegeu I'estrofa 25

també, sobre }a relaci6 lit,eralura-pincura, MeIe

Ia ContenpTació, I'.Ú,s de t,ermes procedents de1 1éxic del
de Ia Contem¡rlaeió, v. 268¡ í acl, l 'estrofa 157. Vegeu

1958  .

I7oAqrr"sta 
estrofa amplia Ies paraules dels jueus en L'evangeli (ün 18, 40). Vegeu tsarnbé Villena

1 1 d 1 4  f f  ? r Á l

171v.g.r, 
la nota 23.

r72El" 
DcvB dóna soEa el Eerme supetb, -erba Ia variant formal, que considera incorrecca, superbo,

Ia qual apareix, enere d,al!,resr en fes obres de Corella. Segons el, DCat. ¡ 'tE1 cIássic -superbus fou
manllevat en iñposar-se el Renaixement, a¡nb el maEls més emfátsic del Ilatsf, i en Ia forma de cerminacaÓ
Ilat in i tszant  superbo' inso1ents ' ¡ ' .  Es t racEa d 'un cul t isme.
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,fesús un anyelll?a humil y benigne,
ilesús rebujaren per hom molt indigne

1340 e qols Barrabás volgueren haver.
Lavós 1o volgueren e ara 1o tenen
ab eII estan tot.s y ell los nodreix,
ab Barrabás viuen, ab Barrabás penen,
ab Barrabás van y ab Barrabás vénen

1345 y may Barrabás d'aquells se parteix.

[118] Lo lector l?s

'  Fos, donchs, pels juheus portat aI pretori,
benigne ,fesús, perqué us ves Pilat,
y, fent tots de vós paIés diversori,

1350 volgueren mostrar en tal consistori
los vostres defalts ab gran crueldat.
Y, axí, us acusaren de moltes falsies
y crims neffandíssims que may cometés,
y vós, anyell simple, áb mostres molt pies175

1355 hofeu cal lant ,  perqué yo'n les mies
injúries tinga en vós ferm pavés177.

[1 ] -e l

Armau-me, Senyor, de tal patíéncia
com vós en tal cas armat fos molt fort,
y a1s perseguidors fent, obediéntia,

1350 com vós fes als vostres en tal audiéncia,
a1 vost re dolg cant  yo faga I 'acor t .
Y, axí, serem tres fent gran armonialTs:

t?3Co*p"r"r, els versos 1336-133? amb Lo quart (33 verso): sA Barrabas demanaren, home pestilent,
sedici6s, celeraE., ladre maligne".

l?4sobr" 
ifesús com un anyel1, vegeu 1a nota 28.

175rirrr 
a I'escrofa 123 es fa, per boca del ]ector, ur¡ co¡nentsari de Eotsa Ia part de l'interrogatori

que s,ha narrat. amb anE,eriorj,tac. Aquestos paréntesis per a les ref,lexions són també freqüents en vil,lena
i en .Lo quarti vegeu per exemple ed io quari (34 recto) 

-les 
consideracions sobre les mat,eiies escenes (peró

s'hi donen e1s no¡ns de diverses fontJ que l'auEor usa.. Salo¡n6, Beda, sant, Anselm). D'altra banda, les
oracions del final de cada capftol Earibé són en Lo quatt una reflexió a1 voltant dels feEs oq>licats.

t76co.p"r"t¡ 
e1s versos 1354-1356 amb ¡o quatt 133 recto) : ne Io nransuet anyeLl no parlavarr.

L77p"ué", forma anliga per a escut. Tarnbé tsé el senti! de 'protecció moraL'.

1?8sobt. 
Ia veu de rlesrls com una dolga música, vegeu ¿o quart (54 rec¿ol, que compara 1es paraules

de.fesrls aúb Cenors. Vegeu Earüé l,estrofa 18 de 1a Contúplació.
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aquells 1es grans contresl?e, vós cant, yo tenor,
sereu vós loat ,  y  aquel ls  d 'agonia

l-365 sentran 1a greu pena y L' ánima mia
haurá de tal música 1o premi d'amor.

[L20]  Lo lector

E deyen ladrant com cans rabiososlso:
t tCast igd 'L,  senyor ,  segons se requi r ! t t

1-370 Y aquel1,  contemplant , - Ios cruels ,  envejosos,
temprar-los volgué i y més desijosos
los véu de matar-vos quant més los volch dir.
Lavós Io Pi1at, en noves esLretes,
ab vós én secret entrar prest volgué

L375 y 1es ver i ta ts  de obres secretes
saber  des i já ,  mostrant -vos best retes ls l
de gran amicícia, volent vostre bé.

[12 ]_ l

Resposta l i  fes humil, santa y vera,
quant  e lL  vos d ix  rey d ient - ] i :  " tu  u d iug" t '

1-380 Mostrás vostre regne que d'est rnón no era
mostrant que, si u fos, eII pres no us t inguera
puix  dau v id .a ls  morts  y  Ia  mort  a l "s  v ius.
Axí, jo us supligue, Senyor, puix mon viure
y 1o meu regnar  ha d 'ésser  a l  ce l ,

l-385 de quant és d'est món yo sia delLíure
pergué de tots béns yo puga reviure,
vencent dels contraris 1o bando182 cruel.

[ t22 ]

rey vos honrraren, y és cosa deguda,
rey sou dels reys, ver home y Déu,

contra i mús. anb. La veu més baixa de Ies de dona o d'infant."

180a"tt 
rabiosos: alguns sintagmes es repetseixen molt en Les obres estudiades. EIs cans rabiosos,

en ViLlena (1916, II, 3291: nE los saigs, molt. alegres de1 que cenien, confiant. de haver-ne molt més.
dexaren-se anar a la sagrada persona de üesr1s com a cans rabiosos, e donaren-li t'a¡le desmesurats agot,s. . . rr.
En Bonaver¡lula (1982, 45) són cans maTignes: trTornant., donchs, 1o senyor a'Pilat. al.tra volta, aquells ca'rs
malignes, ab gran audácia i const,anE. malfcia, prosegui,ren contsxa 1o senyor".

1 t 1---besEreta3 'racte de bestreure o aDortar caDital De!

Lg2b.rrdo, 
en e.L Dcats. aparej.x sota ban: rDe la hibridació de baa'prohibició amb procLama',

'bandejanencl, amb banda 'colla de genE armada, aplec de parcidaris resoluts', nasqu¿ en les tserres d'Aragó
i en les limft¡ofes iaEalanes i navarro-casEellanes Ia forma bando 1..,1 La forma bando, amb o final,
segueix essenc usual en els nostres escripEors de tota l,Edats Mitjana, p. ex. en Eiximenis [...] més tard
s.'hi introdueix Ia -1. parasita que e1 trostre llenguatge popular sol enpeLt.ar als caseellanismes,
italianismes, mossarabismes i análegs lceryo céwo7 [...]; aixf és co¡n sorgf la forma bándol, gue ja figura
en el DTo. (1640) i de J,a gual eL DAG dóna allra documentació (pos!-medieval primerenca); de cota manera,
en la llengua parlada, ha de ser forqa tnés aotigarr. Vegeu en ltaparaE crltic q¡ue, en l'edició de 1518 de
Ia IstóÍia, baado passa a ser bándo-l, documentació anterior a la que dóna Coromines.

Per
car
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1390 repar y refugi de nostra cayguda,'
y tal veritat tenint coneguda
donar no volgueren de vós semblant veu.
Ans, volent Pilat defendre-us la vida,
dexant Barrabás Preng-ueren a vós,

13  95 y axí us aplicaren Ia culpa, ordida
ab lrama de crims, tan fortment texida,
que us fon molt cruel,

1L231 Lo lector

1o més.  p iadós.

Senyor Déu, Jesús, espil lsr ¿" ma vista,
L4OO puix vostres sants actes exemples són meus,

comporte yo' I  ma1 d'on goig se conquista,
puix vós,  ab deI i t ,
luytant ab Pilat y
Y, puix ab aquel Is,

pasás vida trj-sta,
ab falsos juheus.

en tantes of fenses,
1405 de gran patiéncia mostrás 1o camÍ,

mostrau-10 'm,  Senyor ,  y  ab vost res defenses
iré yo segur, Iunyades mes penses
d'aquest món pervers, contrari de mi.

lL24) Lo evangelistalsa

14L0 Lavós,  donchs,  P i laL,  1eó18s tan sa lvatge,
maná que ,Jesús fos prest agoLat,

183gobr. 
1a imacge de L'espiü vegeu Ia noea 14. vegeu Earüé les estrofes 35, 234, 326, 354, 3?6,

377, 387. Badia (1983, 21?) e:plica que oels poeles occitans del Eegle XIV solen usar molts eI mo! niral7'
adjectivaE diversaments, per a ieferi.r--se a la-dama o a Ia Mare de Déu". Abans d'ordenar que assoten Jesrls,
et-altres textos (Vi11ena, Bonavencura, Lo quari, DJ.ego de San Pedro) hi ha L'episodi en qué PilaE, envia
Jesús a l{erodes (Lc 23, 6-12). Aquese episodi no apareix e!¡ Ia fstarja, que segueix claraments I'evange}Í
de sant .foan.

184Firr. 
a l,esE,rofa 139 es glossa iin 19, 1-3. PilaE ordena assotar rTesús, e1s soldats 1i posen la

corona d,espines i una capa de porpra, se'n riuen i li peguen bufetades. Des de l'est.rofa ]-24 a La L32
s,e:<plica lTescena dels assots. gt fet. de lligar .fesús a un pilar no prové de l'evangeli. Sf que es Erobas,e:<plica lTescena dels assots. gt fet. de lligar .fesúE a un pilar no prové de l'evangeli. Sf que es Eroba
en Bónaventuta, Lo quart i Villena; procedeix de la litrlrgiá i apareix per prirnera vegada en un him¡¡e de
Vespres i en una oralció (Sherman Sevérin 19?3, 30). Trobe¡n- l'escena, a més, en afcres Eextos¡ sant Je¡oni
(Míáne ZZ, 8841 Wistoia LO', ad Eustocl¡jum Vr sant Gregori de Tours, De GToria nartytum, I, VIf, Pere
toméstor (Micne r98, L6281 ; De meditatione atribuit a Beda (De neditatLone 185?-66, 565) ; El DiaTogus BeabaeComestor (Migne 198, De medi¿atione atribuit a Beda (De neditatLone 185?-66, 565); El DiaTogus Beabae
Mariae atribiJit a sant A'rse1m diu que Ia co]-umna era \¡na statua mol! g¡ossa. (DiaTogus rssT-66, !59, 2791 '
Bonaventura 11962, a6l narra I'escena en les ter¡nes segúents:

rManá, donchs, 1o inich jutge Pilat gue a ilesús aqolassen. E axf fonch despullat lo Senyor davanE 10
poble, e liga! a una cólu¡nna, y fonch de diversos aqots .1a sua preciosa e delicatfssima carn
átormentada.-Mire,1 com esEa dafant 1o poble, tot nuu, un Jove y elegant persona, toe vergonyós.
Aque).l qui és més beIl gue Eot,s los fill,s-dels hómens esE.á rebent. Ios agots de mans de suEzes i cruels
¡ótxinsi moL! durs i áolorosos. Aquella innocentfssina carn de .Tesrls, tendle. mundfssima y de
inestimábLe beLlesa, la qui és flor áe totses les calns y de Eota hu¡nana naEura, és humplertsa wuy {e
plagnres y de trencaduresJ Esforgaven-sse Ios cruels min-istres qui majol agot Ii donaria. Comenga de
üroi.Iar ia sanch real del prfncep ilesris, de u.na parE y d'alEra, de cots los lochs de sa persona; fan-
Ii plaga sobre plaga, vértól sobie vértól,. broLLá sanéh s-obre- sanch. Rehiteren y só_n espegides en son
cori.ráftes so5re-nafres, fins ha tanc que, ja cangats los botxins de aqotar, y los qui miraven de
veure, afaEigaE de1 Eot 10 senyor, manen solEar-lo de la columnarr.

Vegeu també més avan!, quan afesús busca fes seues robes, quan ti posen la_corona d'espines i la capa de
porpra. AquesEes escenes es narren en Bonaventura (L982, +l-qll ít molE prolixament,- en_¿o-quart_ (35 rlct?
3g 

-verso) -i 
en ViLlena (1916, If, 328-339). Els texc.oE larüé parlen de la bellesa de üesr1s desfeEa, de Ia

seua cará deserossada corn si ios un leprós, etc. vegeu e1 comen-lari a aguesces estrofes de Hauf (1990, 320).

185SL 
11.ó és un animal amb caracterfsliques posiEives, de noblesa i de virÍ}iEat, en els besriaris

(MarEln 1996, 65). Err Lo quart. (28 recto) Pilat és qualificat de n1e6 feroceo. Tot i que e!.s qualif-icaEius
presengen piiac arnb caracterfsliques negatives, el iet de comparar-lo amb r:n 11e6 pot Eenir reLació a¡nb Ia
consideració posit,iva de1 personatge en aquesta obra.
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y, perqué rebés més pena y damnatge,
per los més cruels bochins, db ultratge,
de to tes ses robes fon prest  despul la t .

l-41-5 Y vent Ia pressona sens drap, tota nua,
l igaren- lo  prest  a  un f re t  p i lar ,
e toLs comengaren, ab ira molt crua,
mirant, del icada, la carn y sens rua186,
d 'agots mol t  cruels  aquel la  naf rar

I rzs]

1420 AxÍ .s  despintava Ia  sua bel lea
exint de sos térmens perfets naturals,
axí  s ,ehbel l ia  Ia  nosLra legea
y axí, despenent 1a sua riquea,
nos ha fet molt r ichs de béns eternals.

1425 Axí li brodaren de ta1 brodadura
Ia roba que-s féu de v i rg ina ls  carns,
y axí, a.b aqots cruels sens mesura,
crueLment desferen Ia sacra pintura
ab co lps y  buf fe ts ,  pe lades y  escarns.

1430 [L261 Lo evange] is ta

Axí I i  donaren cruel discipl ina
dels  peus f ins aI  cdp,  batent- lo  mol t  for t ;
f i can t - se . } s  ago ts  en  l a  ca rn  d i v ina ,
t, irant, esquexaventst la pelI e cort ina

l -435 de tan sagrat  cos,  naf f rant - lo  de mort .
Y ab nafres tan leges, lebrós parexia
.fesús, qui dels hómens és 1, ome pus be11"
La ira cruel cruelment feria
d 'agots sa pressona,  en tant  que par ia

: . -440 a1s qui "1 conexien que no fos aquel l .

L t 27 l

L'anyeIl mansuet, . fesús, oo parlava,
estant  ent re lops p lens d, i ra  y  furor188,
e  Ia  hu . l  p ren ia  e  l , a l t r e . l  dexava ,
y axí  cascú d,e l ls  en eI l  se cansava

1-445 batent-Io tostemps ab molt gran rigor"
Per tants béns que féu, rebé d,aquells pagues
de tants mals y penes y molt greu agot;

f , ó b
zua: att]uga, r 'pLec de 1a pe1L,

de la rstória.

1 n ?  .- - -vegeu 
la  no t ,a  53?.

de la roba o d'allra cosa flexible'r DSVB, que dóna aques! exemple

181r," 
i,n"tge de ilesús com r¡n anye11 i deLs jueus com a llops és constan! en els textos estudlats,

vegeu per exemple Lo quart (33 recto). vegeu tarnbé 1a noEa zg.
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y,  essent- I i ' Is  aqots cruels  co lps de dagues,
1i feren cinch-míl ia quatre-centes plagues

1450 e cinch e norantalse, ab cor indevot.

[ 128 ]

E, no prou contents de tals dicipl ines,
l i  feren corona de forts junchs marinsleo,
Ia qual, áb setanLa e dues esPines,
naffrant Ies artéries y venes divines,

1-455^ al cap I i  posaren los malvats bochins.
Brol lant per tants lochs, Ies sanchs precioses
corrien fent mescla dels ul ls ab 1o plor,
y adés per les nafres dels junchs, doloroses,
y  adés per  les p lagues d 'agots,  sangonoses,

1460 pasava ,fesús gran pena'n 1o cor.

lL29J Lo evangelista

Havent tant, fartat aqr:ells bochins quatre
1o seu cor e ira de tan cruel Past,
essent molt cansades ses mans de molt baLre,

1465 y ab cruels agots nafrar y combatre
1o cos divinal, humil y tan cast,
ab vana supérbia, inica y malvada,
a ,fesús manaren que prest se vestís,
per tota 1a casa havent escamPada

L47o Ia roba d'aquelI, tan pobra y sagrada,
a f f i  qu 'en p legar- Ia  més pena sent Ís .

[ 130 ]

Lo qual, 3b vergonya humil e molt Pia,
anava tot nu la roba plegant,;
y  l ' u  1a  y  l evava ,  y  L '  a l t re ' l  ba t i a ;

L475 d ient - l i  b lasfémies cascú l 'escarn ia,
vestit  de greus plagues 1o seu cos mirant' .
Hon era lavós 1o seu etern pare
que tant permetia son f i l l  Déu penás?
Hon eren los ánge1s? Hon era sa mare,

1480 y. ls  seus tants  dexebles,  que ' I  seu mestre y  f rare,
fogint,,  tots dexaren tan sol- en tal pas?

tt9No 
h. Erobat en els textos estudiat.s e1 nombre de fes ferides de ilesrls. I'o quart (35 verso) diu:

ÍI¡es plaques qr¡e.l sacralfssim cors del senyor rebé quanEes foren axf com damunt. havem dit no's pot sinó
pEi-.é.éiá.iOtérée¡re, peró és de creure qlre foren {uasi innumerablesr. D'on prowé eI nombre de ferides
gue esmenEa Ia fsüaria?

t9os.gorr" 
eL DiaToWs beatae Mariae (Migne 185?-66, ]r5g,2?9) atsribult a sant Ánse1m: rrl¡anc corofram

iton fuit de spinis, sed. de juncts marinis; qui habent acuEiores aculeos quam verae spinae'i. Vegeu també

C"r." i " i  ( res?-ee, ' fgS, reZó).  Lo qrat t  (ge'verso) i  Vi l lena (19_15, I I ,  335) d igen que Ia corona era de

ionc- márins, peró no ésmenlen el riombre d'espines, com Ia Istória, que diu que la corona en tenia 72.
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[ ] _311

Vestit  Déu Jesús ab tanta de pena,
t,enint de greus plagues vestida Ia carn,
tantost l i  tornaren al co1l 1a cadenalel,

L485 ab gran vituperi, damunt Ia esquena
posant-I i  la porpra per un vi l  escarn.
Y ab un ve1 molt aspre cobrint-I i  Ia cara
1i  deyen,  batent- lo ,  per  fer - I i  despi t :
I 'Si est f i l t  de Déu, los teus mals repara

l49O e,  s i  est  profeta,  adevina 'ns ara
gua l  és  de  nosa l t res  1o  qu i  t ' ha  fe r i t . u

lr32l A' la vergie Marialez

A hon sou vós, mare, y verge beneyta?
A hon sou vós ara? Veniu y cuytau,

1495 mirau vostre f i l l  per gent tan maleyta
batut y aqotat, per tots pagant peyüa1e3;
mj-rau-Io, Senyora, puix vós t,ant l 'amau.
M i rau - l i . 1s  cabeL ls  t renca ts  ab  pe lades ,
1o cap y 1a cara ab bonys y colps greus;

l -500 les sues carns bel les y  tan del icades
mirau com són leges y desfigurades,
nafrades de mort pér falsos juheus.

[ 133  ]

Mirau vost re f i l l ,  eu.en tanta pobrea
par ís  y  cr iás,  y  ab tant  de receI ,

l-505 mirau ses grans nafres que porten ferea,
mirau de qual porpra son poble I 'arrea,
mirau- Io posat  en pena crue1.
Mirau- l - i  la  boca,  Ios u lLs y  1es gal tes,
los braqos y cames, Ios peus y les mans,

151-0 mirau- l i  l -es carns que són tan malaLtes,
mirau- lo ,  batut , ,  p€r  nost res greus fa l tes
y pfe de dol-ors cruels y molt grans.

1 0 1' ---Vegeu 
sobre la cadena Ia nota 59. No he Erobat en els cexcos esmencacs eI deCall de tolnar a

posar a rTesús Ia cadena. EI fet, de gapar a dlesús la cara (vers 1487) per riure-se'n, sols apareix en Diego
de San Pedro (1973, 123).

t t 'D. t  
d 'acl  f ins a l 'eEerofa 13? hi  ha una apel .1ació a Mar ia.  De medi tat ione (185?-66,  94,  21gl

en eL moment. de la f1age1.1aci6 diu: roh Domina, guj.d tu faciebas cum hoc videbas? ouid dicebas, obsecro,
Domina indica animae meae vel, poEius fac sent,ire, quia non possum sicuc desiderio senlire, fac me sentire
propt.e! amore¡n dilectissimi fil1ii tui, dilecta Domj.na mea,,. En eI DiaTogus BeataeMarie (L857-66, f59, 279],
apareix Maria parlane sobre aguese episodi. Iro quart (35 recCo) fa una referéncia a ¡.taria er¡ Ia mateixa
escena, Diego de San Pedro (L973, fzL i  12?) en par la,  com tsambé Za passione (1878, e.  130-133).

193peita, 
"tribuE que es pagava aI rey o al senyor Eer¡itorial per raó dels béns seents que es

posseietlrr.
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[134 ]

Mirau aque11 fill que vostres mamell-es
ab goig alletaren de let virginal,

1515 mirau 1o nou librelea per culpes tan veIles
escrit ab capletres de plagues vermelles,
e i l . luminades de sanch div inal .
De pregamí verge mirau digna carta
hon, de1 etern pare L 'etern verb s 'escr iu,

L52O mirau que d'aque} la t r is tor  no s 'aparta,
per quant d 'ennegr i r - Ia 1o poble no's far ta,

"  mirau- la,  donchs, vós,  car vostra 's descr iu.

[135] A Ia verge Maria

Mirau qual dolor, gual plor, gual tristura,
1-525 qual mort ni qual pena li pot, ser semblant;

mirau com nav€gá, pasant, sens mesura
fortuna terrible en mar d'amarg'ura,
ab ones de sanch son poble salvant.
Mirau los vassalls quin guardó Ii reten

l-530 pels grans beni fets y tants gue' ls ha fet ,
mirau com 1o tracten, mirau com l'espleten,
mirau com 1o manen y com 1o sotsmeLen,
essent lur Senyor, Déu, home perfet.

[13  6 ]

Mirau la corona que tant 1o t,urmenta
l-535 posant- l i  la v ida de mort  en per i l l ,

mas és necesgari siau molt contenta
que pene, qlue muyra, que plore y que senta
dolor per nosaltres 1o vostre sant f iI1.
Que. l  seu gran trebal ] ,  enuig e fat iga,

1540 nos dóna descans, repós e virtut,
1o seu ligament nos solta y desliga,
1o seu despullar nos cobre y abriga,
y- I  seu cos malal t  nos dóna salut .

[ ] -3 7l

Y anau-vos-ne ara, qlue, puix no us conexen,
1-545 tocar- l i  les plagues ja pus no poreu.

Será Magdalena y'Is fels que us servexen
ab vós dins Ia casa, pergué, s i . I  vos dexen,
poreu-Io vós pendre per ta1 gue'l metgeu.
Mas yo tinch gran por que d'agó's contenten

1550 aquests t r is ts vasal ls del  gran Luci fer ,
car dubte no. l  maten y,  mort ,  no'1 turmenten;
lavós yo us seré, si bé descontenten,

194sob"" la imaüge del llibre, vegeu Danjel (Dn 12, 4): trl gu, Daniel, guard.a en secrec aquestes
paraules i segella eI llibre fins als Eemps darrers. MolEs l'escrutaran i el seu coneixement augmenEareÍ.
vegeu tan¡bé l'esErofa 228.
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de noves tan tr istes 1o tr ist misatger.

[L38]  A la  verge Mar ia

L555 Axí a .Jesús los saigfsles turmentaven
y, ab canyes cruels batent fort aque11,
damunt la corona grans colps Ii donaven,
y més les espines 1avós penetraven

.  l -o  seu nafrat  cáp,  naf rant - I i .1  cervel l .
1560 E d 'una v i I  porpra vest i t  1o ten ien

donant- l i  1a canya per  ceptr "exgel . lent ,
y  axí - l  turmentaven,  e axí . l  bat ien,
e tots per escarn davant Li venien
y aquell  saludaven taLs coses dient:

1565 [139]  I ¡os juheus

rrPuix tens la corona d'espines guarnida
y porpra d'agots, gue tants has rebut,
donar-te devem Ia honrra complida
de rey dels juheus, com PilaC te crida,

L570 ab cambi  de p lagues pagant- te . l  t rahut le6.
Per go.t saludam ab gran reveréncia,
per  go. t1e7 d iem rey,  honrrant  los mals teus,
per  go dels  juheus que" t  fan res is ténc ia
donanL- te buf fe ts  per  obediéncia,

1575 donchs,  Ave!  rabí  e  rey dels  juheus."

[]-401 Lo evangelistales

E tots I i  donaven buffets y pelad€stee,
deL seu cap y barba t irant los cabells,
y ab vi ls escopines estaven mesclades

L580 Les sues grans lágremes y sanchs tan sagrades
que tant escampava per rembre tots eIls.
Ex int ,  donchs,  P i la t ,  de l  fondo pretor i ,
als juheus qu.estaven defora sperant
e, puix no I i  era algun crim notori,

195""igr, 
vegeu la nota sB.

'  196t-rhuü:  
vegeu La nota 119.

t9?Co* 
es poE, veure en I'aparat erft.ic, l.' incunabLe lro duu eI pronom i dóna sols Co, peró S2

corregeix ja que el senti! del vers denana el pronom; per aixó he adoptat la correcci6.

.  
198D."  

d 'acf  f ins a I 'esErofa 143 E'ampl ia l 'evangel i  ( i ln  19,  4) .  v i l lena (1916, I I ,  338-339)
inlrodueix en aguesta escena un llarg parlament. de Pi1at..

199En 
reLa"ió amb els versos L571-rSg2 vegeu lanota 1,84. sobre els mallractaments que rep,fesús,

vegeu Ia nota 65.
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l -585 a ls  b isbes estants  en ta l  consis tor i ,
molt prest los digué a grans veus cridant:

t l -d1 l  Lo Pi la t

"Perqué,  sens vosal t res,  ve jau 1 'escrut in i200
que yo.  d 'e I l  he fe t  y ,  sens f ic t íó ,

1590 usant, contr.aqr-teI l  de tot mon. domini,
vermell he tornat 1o seu blanch ermini
donant-1 i  d 'agots morta l  pass ió.
Hi he coronat 1o seu cap d'espines

' de sanch tot ploent grans rius d'amargor,
1-595 vejau, donchs, 1es carns quals resten ne quines

ab tan cruels nafresr ![u€, més que metzines,
1o basten matar d'extrema dolor.

IL42J

Axí I 'he tractat d'empentes, caygudes,
escarns y buffets sens perdre may punt,,

1600 y, per tan greus plagues, Ies sanchs ha perdudes,
que ja són 1es forces del cors decaygudes
en tant que.l seu viure és quasi defunt.
Donchs, perqué vejau
no.1 t robe co1pable,

2OOescruüini: 
com a derivat d'escruüar e1

cat. escrutini 'investigaci6 rigorosa i per menuE'
de la segona accepció.

yo de més pena
ne fag present .

DCaf. d6na I'abstlac¡e scr.)tinium trd'on per vía sevia,
i 'reconpte dels voEs elets'rr i d6na un document de 1380

que
vos

L605 Siau, donchs, contents, puix tant t,é la sqluena
de mals combatuda, gue d'esta cadena2ol
yo faqa dell iure 1o just innocent,.

[ 143  ]

Donchs, veus que presente, exint yo deffora,
aquell  a vosaltres axÍ castigat

l-6i-O que cascuna naffra me par que L'acorazoz,
y L'uI l  més cruel mirant aguell  plora
usant aI prohisme de gran pietat.
Tenint conexenga qu.en tots pot recaure
semblant desventura si u vol mala sort,

16L5 y perqué vejau, volent-vos complaure,
que neguna causa, si vuII raó plaure,
en aquell  yo t,robe, majormenL de mort.r l

201sobr" 
la cadena vegeu la noEa 59.

202""or"r, rrferir en el cor't Dcat.
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Itq+l Lo evangelista2o3

Ixqué, d.onchs, .Jesús, de tots en preséncia
L620 ab porpra d 'escarn,  l igades les mans,

corona d 'espines,  no fent  res is ténc ia,
y a1 coLL la cadena2oa, per obediéncia,
y tot circuhit de penes molt grans
Mouria 1es pedres, los arbres y feres

L625. a dolrre y a plányer un cas tan crueI,
mas eLLs,  més crue1s205,  per  aspres carreres
lavós Ii paraven de mort les senderes
tenint més amargia de ira 1a f el.

t14s l

Ixqué de1 pretori mostrant 1es espines
1530 que. l  seu cap nafraven cruelment  y  for t ,

mostrant per la cara pint,ades cort ines
de sanch y d 'agots,  buf fe ts  y  escopines,
ab un penat, viure, molt més gue la mort.
Y. Is  peus sangonosos,  mostrant  ser  escr i ta

1-635 ab le t res de sanch Ia  v i rg ina l  peI1,
mostrant 1a pressona real tan. subdita206,
mostrant  gue.s mostrava,  pe1 f ruyt  que 'ns enf i ta ,
1o seu cos pur íss im'  lebrós y  messe1120?.

1L461

De gran caritat mostrá r iques mostres,
A640 mostrá mol t  amar-nos a Lots  en l 'est rem,

mostrá 1es carns sues ésser per les nostres
cruel-ment nafrades, y"Is tants pater nostres
que huy a ses p lagues los ' fe ls  to ts  d iem.
Mostrá 1'etern rey gran pau y concórdía

'203Des 
d 'acf  f ins a l 'estrofa 146 s 'aÍr t r ¡ l ia  ün 19,  5.

20nNo 
h" trobat. en els aflres textos eL deEall de la cadena aI colL en aquesta escena. sobre la

cadena vegeu 1a nota 59.

. ios----La 
cruelda! extre¡na dels jueus es ¡nanifesta en tots els EexEos estudiats de moltes maneres.

Villena {1915, II, 339) diui 'rsieo mog¡.rdes les entramenes vosEres a compassió, e no sj.a la crueldat vostra
pus fera que de bést,ies salvagines, 1és quals, si vehen alguna béstia serülanE de si nafrada o per altres
perseguida, totes li venen en ajuda e li socorren de son poder: axf, plácia-us, senyors, en vosaltres, qui
sou humansn no defalga la c1e¡néncia que en los animals fers és trobadarr.

206 
subdita, mant.inc 1, accent anEic en aquest Eerme, i més avall. en el vers 165? en subdi t perqué

la rima i la mét.rica el. demanen. El DCVB diu que aquesta accentuació és antiga. Segons e1 DCat. es tracEa
d'una.accenEuaci6 aprolengalada i dóna exemples d'Eixj.¡nenis i de March.

207r"sel l r , , , leprós,  
ant iq. ,  avui ' i l rsensib le,  que no sent  e ls cops'  (a causa de La insensib i l i tsat

de 1a pe1l causada per la lepra) r DCat. És el mateix significa¿ del terme que I'acompa[ya en ef vers, Tebrós
y nesse77. E1 Dca!" dóna un exemple de Roig arnb els dos termes junts també.
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l.645 quant, tot 1o seu
lo jutge Pj-Iat,,
mogué Ios juheus
ab veu piadosa

poble essent- l i  present,
lanqant tal discórdia,

a misericdrdia
tals coses dient.

1L471 T,o Pi1at,2o8

1650  "M i rau  ac í  1 'ome, ab porpra y corona,
y canya.n 1a má per ceptre real,
d'escarns ab insígnies mirau 1a persona,
mirau sa do1or, guant gran se blasona,
mirau de turments Ia pena mortal.

L655 Mírau son poder, venqut y subjecte,
l igades les mans2oe e tot indeffés.
Si bé.m par son viure en toL sens deffecte,
mírau-10 subdit21o al vostre conspecte,
vestit  com a rey manat Y sotsmés.

[ 148 ]

t66O Mirau ací 1'ome 1o qual tots per pendre
anás a justats  ab armes Y fusts .
Mirau-lo l igat, qlue no pot est,endre
Ies mans fins al cap; podeu ben compendre
qu'en Ia  lur  defensa no té  fe t 's  a justs ' * ' .

1565 Mirau los dexebles, qui tanE 1o seguien,
fugint desterrats ab molta gran Por,
mirau 1es grans coses que fetes se dien,
mirau les áesfetes, mirau com desfien2l2
los pobles d 'aquel l ,  mi rant  que ja 's  mor.

l14e l

:-670 Mirau ací l 'ome, mirau quanLa pena
ha ja sostengut de1 que f incolPau;

'08Fin" 
a l,esErofa 153 E,arnplia l'evangeli (ifn 19, 5). La Istória desenwolupa la frase de Pifat

rEcce homo'r amb u¡ 1larg discurs en el qual. abundea 1es anáfores. i es repeteix m91ts Sl sinCagma "Mirau acf
l,ome". Alguns dels mogius cracEats per P1laE es troben en les altres obres consultacles: eL clolor de Jesüs,
fa-éruef¿aÉ dets jueuJ, el deEig de^pilaE de convéncer-tos. AlEreE no, com ara quan en la fsüOrja llegi¡n
que Pilat recorda 1a soledac de rTesús, el dolor de la seua áni¡na.

209L." 
mans LligadeE en aques! mometr¿ apareixen justificades en Villena (1915, II 335) perqué e1s

jueus tornen a lligar 1es mans a afesús abans de cororra!-Io.

2losubditr 
vegeu Ia nota 206.

zlL"iu"ts prové d,ajusüar: tconvenir en eL just preu d'una cosa'r DCat. E1 DCVB per aIs significats

de ¡reunió de gentr i traplec de gent per lractar alguna cosao, d6na un exemple de la ConÉenpLaci5 G. fOl:
rrsou Rey depposat, en falsos ajus!s".

2l2dusfi"t, 
desconfiar. El DCVB dóna aquest exemple i un altre de Parjs e Viana.
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de molt prest morir no crech se deffena
car  to ta.s  de p lagues Ia  sua carn p lena,
no crech major venja haver-ne pugau.

L675 Mirau que mercé l i  fa major plaga
que la crueldat ab tanta furor,
donchs, puíx de sos mals té ja semblant pagla,
al- seu gran verí Ia vera triága21¡ 

-

será que no muyra mas v isca.b dolor . r '

1680  t rSO l  Lo  P i l - a t

ttMirau ací I 'ome de tanta puxanga,
deser t  d 'amist ,a ts ,  com resLa tot  so l ,
donchs , ' t r obe"n  vosa l t res  a lgun .amis tanga ,
doleu-vos com yo de vost.ra semblanqa

L685 puix cascun semblant del semblant se dol.
Mirau que de home no mostra figura,
mirau l ,ésser  vost re en e1I  a l terat ,
mirau l 'ome, hómens, .com se desfigura,
mirau la bellea com pert 1a pintura,

1590 que par més la mort que cos animat.

[1s ] "1

Mirau ací I 'ome, absent de sa mare,
desert de parents, amichs y germans,
mirau-lo que huy no té qui I ,empare21a,
repós ni remey, ni res qui repare

L695 les p lagues y naf f res y  to ts  los seus dans.
Mirau que tal pérdua és perdre la vida,
per gué voleu, donchs, la perda per mort?,
que so ls  la  persona no rest .a f leg ida
mas l 'ánima més lunyada2tt.y part iaa

l-?OO de tots quants li daván ¿e-sc-ans y conort.

[ 1s2 ]

Mirau ací  l - 'ome,  jermá de vosal_t res,
puix  to ts  d,una pátr ia  sou nats  y  cr ia ts ,
havem perdonat a molts estranys ál_tres,
aguest perdonem, donchs, ara nosaltres,

L705 puix  to ts  Los seus mals són més que pagats.
Mirau ab recort, puix és recordable,-
1o córrer fortuna si és gran affany,

zl3triugr, t'antfdo! que s'usava ar!tsigament, composE d,un gran nombre d,ingredienb.s i aplicat
princípalment. a guarir mossegades d,aninals verinososr.

z!4"ogr"t"t 
acf tsé.er sentit, de nprot.egir, ajudar conb.la e1 perilfi. vegeu també Les notes 290, 3?1

215LL,-y"r 
forma antiga d, al]uryar.

i  4 0 1 .
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y-I  toch de bonanga si  és del i table,
cascú de nosaltres pot ser més colpabIe,

L7L0 donchs, jutge per si lo mal de1 estrany. "

[153] Lo Pi lat ,

"Mirau, ací I 'ome ab fama notória
en tot  l 'univers,  sens cr im ni  def fa l t .
,famés 1o gran César guanyá t,al victória

LTLS com tot,s guanyareu, molt digna de glória,
usant de mercé gu.és vencre pus alt.
Y axí, mirau l 'omé, vejau qué us agrada
de guant yo puch fer, que tot se fará,
mas feu Ia instáncia, yo us prech, atentada215,

L72O qu.en causa tan gran és cosa provada
que tota gran triga217 gran cuyta será. "

[154] L,o 1ector218

Cruel fon 1o medi glu€, per dell iurar-vos
Pilat de 1a mort, ell pendre volgué,

i-725 creent que d'agots tan fortment penar-vos
y de greus espines 1o cap coronar-vos
la causa. ls dar ia d 'aver-vos mercé.
O, mal pensament y electió mala!
O, jutge in just !  O, mal d.el I iber! ,

L730 tractar-vos cortés en la sua sala
y fer-vos pujar de tants mals la scala,
ab mostres de béns volent-se reffer.

t lss l

On sou vós,  P i la t? On és l 'amicíc ia
que tant l i  mostrás parlant en secreü?

L735 E, sols per complaure Ia strema malícia
del  poble in ich,  fes ta1 in just íc ia
mostrant gue Ia fes per son benifet.
Y, per gran escarn, portar vestidura
l i  fes vós de porpra, com rey dels juheus.

L74O De plagues cruels és Ia brodadura
y de buffetades té tal forradura
que ja  no.1 conexen los més pr ivats  seus.

216"".¡¡r", -ada: tradj. ant. AEeÉ,
L'EspiIT de ifaume Roig.

Ere obra anb esnent i atenció" DCVB, que d6na un exemple de

zl7 
ttig" és uri cerme derivats de1 verb trigaÍ. Es troba en d.ocumentE des del segle xrII, i és moIE

freqúent en el XV.

218O.r 
d,acf f,ins a l,estrofa 159 lri ha una reftexió del leccor sobre I'actiiud de PilaE i sobre

l,escena en qué presenta ,fesús assotat a1s jueus. Com hem dig diverses vegades, aquestes reflexions, una
mena de paréricesis en la narració, s6n freqúents en tots els EexcoE comenÉaEs en relaci6 amb Ia IstóTia.
Vegeu per exemple, en aquesta esce[a, la colrtemplació que inErodueix I'o quatt (38 verso i 39 recto).
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[ 155 ]  Lo  l ec to r

O ,  Déu  e te rna l !  O ,  d igna  pe rsona ! ,
t745 que sens mal obrar fos Eant turmentat,

agots rebés tants en tan poca stona,
d'espines tan feres portant Ia corona,
que tot vostre cos restá molt plagat
Y axí ,  presentant-vos Pi la t  a I  mal  poble,

L750 digué no y trobava e1I causa de mort,
si bé fon aprés 1o seu vot tan mob1e21e,
almenys en paraules most,rá-us part del moble
secret que tenia del vostre recort.

[ 1s7 ]

Y¡ ab vives senténcies y molt encarides,
1755  d ien t :  "M i rau  1 ,ome" ,  p laca r - Ios  pensá ,

mostrant 1os escart ls y les greus ferides
que vós sostingués, y tant escarnides
que tantes y tals a1gú may passá"
Puix, donchs, ta1 retau1e220 ab t inta vermella

L760 p intat  fos d,aqots,  áb tan greus p inzel ls ,
por tant  yo. I  recor t  de vost ra.quere l la
sostinga greus penes ab forqa novella,
pu ix  tant  mos peccaüs són causa d,aquel ls .

[ 1s8 ]

Y aquesta corona a1 cap que yo porte
L765 per sola memória de Ia que portás,

axí com rahent-1a'm22t me par que.m deporterrt,
feu vós gue.l recort en vós yo transporte
passant-hi la pena que vós hi pasás"
Lavós seré tot f i l l  verdader vostre

1,770 penant yo per vós, com vós fes per mi,
la vostra cl-eméncia t,al grácia.m mostre
que dolrre'm 1o cor en cert yo demostre,
sent in t  1o greu mal  que. I  vost re sent í .

2!9^oble. 
"adj. Móbil, que es po¡ Eranspor¡ar o mourer.

220sobt. 
l'ús de termes com retaule vegeu l,estrofa 25 de Ia Contenplació.

221¡tb 
h. pog'Lrt. trobar en eI DcvB ni en el Dcat. una accepcj.ó d'aquesta expressió convincenc per a

context, potser es tracta de la d"afailar', 'po1ir, raspar, pasar eI ribots, que d6na coromines.

222 -
deportar: sembla que Eé I'accepció gue li dóna e1 DCa!,., de ,transportar-se en esperit,.
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[ 159 ]  Lo  l ec to r

L775 La blana camisa me semble celici; -puix vós sobre plagues la porpra vestís,
de vostr.amor digna será ver indici
qu.en vós transportat yo faqa judici
de tostemps sentir 1o ma1 que sent ís .

l-780 Escarns y blasfémies sien honrres mies
y deI grau que t inch tothom me des11orJ223,
puix vós, gui sou cap de grans senyories,
fos tantr escarniü per diverses vies

' que par que no fósseu 1o qui fos y sou.

L785 [ ] -601 Lo evangel is ta22a

Tan dolges paraules f infel jutge deya
a tots  los juheus qu.estaven presents,
car, puix que sens culpa i lesús ésser veya,
de penes cruels grans mostres los feya

1790 a f i  que d 'aquel les e l ls  fossen contenEs.
Y, vent de Jesús loe ul ls tan benignes
de lágremes tr istes plorant abundar,
1avós l-os ministres e bisbes malignes
tantost, comengaren, ab veus molt indignes,

L795 axí com leons bramants a cridar:

[16r-] Los juheus

"Cruc i f ica '1  prest ,  senyor ,  y  no cures
de fer-nos rahons aquell  deffenent,
seg obres tan males a tu són escures,

1-800 a nosal t res c lares,  y  són-nos tan dures
que dar-hi comport22s Ia ley no y consent.
Donchs, prest crucif ica qui tant nos diffama
y perda la vida ab un tríst morir,
de Eanta just Íc ia  no perdes la  fama,

LB05 car veu de tant poble sens causa no clama,
crucif ic d' I  ,  donchs, Q[ü. axí .  s deu pünir226 . n

¿ ¿ 5  _
ctes!.lOaTr Deixar de lloar; par3.ar contra cosarl

224_---AguesEa 
estrofa atribuLda a I'evangelista continua la refLexió de1 lecEor;

que J-'encapgala és incorrect,e.
I 'eplgraf

¿ ¿ a--'comport: ,'1. ant. Acte de comporEar o sofrir; Eoleráncia" DCVB, que dóna exemples de ¿o Procés
de "les olives i de Ia vita Christi d'Isabel de VilLena. veqeu Eambé la nota 113.

226L'esErofa 
amplia la breu frase defs jueus en l'evangeli (Jn

l'esti1 direcE,e no el" trobe documeneat en els altres t.extos consult.ats,

3 Br-

Com en ocasions,
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li-62l Lo evangelista

De mals tan gran cárrega mirant que volien
langar los juheus damunt a Pilat,

181-0 del seny féu pavés227, puix elIs conexien
que totsr p€r enveja, moguts perseguien
ab ira molt gfran 1a gran caritat228.
Volent-se defendre de tanta fortuna
com eII prest se veya venir ja davant,

1815 per tal que vencés tal gent importuna,
armá de virtuts ses forces a una,
Iavós dix a e1ls a grans veus cridant:

[ 163 ]  Ló  P i l a t

r rPreneu- l -o  vosal t res e cruc i f icau-1o,
1820 que yo en el l  causa no y trobe de mort.

Vosal t res,  juheus, '  preneu o dexau- Io,
sa lvau- l i  la  v ida s i  us p lau o matau- Io,
que yo no u faria sens fer-l i  gran tort,
car tot 1o pasat he fet per placar-vos22e

LB25 y veig quant més va que més famejauz3o.
Donchs,  perqué d 'aquel l  pugau.més far tar -vos,
preneu-1o vosal t res, pur-x' no pucn guanyar-vos,
e cruc i f icau-1o, puix tant vos desplar¡zrr. tr

lL64l Lo evangelista232

1830 Lavós los juheus,  cruels  adversar is ,
a molts per diners tenint sobornats,
ab moLts testimonis y grans inventaris
y ab actes rebuts per  fa lsos notar is ,
per  c Ioure" l  procés anaven cuytats .

L835 Y vent que Pilat aquells refusava

¿ ¿ I
pavésr vegeu la nota 127.

228_-
ELs primers cinc versos de 1'estrofa s6n diffcils de comprendre per la sintaxi. Sembla que Pita!

vol.defensal-se dels jugus i sap que ells persegueixen,Jesrls, ¡la gran caritaE.rr, per enveja. En l,estrofa
hi ha consideracions del personatge de I'evangélista que no apareixen ni en l,eúangeli ni en els a1lres
Eext,os consultats.

, r ,  ̂
Compareu aquest .  vers amb Vi l lena (1916, I I ,  338):

sens-cuJ.pa, car, com vos he dit,, yo no li,n trobe neguna, e
vosal t . resrr .

tAixf siau contentss. que prou pena ha passa!
lo que he fet sols ho he fet per conlenear a

230fu.ui^ t  
és una caracter fsts ica própia del .s lLops en els best iar is  (Mart . ln 1996, 60-63).

231L'escrofa 
ampl ia l ,evangel i  ( ,Jn 19,  G) "

s 'ampl ia 1 'evangel i  ( ,Jn 19,  ?) .
'3tD. .  

d 'acf  f ins a l ,est . rofa L5?
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per no peril lar en tan ma1 camí,
Ia sua maIícia lavós renovava
y, .ab ira perversa que més abundava,
Ii feren resposta díent tots axí:

1840 [165] f ,os juheus
1

rrl,os mals d'aquest hom són t.ants y palesos
que no y ca1 fer proves ni y pren loch mercé,
davant Lu sa lengua los ha tots admesos,
no cump1e233 que sien per altri deffesos,

1845 guix el1 los atorga, confesa y manté.
És prova tan clara y menys de sufisme
que sens testimonis se pot condemnar,
en quant se fa rey e f i l l  de1 a l t ísme,
levant a1 gran César 1o ceptre y regisme,

1850 y a Déu eternal Io sols imperar.

[ 156 ]

Y resten of feses les nost res ore l les
de tantes blasfémies com ell  nos ha d.i t ,
car estes nos semblen les obres aquelles
que feyen los mágichs23a, fent grans maravelles

1855 davant Farahó, si u has may hojit.
Aquests són uns hómens de semblant natura
que van per 1o món enganant les gents,
y pergué'n los pobles de fáci l  atura
hoyr novitats d'aquells se procura,

L860 seqüe1es"s tan grans a el l  aderents236.

LL67J

Nosaltres ley santa tenim y molt justa,
y segons aquella morir deu aquest

233"urrryr7" prové de contrt7ir. EI DCVB dóna un exemple de LIuII, que tanüé conjuga el werb segons el
model de conjugació pura.

23nLo 
Eut, (30 verso): nHerodes sEi¡nava que .Tesris era nigrománEich". Enire aquesta página i ta 39

canbé apareix Ia história del Faraó. El llib¡e ¿Ie canaliel (1906, 90) presenla una escena en Ia gual
Ga¡naliei respon a Caif,as, que acr¡sa üesrls d'enc¿rntador, i diu: nsanct. profeta és, e jusEa persona. e f-a de
grans miraclés [...] sabets bé en aquel- cemps de MoyséE se levaren dos encantadors, e volj.en fer Eals obres
éom Moysés, e molts ne feren sembl=ancs a vijarés d'om, e avien nom ;lamnes e Mambres, axf que fa major
part,idá de la genE de Egiptse crehien en e11s; ¡nas 1'a1É Senyor Adonay no wol sofferir ¿a1 encantament. ne
les artss deL dimoni, e desféu-ho EoE e tornar a no resr. Aquests és r¡n dels pocs casos en qué 1a narració
de Ia fst¿¡ia se Eepara del relae evangétic.

235s.grJ"f.s, 
forma anciga per a segnrici.

236^dh.tort, sadept.e, partidari, seguidor. DcvB. gue dóna aguests exemple de Ia fst¿rja.
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car, puix 1o procés tan grans mals ajustaz37,
no.ns par  ta1 senténcia que s ia  in justa

1855 puix  cr im de tants  cr ims nos és mani fest ,
c 'ar ,  públ icament ,  €D p laces,  carreres,
segons havem di t ,  s 'és fe t  f i l l  de Déu.
No són coses fa lses aquestes,  mas veres,
y guant de punir- les, senyor, més esperes,.

L870  és  Déu  més  o f fés  y . I  pob le  to t  seu . r l

[1-68]  Lo evangel is ta

E,  donchs,  com hoís Pi la t  ta ls  paraules,
Ia nau de justícia féu dar al través,
y  ab toü que ju t jás aquel les per  fau les,

l-875 les honrres mundanes tenint per retaules,
I i  feren girar 1o dret al revés.
Y axí més temé, dubtant per malícia,
no fos malmescLat  ab 1 'emperador ,
y armá's ab les armes de gran injust.ícia

1880 perqué l -os juheus,  áb in imicíc ia" t ,
levar no I i  fessen lo ceptre y honor23e.

t1-6 e l

Entrá.n 1o pretor i  
' . Iavós 

sens tardanga
per  fer  a l t r .examen de1 just  innocent ,
e ja  de just íc ia  torcent  la  ba lanqa,

LB85 perdé la prudéncia, perdé Ia tempranga,
ab la fortalea, virt .ut preminent.
Les quals són f inestres e grans c1aravoyes240
que mol t  i l . luminen del  ju tge. l  pa lau,
y essent tornat pobre de molt r iques joyes,

1890 de flaques demandes fermant grans monjoyes2al
dix prest a ,fesús ab veu mol-t suau:

237aiusta, 
vegeu Ia nota 211.

238 
ini^i"l"ia: enemistat..

239equ"sta 
est,rofa i La següenE glossen Jn 19, 8-9.

' 240cl"-aboia: t'obertura feta a 1a parE. alta d'una pareE, o bé al maueix sostre, per recollir Ia llum
deI cel¡r DCVB, que dóna aquest exemple de 1a .rstória.

z4ltonioia, I'mun! de pedres posat per indicar un camf o una parlió d.e cerrenyrr.
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t17ol  Lo Pi1at2a2

"Fins ara só cert
de quant yo per tu

1-895 y est ich ab aquel ls
per fer-te yo mostra
mirantr Q[ü€ sens culpa
Per go t 'e  request  en
que dir-me volg"uesses

l-900 per go que tes gent,s
huy fals no m'apliguen

" per go yo't deman qui

[171]  Lo evangel is ta

que tens conexenqa
als pobles he dit,

en gran malvolenga
d'amor y  va lenqa,

est tant perseguit.
moltes vegades
si tens crim a1gú,

t,an avalotades,
coses no pensades,

n i  d ' on  es t  t u . ' t

callava sperant de mort Ia senténcia
per dar-nos la vida, anyell  gloriós243
Y vent no parlava ni menys resPonia
,fesús, quant Pilat 1o interrogá,
mostrant que sens dubte donar-li podia
la mort o la vida, si  fer-ho vo1ia,
Iavós Ii digué ab gest molt humá:

lt72l r,o Pilat

L91-5 "A mi tu no parles, gLti só ta defensa
e jutge bastant y ensemps advocat?
A mi tu no parles, ni obres Ia pensa
al meu pensament,
davant la furor

l92A A mi tu no par les,

qui tant te defensa
del poble malvat?

Lavós Déu üesús,
1905 resposta no féu,

humil, mansuet,

L91_0

eterna prudéncia,
ans, tot sangonós,

ab gran patiéncia,

lengua mostrant
ta fama confon.

lengua paraules

e 1a potestat sabs
A mi tu no par les,
e puch huy dexar-te,
donar- t 'e la morL,

[173  ]

que.t, parle benigne
bé que tinch gran?
que'I cor te consig'ne2nn

e si . t  vu1l  indigne,
que tots ho volrran?

L925 Donchs, parle ta
ab qué Ia enveja
Donchs, parle ta

Ies querelles

aquelles

242FírI" a l,estrofa 175 s,amplia,Jn 19, 9-10. Vegeu també f.o quart (40 recüo), peró 1a inlervenció

de pilaL hi és molt breu. Com en a1e¡es casos, eI discurs directe no tsé precedent, en els textos consultatss.

243co.p""au aquestos versos amb ¿o quarc (39 versol z n,tesús, emperó, no 1i dóna alguna respostsa,

corplinE. aquell parlar de1 profeta: ,axf com a simple owella no ha uberE. la sua boca'r ' Sobre ilesús com un
anyell, vegeu Ia nota 78.

244"ontigrr r: vesJeu la nota 66.
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que sols tu parlar, puix tant mes orel les
a ben escol tar - te  d ispostes huy són.

l -930 Donchs,  par le  ta  lengua,  que ' I ls  meus u l ls  te  miren
y totes mes forces te volen aydar2as.
Donchs, parle ta lengua paraules que'm t iren
les mans a rebatre los colps ab qué't f iren
los teus enemichs, volent,-te matar

1935  f t l + l  l , o  P i l a t

Escol ta 'm,  donchs,  tu ,  pu ix  tens boca cIosa,
gue yo parlaré hon tu ca]les tant"
Escol ta 'm,  donchs,  tü ,  pu ix  en mi  reposa
Ia gran 'p ie tat  de1 cr im que t ' imposa

L940 1o teu amat  poble,  tá  mort  des i jant .
Escol ta 'm,  donchs,  tu ,  pu ix  mare tan t r is ta
no  po ts  esco l ta r ,  n i " l s  t eus  bons  c r i a t s .
Esco l ta 'm ,  donchs ,  ' t ü ,  e  g i ra 'm  Ia  v i s ta ,
demostra'm lo cor, puix tant me conquista,

Lg45 per  fer - te  del l iure d 'aquests ce lerats2a6.

I r_7s ]

Si  no. t  mou amor en 1o que ' t  demane,
Io gran hoy t,e moga " dels perseguidors.
Si  no. t  mou amor n i ' l  cor  que t 'esplaneza?
dient los secrets que l i  recomane,

1950 la  gran i ra . t  moga que mou 1es furors.
Si  no" t  mou amor n i ' l  cant  do lg que cante,
Ia gran contra't  moga2a8, que sona tan greu.
Si no.t mou amor, Ia qual yo tresplante
secreta dins tü, ans que més enante2ae,

1955 1a gran pena. t ,  moga d 'aquel la  gran creu"

ta7  6 l

No sabs tu ben cert qu'en crucif f icar-te
yo t inch potestat per 1'emperador?
No sabs tu ben cert que puch yo vexar-te,

245"ydur, 
vegeu Ia noEa 475.

246 
ceTerat, mal.vat., criminal.

247u4i7"o"r, trv. !'r. E:q)Iicar, fer inlel.ligib1e (una cosapoc clara)rrDCVB, que d6na exemples de

LIulI i del fira¡rt, peró en els exemples el verb s'escriu amb s i no anb x.

248áootr^. uf. ¡nri!. ant. La veu més baixa de les de dona o d'infant".

249 
"n"ntur, 

trv. tr. ants. que té eI sigr¡ificat general de 'avanqar, anar avant'il. Sembla un arcaisme.
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o dar-te repós y prest l iberar-te,
L950 o fer - te ,  cat iu ,  mor i r  de dolor?

No.sabs tu  ben cer t  qu.en cas de ta l  cuyta
yo so ls  só aquel l  que. t  t inch tan est ret?
No sabs tu ben cert que-t puch donar fuyta2so
o dins cruel cargre, vencent esta luyta,

1965 ab penes cruels  ten i r - te  constret?"

tt77J Lo evangelista2sl

. Lo pou de virtuLs e fonda sisterna2s2'  
d 'on poen les aygües de v ida. ls  creats ,
1o past de dolgor que.ls ángeIs governa

L970 y.ls hómens sosté, áb virtut eterna,
y  en eI1 y  per  e11 som tots  recreats ,
mirant PíIat creya que fos subjugada
1'eterna poténcia aI  seu f lach poder .
Mostrant gue Pilat Ia t,é l imitada,

1-975 mostrant que de1 ceL la té manlevada,
,.fesús respongué, gran rey verdader:

[178]  Lo 'Jesús

trTota potestat ,  per  mol t  gran que s ia ,
pren 1a dependéncia del eternal Déu,

L980 deL a l t  a l  pus baix ,  axí  dreta v ia
devalla per graus, e tal huy seria
la  tua ,  P i l a t ,  y . l  g ran  poder  teu .
Per go, potestat, tu huy no tendries
envés mi alguna si dada no.t fos

L9B5 per 1'emperador, ni aquell  veuries
aquella tenir, ab tals senyories,
s i  Déu no l 'agués donada a ls  dos.

[1 -7e ]

Deuries pensar ab pensa discreta
usant, del acort de jutge discret,

l -990 que d 'esta poténcia comanda t 'és fe ta
per  1 'emperador ,  sots  l ími ts  constreta,
seguínt la rahó, la ley y 1o dret.
E no per  ju t jar  a  tor t  lo  sens cu lpa,
per sols huy complaure 1os que.t donen por.

250 ----fuyta. 
fugida. Segofrs el DCat. és ufr E.erme ancic, trera e1 mot de la velLa llengua dels orfgens".

251D."  
d 'acf  f ins a l 'estrofa 180 s 'ampl ia l 'evangef, i  ( ,Jn 19,  11).  com en al t res casos,  e l  d iscurs

dilecte no es documefrta en eIs allres Eextos estudiaEs. De lota manera, en ¿o quart (40 recto) el parlamen!
de PilaE, toc i que fto és tan tlarg com acf, afegeix tsambé alguns deE.aLl-s a les parau).es de l'evangeli.

252!lr. 
Lo quaÍt í en altres textos es comparen freqtrencmenE Les ferides de üegris, i especial.ment J.a

det cosE.a!, arü una font (vegeu per exemple Lo quart 65 verso i 66 recto). La fstAria usa diverses vegades
el terme sisterna "Depósj-! subterrani on es recufl l,aigua de plujan per a referir-se a rfesús (vegeu e. 257
i ,  en la ContenytTació,  e.  3?).
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L995 Puix veus 1o meu viure qu.en res huy no culpa
e so la mal íc ia  és 1a que m'enculpa,
deuries pensar qui viu ne qui mor.

[ 1Bo ]  r , o , Jesús

Lo ,fucies pecá per gran avarícia ,
2000  e  a ra . l s  j uheus ,  p€ r  mo l ta  ranco r ,

. po r tan t -me  a . tu  que 'n  faces  j us t í c ia .
Y tu, conexent sa molta malícia,
me ju tges,  in just r  p€r  so la temor,
car tant 1o teu cor Ia honrra cobeja

2005  y . I  l och  he re ta r  que  César  t '  a  da t ,
que vols aderir a causa tan leja.
Per  qo. l  t r is t  aquel l  que huy,  P€r  enveja,
a  tu  m 'a  l i u ra t ,  t é  ma jo r  peca t . r t

[L81-] Lo evangelista2s3

201-0 Lavós Pilat, vent tan gran abundáncia
manar de virtuts la font divinal2sa,
y vent dels juheus Ia cruel instáncia,
vol ia y cercava ab molta constáncia
dexar  prest  aquel l  exempt 'de to t  mal .

2015 Volent  fer  just íc ia  tan santa y  tan justa,
volent dell iurar Io just innocent,
volent que no fos clavat en Ia fusta,
lavós ab gran ira y veu molt injusta
los juheus cridaven a1 jut.ge dient:

2020  [182 ]  Los  j uheus

"Si .ns dexes aquest ,  de cr ims tan co1pable,
pervers y ma1 hom, de tots més inich,
tan gran celerat y tan detestabLe
que huy tan maligne no és 1o diable,

2025 de César ni nostre no est ver amich.
Si .ns dexes aquest  anar  per  la  ter ra,
majors cascun dia ses erres seran,
qui "s  fa  rey com eI I ,  causant  mol t  gran erra,
contradiu a César, y tots d.ura guerra

2030 los nost res grans pr Ínceps per  e l l  te  faran.

[1-83]  Los juheus

No perdes l 'espant  d 'agueI1a gran i ra
que soLen al-s seus 1os grans reys mostrar,

. 253_---En 
aquesca esErofa i en

(40  rec¿o ) .

254 -  .- -Sobre 
Ia met.áfora de Ia

les dues segúent.s s'amplia 1'evangeli (itn 19, 12). vegeu cambé ¿o quart

font,, vegeu la nota 5?. Vegeu taúbé l'eslrofa 30 de La ConteIrPTació.
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y aprés que' Is hauran pujat  en.cadira2ss,
2035 per un deservey 1o grat se regira

y en mar de fortuna Ios veu hom negar.
Senyor, puix est savi, donchs, pensa y repensa
guants mal se segueix d'aquest home hry,
y no purgues tu la sua offensa

2O4O car,  fent-se rey nostre,  és cr im sens deffensa
per quant deI gran César és gran perjuhí.

[184 ]

Car Lu no ignores que'f seu gran imperi
1o ceptre real ha tolt als juheus,
al qual fa injúria e gran improPeri

2045 aquel l  gui 's  fa rey.  Donchs, ab vi tuper i ,
donant-l i mort Ieja, punir prest' 1o deus.
E qualsevol- hom que huy semblant faqa,
de cert al gran César en tot contradiu.
Puix, donché, ta1 de1at2s6 tal grau se perca¡d's',

2O5O no vuI les que' l  crédi t  tan gran se deffaga
que tens ab nosaltres, dexant, aquest viu. 'r

t1851 Lo evangel ista2sg

Mirant les esguadres que'ls bisbes armaven
ab ires tan braves de brava furor,

2055 sentínt que bombardes2se t,an forLs Ii paraven--
que 1'onira y 10 ceptre d'aquelI derrocav€rt60,
PilaL la temenga tengué molt major.
Y essent combatut de por tan mundana,
jamés a tals forces pogué resistir,

2060 ans, molt més amant la pompa y uffana,

255sob.. 
el Eerna de la cadira wegeu 1es esirofes 2 i 33 de la contenpTació.

256d"7"C, -ada: és una forma antiga per a dir acusat, la persona a gui s'atribueix un crím o

del ic !e.

257 percaqar2 ¡v. procurar d,aconsegiuir; casg. petcanzat. buscartr DC\IB, que d6na exemples de L1ulI

i d'altres auEors PosEeriors.

258D." 
d,acf fins a l,estrofa 193 s'aÍrlllia I'evangeli (Jn 19, 13-15). Aques! Ilarg fragmen! de la

fstória sf que Eé ara un paral.lelj,sme clar anb ¿o quart (40 recto, des de rlloint PiIaCn i 40 verso), qu€

;¡¡gü; eétÉ-i"i"rencia,'co¡¡ les eslrofes ras i ra6-, a Ia por de-PiLat,. També hi apareix e1 ¡rom grec de
cabatá, Titostratos. Després, les esE¡ofes 190, 191 i 192 pár1en {'Adam i e_l comparen arü lTesús; I'o quart
40 veréo: diu sant Oerónjm: ,En aqueLla hora que pecca 10 piimer Adam e per 1o seu peccats comengá 1a nostsra
m o r t ' r .

259bor,,b"td", 
"anliga pega d,art.i1leria, relaEiva¡nents curta i de boca Íroft arnPla, que tirava boLes

de pedra i de ferro de grans dimensio¡¡s".

26odatroa"r, fer caure. tirar a Eerra.
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dexá 1a virtut e l-um sobirana,
y ab gran in just íc ia  1o just  féu mor i r .

[r-85] Lo evangelista

O, por mundanal!, que tants de mals causes
2065 y fas huy les gents brol lar totes sanch,

de mort, fam y guerra, a molts dones causes
y en obres tan males tü, fent bones pauses,
1o  b lanch  d ius  qu .és  neg re ,  y . l  neg re  qu .és  b lanch .
Los f lachs nos fas dir que són animosos,

2070 y- Is  for ts  y  va lents  mol t  f lachs y  covar ts ,
1os hómens cruels ,  humi ls ,  p iadosos,
perdonei los vicis que són criminosos,
punint los civi l-s261 ab molt cruels arts.

[ ] -B7 l

Vengut de ta1 por lo . jutge maligne2s2
2075 portá prest, deffora 1o gran rey Jesús,

de junchs coronat, portant mo1t, benigne
aI coLt Ia cadena263, perqué més indigne
anás ab la porpra d'escarns tot confús.
En gran tr ibunaL sient26a hon jut java

2080 en Loch qu.en ebraych
Iricostratos26s grech,
quant tots los de1ats266
t,enint pe1 gran César

se diu Gabatá,
tan a1t que.s mirava

a mort condemnava,
1o  cept r .en  }a  má"

26!civil ,,(per oposició a criminal)
delicte". Es Eract.a d,un aLt.re qualificatiu de
i  e1s v ic is c iwi ls .

referent a i¡:.Eeressos en litigi sens¡e que hi hagi crim o
vicis, ja que en eL vers es cor¡lraposen els vicis criminosos

262_---En 
aquesta estrofa i en la segúen! hi ha referéncies a Ia soledats de ,fesú.s, que no he E.robaE e¡r

altres text.os.

2F3sobt. 
1a cadena vegeu 1a noEa 59.

254siertr.t¡adj. 
ant. seenti seient". De1 verb siure, distint de seure en el catalá ant.ic, peró

segons el Dcat.. en t,emps de Roig ja no es feia 1a distinció i alEernaven totes dues fonnes.

265EI 
t.r.. hauria d.e ser Litostrotos ja que prové del grec lithos i eI tserme grec és fithoatÍotos

(l'empedraC,.e1 pórtic deL pretori davant de1 pati on Pi1at. Eenia eI seu seienE de jutge), peró tsots eLs
textsos donen ¿icost¡atos. .En el vers anterior, eabatá apareix com Cabbaü¡a en Ia Efbfja Vul,gata i com Gá¡atá
en 1a Elblja vaTenciana (1995), t.anmat.eix acf Ia mét,ricademana Gabata" vegeu.fn 19, 13.

266du7"t, -ada: rm. i f. ant. Acusati persona a qui s'atribueix ur¡ crim o delicEe".
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[ 188 ]

Eslava ,Jesús, essent rey tan nob_]e,
2OB5 axi com a ladre l igat y comprés"',

perqué desligás 1o seu amat, poble;
davant f inich jutge y gent tan innoble,
senyor. tan insign€, estava sotsmés.
Y en un ta l  conf l ic te ,  de tanta t r is t íc ia ,

2090 algú no y havia per eII gue P-?rlás,
ané, tots l i  tenien gran hot' t t  y malícia,
cridant, a Pilat ([ü€, prest, P€r justícia,

'  
en creu dura y alta 1o crucif icás.

[189]  Lo evangel is ta

2OgS No h i  era 1o Pere,  áb t ,antes prof fer tes2se,
que ja per tres voltes I 'havia negat,
n i . ls  a l t res dexeblesr  p€úsones mal  cer tes,
ab penses torbades, de tot bé desert 'es,
ten int - lo  ja  quasi  de l  to t  ob l idat .

21OO A1gú no y havia amich ni compare
qu:esforg l i  donás en tan gran peri l I ,
ni y era la tr ista e tan verge mare,
tanbé'1270 se mirava 1o seu etern pare
e ja  parex ia que no l i  fos f i l l .

[ 1e0 ]

2Lo5 Adam2?1 féu 1o maI, 1o ma1 que greu sisaztz
nos fa, de greu plányer, pagar ab turment.
,fesús f éu 1o bé, 1o bé de ta1 guisa
que molt nos abil la de rica d.evisa,
vestint los seus mérits ab goig excel ' Ient-

2L]-O Adam féu 1a tala talant nostres vides,
pagá fort la pena Jesús per aqueII.
Adam ab ses mans féu nostres ferides,

267.ooyrré", vegeu 1a nota 18.

tt8oi, 
fot 

" 
antiga de1 Eerme odi.

259p"ofett^, 
oferiment, acció d'oferi¡.

2?Or^rr'e.I es podria llegir tanbeT, peró err aquest segon cas 1a frase éE, sintaccicament, menys

entsenedora.

"tsobr. Adam i sobre ilesús com un segon Adam, vegeu I'estrofa 20 de la contenplació.

272. i "ur ' r (anc.  escr iE Eambé sisa).  f .  l l f .  ant .  Impose que es cobrava damunt e ls cornesE. ib les i

altres mercad.eries, Ilevant-ne una Parc de1 pes o mesura'r.

3 9r-
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.Tesús ab les sues les ha
portant de greus naffres

[1-s] .1

ben guarides
naf f rada la  pe11.

2LL5 Adam féu la erra, ,Jesús I 'a pagada;
'Jesús fon bonanga, Adam 1a maror i
,Jesús fon la vida, Adam mort, penada;
Adam féu gran guerra, ,Jesús pau sagrada;
'Jesús fon 1o fel y Adam 1o traydot2?3.

2l2o Adam féu 1o crim e gran resisténcia
sentint prop del arbre deli t  e deport2?a,
i lesrLs, innocent, ab gran patiéncia,
féu,  a l t  en la  creu,  la  for t  peni ténc ia,
passant Ies forts penes de tan cruel mort.

2L25 t1921 Lo evangelista

Lavós era vespra d'aquelIa gran festa
que feyen tot,s anys, menjant, l 'anyell  sant,
quant el ls, ab l-o foch de ira y tempesta,
penaven per coure en creu molt agresta

2l-3 0 I '  anyell  Déu ,Jesús27s sens colp. acusant .
Y essent hora sexta276, puix Io sisén dia
havia Déu L'home creat de no-res,
recrear en hora semblant 1o vo1ia,
quant sigué Pilat, ab gran senyoria,

2L35 e d ix  a1s juheus,  ten int  Jesús pres:

[ i -93]  L ,o Pi la t

'tMirau 1o rey vostre qui tant vos espanta,
ab tantes vergony€s, escarns y despits,
1a canya per ceptre, 1a porpra per manta,

2t4A a1 cap Ia corona brol lant Ia sanch tanta
que tots los seus membres ne resten tenyits.
Vejau rey semblant  s i .s  d igne de pena,
de mort o de vida, seguint vera ley"

¿ r 5 - -
vegeu La noca 23.

'ino"oort: 
diversió.

275sobr. 
üesús con un anyeLl vegeu la nota 78.

-'"Segons 
I'evangeli de EanE. Joan afesrls va morir eI dia abans de la Fasqua, en I'hora del migdia

I'Erat.autem parasceve Paschae, hora quasi sexta...r (iIn l-9.14). MoLtss tractacs medievals fan coincidir efs
episodis de la Passió amb les set, hoies canóniques (Frank 1930, vII). Aixf, per exempLe. les ¡4edjüationes
atribuides a Eeda (185?-66, 94, 561) opliquen 1a Passi6 seguint aquest paEró (vegeu aquesta obra descrica
en l'apartat. L.2.4.f. Mode1s). I,es lteditationes de Passioie Cristl, alribuides a sanE Bonaventura, tarnbé
cont.rj.bul.ren a propagar Ia practica de dist,ribuir Ia história de La Passió en Eanls fragments com parts
t.eni.a I'ofiei divf-(Hauf ]-gfO, ZgOl. I cal ¡ecordar que ¿o quart e:qrlica la Passió:99!i1t aguesta lalelTa
guia de les hores canónigues. TanmaEeix no podem afirmar Que en áquesta estrofa hi haja ef ressó de la

lraccica esment.ada, ja eudsegueix fidelment' f'evangeli. En l]'estrofa 3o4 es parla trovamen! de I'hora,sexta.
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Y perqué la honrra de tots yo deffena',
2145 a mi par gue'I dech levar de cadena277,

do4ché, véus 1o rey vostre sens culpa d'omef78.

[194] r-,o evangelista

Ira vida tan santa e obres tan Pies
com vist tots havien a Jesús obrar,

2L5O guarint molts lebrosos de grans lebrosies,
contrets, muts y cechs y grans malalt ies,
y en públiques places sermons sants pricar;

' 
y ab gest tan affable, humil e benigne,
jamés pogué vengre tan gran crueldat,

2L55 ans més los juheus y ab cor més maligne
lavors perseguien aI seu rey tan digne,
y aquells tots cridaven, dient a Pi1at27e:

t1951 r ,os juheus2so

l rLeva '1 prest ,  leva '1,  de nost ra preséncia,
2L60 de nostres encontres, de nostre recort,

car tant, ab los pobles té fals'aderéncía2Bl
gue bé Ii pertany, per digna sent'éncia,
de to ts  sos le igs actes Ia  més le ja  morü.
Donchs, dóna-la-y prest, puix menys nos altera

2L65 als uIls Ia vergonya que dolor aI cor,
per  qué,  s i 's  d iu  may que'1 nost re rey era,
mirant que perturba la nost,ra ley vera,
cruc i f f ica '1  tu  puix  és de ton for282.  "

277sobt" 
la cadena vegeu la nota 59.

278go*¡r"a.r, 
aguesc discurs de Pilat a¡rü eI de ¿o quatt (40 verso): nmarawella és que digau que hun

home axf vi}, menysprehat e pobre, vr¡1la usurpar 10 vostre regne, si Eals rey_s com _a-guest fins ara Lenfeu,
no és maravella haj-au perduÉ 1o regne. Corn nó perdeu vergonyá de moserar tal recel? [...] Oe aquesr home
ni d,el seu staments 

-niselabte 
seria vana cosa tenir tal sosÉitá. Hajau-Ii, donchs, conp,assi6 e misericÓrdta,

d.exau Eenor e ira puix no.E pot sospilar que ta1 home en res vos puga ni valer fri offend¡en-

2791'ut 
consideracions de l'evangelista en aquesta estrofa no es Eroben ni en L'evangeli ni en els

Eextos consultaE.s. Sols erL I'o quatt l4O versol llegim: rno podien les paraules de Pilat anEurÉiar dels inichs
Ia furiosa íra, ans, lavors més cridaven e les veus més doblaventr.

280L" 
ina"r.renció breu dels jueus en I'evangeli (Jn 19, 15) s'amplia i abraqa r¡na estrofa. Vegeu

les paraules dels jueus erL I'o quart (40 ve¡so): "leva'l, leva'1 de1 m6n e a la mort Lo d6na, e a mor!
curpissima, que en ia creu muyral que ses obres EaI mort demanen. Crucifica'l-, leva'L del nostre,conspecte;
greü e pesádá és a nosaftres-la Eua vista, no'l pode¡n veure, leva'I per mort de Ia conversació humana".

281ad¡r""encia! 
acte i efectse d'adherir, unir. vegeu també ta noca 236.

'82fu" (i ant. for) r ',Llei especial dictada per a1 régim d'una regió. d'un municipi o d'alEre grup

social secundari, a pare de la legislació general de l,Estat". En un sentit més general acf podem enEendre
fur com jurisdicció.
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[196]  Lo evangel is ta

2L70 Lavós vent Pilat 1o fet tant estrényer
cridant f inich poble axí cruelment,
volent escusar-se de tal pasta fényer283,
cercava tals medis que pogués atényer
remey a 1a vida del- tant innocent.

2L75 Y ab p ichs acerats  de veu p iadosa,
en roques cruels volent fer camí
per hon tal pressona y tan virtuosa
pogués dell iurar de mort dol-orosa,
parlá'Is altra voLta dient-Los axí28n -.

2L8o 1L971 Ló Pi la t

trPuix no us han mogut los tants improperis
haver pietat del vostre gran r€y,
perqué,  donchs,  d 'aquel l  los grans v i tuper is ,
morint sot.s los vostres decrets e imperis

2aB5 no taquen l-a fama de vostra gran 1"y,
y pergué de1 César 1o nom magnifique
usant en tal cas de molt,a mercé,
me sembla mil lor que no.s cruqiff iglü€,
que dant,- l i  tal mort a tots prejudique.

2L90 Donchs, aquest rey v'ostre cruciff icaré28s?"

[198]  Lo evangel is ta

Les empavesades2s6, palenchs y barreres
que feya Pilat entorn de ,Jesús,
vedar no pogueren 1es altes costeres

2L95 per hon l i  t i raven de mort les canteres2s?
perqué no restás 1o nom d,e l Is  confús"

¿ ó 5  - ,
. fényer. 'racabar de Ereballar la pasta damunts una post, donanc-fi la forma de pa o de coca

(Empordá, Gir., Ca1asseiE, Pafs vaL., Bal.)u DcvB, que d6na aquest exemple de 1a fstAria.

284co.pat"r, 
aquest,a esgrofa amb ¿o quart (40 verso): "Treballa encara PiLat per pod.er vengre la

;:1";"ler::r"53i'"llg"r"Sl.ilú"l".sentsanc 
a eLls la sua isnomrnia, que vulren 1o seu rev crucirique. e

¿ é a _
La puntuació d'aquesia eslrofa ha resullats un poc dificultsosa. I¡e optat per Ia inlerrogació final

seguint l'exemple del versicLe evangé1ic que reprodueix (,Jn 19, 15). Vegeu també ¿o qI.Lart (4o verso): trvo1eu
que vost.re. rey. crucifique, ln¡e redundará en gran vergonya vost,ra? Dieu que és prlblica fama, que rey se
nomena' quina infámia e menyspreu será vosEre, que-} vosLre rey condamne fri guea tanta ignorniñiosa 

-mort

muyra? "

¿ ó b
emPavesades: rant. Defensa que es formava al vo1!ant, d,una nau o d'un lIoc fortificat, a¡ib

Pat999! losats costaE per coslac'r. EI DCVB dóna aques! exemple de Ia .rstóda i després dos documenls d'abans
de 1.481 i d'abans de t490, Veqeu també 1a nota 1t2..

257
canEerai ,'pedra grossa (vaI., mall.)u DcvB, que d6na com a exemple més antic una ciEació de1

Tirant. Coromines en dóna un de sant. vicent Ferrer.
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Ans, tots més cruels,  mercé d'eI Is absenta,
mirant-1o batut  d 'aqots tan mortals,
ab una veu aspra qu'espant representa,

22oo leóns famolents de sanch innocenta,
tots el1s respongueren dient raons tals288:

aquell confessam y aguell  reverim.
No.ns digues que rey nostre crucif iques
tu, crucif icant aquest malfactor,

22LO que sols en parlar-ne granment prejudiques
1o nom deI gran César, al qual tu apligues,
loant aquest home, molt gran desonor. "

120Ol  Lo evangel is ta2et

Havent Pilat dit rahons tan ben dites
22LS per  moure. ls  juheus a compassió,

áb pastes tan dolces de mercé confites2e2,
ni menys de virtut ab cedes2e3 escrites,
jamés pogué vengre la lur passió.
Luytant ab aquells ab molt santes manyes2en

288  --'-Compareu 
aquesta estrofa amb lo qtart. l4O verso): fRespongueren en gtan derogació de Ia sua

libertat e resfne lri ea gran menyspreu de nostre senyor qJue per specials vassalls los tenian.

289L'estrofa 
ampl ia I 'evangel i  (ün 19,  15).

290tu¡r"r", 
acf !é eI sentiE de rprotegir, ajudar con!,ra el perilln. El DCVB dóna un exemple de Ia

Ctónica de,faume I i aguests de la fsüArja. Coromines obsen¡a que aquesE sentit s'ha mantingue aceualment'
vegeu també les noEes 274, 371 í 40L,

291D." 
d,acf fins a l,estrofa zo4 hi ha una reflexi6 de I'evangelista sobre Ia culpa dets jueus i

1a de Pilat. PilaE condemna ,Iesús per por i aixó, malgraE els esforgos que havia fet qer salvar-lo, no e1
lliura de f,,infern. Peró els jueus-s6n-e1s que lenen J.a culpa més gran. FinalmenE es d6na 1a senténcia. l,o
quart (4L recüo i verso) e:qrüca la ¡nalfciá dels jueus, lJpor de PilaE,.que coldgTla.Tesús injustamen!1
i reprodueix 1es paraules dé l'evangeli de ¡¡icodem sobre lJsenEencia. Villena Í91-6. If, 348-354) Eambé
intródueix una lIárga reflexió sobré 1a malfcia deJ,s jueus, causada besicament per.l'envej-a.(p. 349), i
sobre e1 cemor de piLae (ps. 351-352), que I'lsrpulsa a dictar una seneéncia injusta i conerária a la seua
consciéncia.

[1-99]  Los juheus

rfNosaltres, senyor,
sinó 1o gran César

22OS aquel l  nos regeix ,'  aque11 nos sosté,

292 
conf íta, irnpregnada.

293---cedes:  
cédules.

294^*y", r¡traga, destresa'r Dcats,
Roig. "Err conclusió el moc és Ean casEfs i

rey no tenim ara28e
y aquell mantením,

aquell nos empara2eo,
aquell nos repara,

i d6na un document a.:.'325, url a].Ere d'Eiximenis i un altre de

anEic en catala com pertocrr.
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2220 per  fer - Ios prest  caure de1 seu ma1 in tent ,
vol-ent amansar ses ires estranyes
lavós se mostraven les tan vils companyes
cruels y més braves aI just innocent.

[201]  Lo evangel is ta

2225 Y, com los girans gogos quant tenen Ia presa
. se mostren més braus aI simple vedell

y quant més Ios tiren, ab més gran bravesa
treballen fer trogos ab fera contesa,
1 'o re l l a .n  Ia  boca  gue  tenen  d 'aque112e5 ,

2230 axí, quant 1es mans de Pilat t iraven2e6
de presa tan simple les dent,s tan cruels,
1avós los juheus més braus se mostraven
y més t rocejar ,  i ra ts ,  t rebal laven
l 'anyel Déu ,fesús ab boques infels .

12021

2235  Y  es tan t  ab  l a  f am d 'es ta r  en  l ' o f f i c i ,
mi rant  que 1os b isbes I i  daven l 'assal t ,
P i la t  se reté fent  gran malef f ic i
y fon la virtut venguda de1 vici,
ab armes de por cáusant gran deffalt2e?.

2240 IJes sues mans pies y lengua diserta2es
que tant deffensaven i lesús als juheus,
mancant-I i  molt prest,,  restá molt desert.a
de tot bé sa pensa, fraudant la profertazee
que . l  j u tge  té  fe ta  a l s  j us t s  pa re rs  seus .

[ 203 ]

2245 Y fon de v i r tu t imatge y semblangá,

' 295La 
cruel imatge dels gossos en els cinc primers versos d,e L'estsrofa no I'he trobada en els a1Eres

textos consult.ats, peró en Villena canbé e1s jueus són comparat.s amb animals, com ara cans rabiosos, llops
o lLeons. vegeu també la nota 205.

296tir"t, 
"fer forga per moure una cosa cap a si en la mateixa direcció en que es mou el que fa

la forga". En e1s dos casos en qué apareix en l,'esgrofa es refereix a I'acció d'estsirar per allunyar els
jueus de 1a presa. Segons el DCat-.: "Amb corplement. de persona podia tsenir el- valor d"apa¡tar (d'un ll-oc)',
generalmeht segui t  d 'unadverbi  de l Ioc:  'vbLern. . .  ur¡por ler ,  per fer :  t i rar1agent.  d 'eva¡¡ürr .  Crec que en
el cas que ens ocupa, el sentsic del verb és eI d"apartar'.

29'd.t"7r, 
falta, caréncia. Es tsracta d'un participi anclc de fal7ir: segons et Dcat. l 'aparició

d'aquest part.icipi en e1s cIássics del XV es deu a la influéncia de1 lfen$lalge cavalleresc francés i a Ia
de 1'esti1 del"s ü¡obadors. Com en alEres ocasions, aquestos delalls mosEren que els aulors de l'obra Eenien
un bon coneixemen! de Ia literatura del seu lenps.

298di""rt", ,,adj. Facil en parrarr ocve, q,r" dóna l'exemple d'aques! vers.

29 g 
proÉ 

"rt^, 
of erimenE.
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mas no l 'escusava del foch infernal,
y, ab tot que per por torcé la balanga,
peqa molt greument, mas més en tal danga
los qui la menaven ab ira morEal.

2250 Y axí los juheus ne passen més pena
ab tot que Pilat la Passa prou giran,
mas més los turmenta Ia'ncesa cadena
del foch infernal que tostemps Ios pena,
puix sols per enveja causaren t,a1 dan.

2255 12041 Lo evangelista

Y axí, vent Pilat 1a gran pert inácia
que. ls  juheus ten ien de cr im tan palés,
tement  d 'aquel ls  perdre 1 'amor y  Ia  grác ia,
tement de1 gran César la ira y desgrácia,

2260 tantost  a  . fesús féu c loure. l  procés.
Sient300 en cadira d'umana poLéncia
davant 1os juheus,
lavós  1o . ls  l iu rá ,

1o jutge Pilat
donant, per senténcia

que.l gran rey ,Tesús morís sens cleméncia,
2265 y en creu dura y  a l ta  fos cruc i f f icat3ol .

[205]  I ¡a  Just íc ia3o2

3 0 0--'sjent: gerundi del verb anEic sjure. Vegeu 1a '¡oEa 264.

30tE, 
la senb,éncia de Pilat es poE observar novame¡lt que Ia fsta¡ia tracta de no allunyar-se de

l,evangeli de sant ifoan. PllaE. va lliurar ilesús als jueus perqué el crucificaren. Aixó és-e1 que en estil
indireéte es diu er¡ aquesea eslrofa (vs. 2264-2265). Lo quart (41 recto) diu¡ nlos evangelistes no scriuen
de quina lenor fon 1a sentencia, peró en 10 evangeli de Nicodem en tals paraules se tsroba: 'IJa tua gen! te
ha preuat que tu dius que ests rey, e per 90 yo. Pong PilaÉ., president, per 1o enperador Ti.beri, César en
iludéa, decreEe que sies segons les 1ey9 ¡rrimeragotat e aprés levat en creuperqué muy:es'n. Villena faun
parlamenc de Pilat encara més llarg, peró la Íst6tia, ser¡Ee cap frase de I'evangeli de aatrt iloan en gué
inspirar-se, no fa ara un discurs en escil directe.

302D"" 
d,acf fins a l,estrofa 263, hi ha un llarg paréntesi de 58 estrofes en I'acci6 de l'obra.

Es Eracta de 1es inEervencionE de Ereg presonacges abstractes: La Justlcia, La Misericardia, i t'umanal
Linatge, cadascr¡r¡ dels Erals dóna una serie de raons per convéncer .fesrls de seguir o no.seguir awanc amb
Ia seua int.enció de salvar l,home de1 pecat. Les estsrofeE 2OS-223 recullen La incervenció de La ,Just,fcia,
que considera injust gue rmrira un innoc-en! i que els pecadors, e1s hones, queden sense cásEig. Les esErofesque considera j.njust, gue ¡r¡uira un j.nnocen! i. que elE Pecadors, e¿s nones, queclen sense caEErg. lJes esEroles
225-253 recullen la intervenció de La Misericórdia en el senE.i! conErari, ja que els }romes es troben capt.ius
des oe Adam va oecar. i .Tesús. oer amor, eIs ha de salvar. Finalmen!, desDrég d'una int.ervenció dedes que Adam va pecar, i üesrls, per amor, e1s ha de salvar. Finalmeü, després d'una inE.ervenció de
l,ewingelista (25,i), parla f,,U¡nanaf Linatge tot, demanan! a üesrls que el salve, tá1 com havia estat. anunciac
pels profeces.

Segons Roy (19?4, 8), en r¡n dels primers drames conservats que conté escene-s.de tota la vida de
.7esr1s, el Faaschpél de MaeElricht, coq¡ose verE 1350 en dialecce neértandés mitja, hi. ap_areix un procés
entre ifustfcia i Misericórdia. Més avánE, es refereix aI procés com rle fameux procés de üustice e de
Misericorde¡ i afegeix: úMais ce sont Ll dee lieux comunE Ehéologigues que l'on ¡etrouve-¡ sans peine
associes dans les áuwrages an!érieurs 1es plus divers, Ie Chateau d'amout de Robert GroEsetete, le Poéne
du .Saint 6raal, les Meditationes Vitae Chtistl,tt.

Duriez (1914, 190-19?) parla d,aguest. debat en relaci6 ar¡b e1s dfameE alemanys sobre la Passió. Es
tracta d,una controvérEia molt freqúent én la poesia de carecEer didlctic i en eIs Eraclats escolástics,
qlue se cenEla en el tema de }a necéssitac de la redempci6 hu¡nana. Com fa veure Duriez, _els arguments-de
tbces dues virluts t,enen precedentE en el llibre dels 5a.1¡rs. EI debat, apareix en el capftol segon de 1es
Meditationes Vitae Christi atribuldes a sanE Bonavenlura, i es basa en un sermó de sant Bernat (Migme 183,
383-390). Molc conegu! en I'edaE mitjana, apareix en I'obra de sanc Albert Magne i en la S¡,I|trna TeoTogica
de sant Tomas.

E] Manuai del pecador ¡enut de Felip de Mal1a Ea¡nbé con!é un llarg debats sobre la redempci6 en eI
qual intservenen Ies fignrres de Ia ifustlcia i la Pieta!. Vegeu e1 que es diu sobre aquesta obra i e1s seus
precedencs en I 'apartat  L.2.4.7.- 

AquesE ep-isodi famós Eambé té un paraI.1el en els primers capftols de ]a yita Chtisti d'Isabel de
Villena. gi tract-a d,un debat eeológic entsie Justfcia i Miséricórdia, 

-acompanyades 
per veritaE i per Pietat

respecEivamenc. IJ'eBisodi és ¡noI! I-larc, ja que abraga diversos capltols. i se situa duranc eIs primers anysrespecEivamenc. IJ'episodi és molE l-larg, ja que abraga diversos capltols. i se situa duranc eIs pr
de 

-vida 
d.e Maria. En els Uirnbs, Adañ'i-wá decidéixen demanar a oéu que els perdone a elfs :

respecEivamene. IJ'episodi és molt llarg, ja que abraga diversos capltols. i se situa duranC els prrmers anys
de 

-vida 
d.e Maria. En els Uirnbs, Adañ'i-wá decidéixen demanar a oéu gue els perdone a elf-s i aLs seus

descende¡ls (és a dir, aL seu Uinatge). Déu escolta els seus crics i enrlia sanE, Mique1 perqué davalle a1s
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Senyor3o3, apel- lau-vos30a a vós qui sou jutge
perfet e molt just y gran rey etern,
e no permetau f injust jutge us jutge

2270 puix sou ab 1o Pare de tots ver conjutge3os,
de tot l 'univers tenint 1o govern"
Majorment que us jut ja seguint ]a malícia
deLs falsos juheus, sobrat de gran por,
e no segons dret ni vera justícia

2275 mas sols del- off ici  tenint gran cobdícia
y aquest sol-s esguart, corromp 1o seu cor.

L2O6J

Senyor ,  apel . lau-vos,  car  prou és notor i
que. l  vost re procés t ramat  és d 'engans,
per gents tan malignes y en tal consistori

2280 y ab tal manament e tan peremptori
com s i  fe t  haguésseu .de l  món tots  los dans.
Senyor, no permeta 1a vostra poténcia
ésser huy venguda de gent tan cruel,
pu ix  és ab vós junta la  d iv ina-sséncia,

2285 Ia gent tan sotsmesa tan gran. resisténcia
no us faga, Senyor, .  puix sou rey del ceI.

L207)  La  . f us t í c ia

Senyor ,  apel"1au-vos,  pu ix  Ia  ley ordena
qui mata que muyra, y és molt,a rahó.

2290 Qui  fa  1o pecat ,  aqueI1 faga.smena,

Ilimbs, parle ardb ells i e1s diga que la vinguda de Maria será per a ells r¡na benedicció. Després de La
conversa, sant Miquel se'n torna aI cel amb Misericórdia i pietae per pregar a Déu, i per of,eri?-Ii com a
present, Maria, única flor encre tanta espina. Déu accepca el present i prepara eI debat-entsre Misericórdia
i üustfcia, que acaba amb la decisió dé la redempció humaná. Llavors ¡ésús int,ervé dients que, per taL
d'acontentar 1a rTustsfcia, ell davallará al món i págará pels pecats dels homes. Aixf doncs, I,epilodi de
I-q fstdria, _que g'inicia JusEament quan Pilat tUürJ ilesris afJ jueus. reprén d.alguna ¡na¡¡era aquést de la
Vita Chrjsti de Villena, ja que les dues virlut.s Eo¡nen a argumenlar sobre el tema-de Ia redempCió humana.
Yegeu un breu-flagrnen! de Ia Vita ct].risti en qué parla Déu: 'Veritat. és gue aquesta fahena de nátura hu¡narra
és-obra molt. árdua, perqué y ha incerés de par! é congrarietaE entre 1eé priñcipafs virEutss: car üusE.fcia
vol e.demana que l'home sia punit de la culpa suai e la virtuE, de Fortalea crida- e demana que la senténcia
peT-Ti donada resEe ferma, séns mutaci6,. e Misericórdia vol e desija que sia remesa Ia culpá deI peccador',.
(Vi l ]ena I ,  84) .

393pirr" 
a L'eslrofa 224 patLa e1 personatge abstracte de ¿a.rust.fdia. Alguns dels arguments que

utilitza són fregüents en alEres obres, com ara eL fet de considerar que no ha de morir un senyor per salvar
els .seus vassalls, o el fet de comparar ilesús amb Adam, co¡n és fa en esErofes antelio;s, i les
consideracions sobre la injust,lcia de Ia mort. de ilesrls a causa de la por de Pilae, En aquest 1Iarg episodi,
La Justlcia inE,enta convéncer üesrls perqué no acceple la sen!éncia j" go. es pot reme-iar Ia falta-d,Adam
sense el vessanent de sang, i li recorda que les peisones que eI1 estima pacirán molE per Ia seua mort. En
eL plany de Maria amb ilesrls morE a 1a falda de Villena (1916, III, gS-gg), Maria cridá les virtsuts perqué
pforen amb e11a, peró e1s argr¡ment,s que s,hi e:<posen Eón diferents dels d,ara.

3 0 4
apeL'lart rrrefl. o inbr. Recórrer a \¡n jutge o Eribunal superior perqué revoqui, anul.Ii o

modifigui una sentencia d:un jutge o Eribunal superiorn. AquesE verb apareix, com una anáfora, en el primer
vers de tsotes les estrofes fins a la 224.

305"on,,utge.'qui 
és jutsge ensems arü un alErer!
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[ 208 ]

Senyor ,  apeI . lau-vos, que gran tort seria
que vós, Déu, morísseu y l 'ome vixgués,

2300 manant e dient-I i  que de mort moria
en qualsevol hora que.l fruyt menjaria
de1 arbre que vós vedar-l i  volgués.
E,  donchs,  pu ix  d 'agó té  car ta. l  d iabLe
fermada y escrita de Ia vostra má,

2305 que sol-s l 'ome muyra és cosa loab1e,
rompent tal edicte, puix és 1o coIpable,
y no vostra vida que may no pecá.

i 20e l

Senyor,  apel .1au-vos, qlue Iey és molt  justa
e dicEa-u rahó ab gran equitat,

per go, puix Adam3o6
aquell deu morir
Mas, puix semblant
no vo} la JustÍcia

2295 aque11 muyra sols
aquell la sostinga
y no vós, senyor,

23LO que . l  j us t  i nnocen t ,
n i . l s  ha  f e t  j amés ,

t2L0l  La 'Just íc ia

Senyor ,  apel - lau-vos
2320 puix és gran malesa

contra son senyor
donar tal senténcia
de tan leja mort y
Puix vós sou 1o rey

2325 y aquel ls y.1s vassals
rahó no conssent que
al seu creador mort

causat ha la pena,
ab ta1 Passió.
mort per vós no.s causada,

hajau de morir,
gui  1 'a perpetrada,

purgant sa errada
qui  sou sens faI l i r .

gui mals no ajusta3oT
ser ia  in justa

de jutge maligne,
y gran tració308

natural, benigne,
y fer aquell digne

greu passió.
dels reys per natura,

y-I mon governau,
Ia creatura

done tan dura,

y mala sent,éncia que fos condempnat.
Puix, donchs, vós, Senyor, és cosa rnolt certa
qu.en tot  e per tot  sou just  innocent,

23L5 essent vost,ra vida a tal mort offerta
y sentenciada ab I 'oy que u concerta,
compendre no us deu tan aspre turment.

crue1, vergonyosa, com vós reportau.

306sobr" Adam i sobre üesr1s com lm segon Adam, vegeu l'estrofa 20 de Ia Concenq.lacií-

ajusca:. vegeu la nota 211.

3oB 
trució és una forma anE,iga de traició.
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[ 21 r . ]

Senyor, ape1.1au-vos, puix dignitat t ,anta
2330 no té 1o servent com té 1o senyor,

per go la .Tustícia molt justament canta
no ser cosa justa aquell  qui.ns amanta3oe
per  f í l1s y  servents passe la  dolor .
Si, donchs, 10 servent ha fet Ia errada,

2335. aque11 sols Ia pague, Senyor, y no vós.
Si e1l ha trencat la ley tan manada,
per qué y sereu vos, ab mort tan penada,
tengut y obligat, Senyor gloriós?

12L2J

Senyor, ape1.Iau-vos, puix rahó u demana
2340 he u dicta ,Justícia que us és suplicant,

car  més excel - lent '  y  més sobi rana
és natur-angélica que no 1a humana,
e no y ha infeL que y sia dubtant.
Puix, donchs, per 1os ángeIs, pecant tan indignes,

2345 Senyor, ro sou mort per el ls reparar,
menys huy per los hómens, que no són tan dignes,
la tal mort que us donen persones malignes
deveu sofferir,  oi.  menys comportar3lo.

[213 ]  La  Jus t í c ia

2350 Senyor ,  apeI . lau-vos,  gu.en vós ape1" lar -vos
tolrreuttt major colpa que no féu Adam,
per quant los juheus, €r crucif icar-vos,
molt més pecaran que no.n desmanar-vos312
1o trist, gue volgué complaure sa fam.

2355 Donchs,  €r r  aquest  cas,  Senyor ,  ape1" lant -vos,
offensa major vos rel levareu,
e a mort tan tr ista molt prompte l iurant-vos,
Ia colpa menor del hom desmanant,-vos
per major offensa pagar no deveu.

' 309"r*tar: rrant. Cobrir per donar proEecci6r DCVB, que dóna aques! exenple de la "fstAria i un allre
de les Trobes a 7a verge ¡tarja. Coromines dóna el terme com a derivat de nanteff. Vegeu fa nota 469.

3lo"o portu* vegeu Ia nota L13.

? 1 1- - - toTdre:  
"ant iq. ,  'Treure,  l . f ,evar 'del  I l .  ToLLERE'algar ' ,  ' I levar,  t reure ' r rDCaE. Aquest  Eerme

no apareix amb I'evolúció fonética que donava tolre er| La majoria dels casos.

tt'd.rr.rr"tr rrant. Desobeir. DCI¡B. que dóna un exemple de LLul1 i aquest de la fsÉA¡ia. coromines
(DCaE.) dóna: rucontradir', 'rebutjar una ordxe' ant." i un exemple del l}ibre dels Seü Savis.
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t2t41

2360 Senyor, ape1.1au-vos, qlue frau ne falsia
a negú no deuen aydar313 ni valer,
puix, d.onchs, 1o diable apar gue hauria
axí decebut3l4 al hom aquelI dia
que desobehí 1o vostre voler.

2365 Per rembre agueII, ab ta1 improperi,
no us cal de Ia mort sentir 1o greu dan,
levar-lo-y podeu del seu gran imperi,
resLant 1o malvat ab més vituperi

'  puix l 'a possehit ab frau y engan.

12L51

2370 Senyor ,  apel . lau-vos,  q [ue s i  to t  no y  basta
1o que us he yo dit per rembre-us de mort,
per quant de1 Adam I 'amor vos conLrasta3ls,
havent pres d'aquell  la humana pasta
y d'el l  no voleu deixar 1o recort,

2375 recorde-us, Senyor, que 1a sua culpa
menor és que. ls  mér i ts  de vós,  Déu y hom.
Si, donchs, 1o Satan ague11 tant inculpa
y vostra mercé aquell  desenculpa,
sens mort 1o rembreu sabent vós Io com.

2380  l2L6 )  La  , Jus t í c ia

Senyor, apel. lau-vos , y ajau de la mare
tan  so la ,  t an  t r i s ta ,  vós ,  f i 11 ,  p ie ta t ,
puix el la vos prega pregrueu I 'etern pare
qu-en alLra manera al home repare

2385 y vós no muyrau, dels dos f i l l  amat.
Majorment a mort, cruel, vergonyosa,
j u t j a t  pe r  i n jus ts ,  vós ,  j u tge  tan  j us t .
La sanch sols hi basta, gue tan gloriosa,
quant fos circuncit,  donás habundosa.

2390 Donchs, no consentau morir en 1o fust.

l 2 t 7 l

Senyor ,  apel - Iau-vos,
del quant vós honrada

y gens no us oblide
1 'aveu per  tostems,

3l3^yd"t, 
wegeu ra noEa 425.

3l4du.&r".ttv. 
tt. ant.. Enganyarrr. En el DCVB cambé apareix

375 
conttas¿ar: resistir, oposa!-se.

40L

la grafia gue es dóna en 32. descebre.
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a1s dos una vida feu, donchs, q[ue avide316,
e Ia sua stima vullau que us convide

2395 que huy no sentau de mort tals extrems.
Car, puix no voleu aquella los senta,
Ia  vost ra carn sua no. ls  deu pas sent i r ,
puix 1a sua honra en vós s'aposenta,
vu l lau- la  d 'agó,  Senyor ,  fer  contenta,

24OO que ab t,aI dolor no us veja morir

12181

Senyor ,  apel - Iau-vos,  eü"ensemps ab aquel la
Ios ángels ,  apósto ls ,  y  vost res amichs,
prenent tots per própria la sua querel la,
s j -  d ' es ta  sen ténc ia ,  Senyo r ,  no  s 'ape I . I a

2405 la  magestat  vost ra,  n i - ls  fa  de goig r ichs,
tan soLs del- 'pensar morran de greu pena
y. Is  ánge1s ja  p loren y  to ts  fan gran doI"
Puix gran providéncia 1o món tot ordena,
ordene, Senyor, que mort no us offena,

24L0 que- l  vost re poder  h i  basta s i  vo l .

121-91 La 'Justícia

Senyor ,  ape l . l au -vos ,  que -L  vos t re  fe l  pob Ie ,
aquell  que us seguia ab lum de gran fe,
si pert la claror deI vostre gest noble

24L5 y Ia gran riquea del vostre r ich moble3l?,
perdent  vost ra v is ta perdrá.1 major  bé"
Puix tant, donchs, aquella aquells aconsola
y vós sou Ia guia del seu bon camí,
e,  pu ix  vost r -abséncia aquel ls  desconsola,

2420 y vost ra mort  le ja  los deu ser  greu mola318,
Senyor ,  d issent iu  a t ,an f  a ls  juhí .

1220)

Senyor ,  apel . Iau-vos,  que Ia  Magdalena,
serventa molt feL de vós, dolq Senyor,
que tant de hodor Ia casa us féu plena

2425 s i  per t  1os peus vost res perdrá r ica s t rena,
perdrá 1o ref fug i  de goig y  d 'amor.
Y" Is  rossos cabel ls  que f i l  d 'or  senyalen

3l6avidar, 
donar vida, i tarüé nodrir.

3!7 
^ob7a r "m.. Conjunt d' obj ectes t.ransportables,'

318tot", 
un volum o utl pes gran. AquesE, terme avui només tsé un cerE, ús en frases literáries

Ilacinitzants.
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torcar no us Poran
que tant dels seus

2430 y tant dins son cor
Q[ü€, trista, morrá

2440 encés per amor de molt
donchs, vós a tal mort

f222 )  La  Jus t í c ia

Senyor,  apel . Iau-vos,
contrets y los muts,

2445 perdran de les mans
y dels vostres uI1s
ab gué vós sanáveu
Humils vos supliquen
la gran caritat del

2450 qu.encara que. ls reste
peró no tendran axí
car vós, Senyor, mort,

on vós ca1cigau3le,
u1ls les lágremes calen

les penes prevalen
s i  no  us  ape l . I au .

122t1
1

Senyor, ape1.1au-vos, glu€ la vostra Marta,
aquella que prompta a vós receptá32o
ab l 'amor que may del amant s'an¡arta

2435 ni a} seu amat servir may se farta,' ensemps viu e mor dubtant. qué será.
E plany-se molt fort que més en sa casa,
si vós huy moriu, no us puga tenir,
per quant, 1o desig 1o cor 1i abrasa

viva brasa,
vuIlau contradir.

que. Is  cechs y  lebrosos,
Ios sans y  mala l ts ,

los tochs gloriosos
los raigs luminosos,
Ios seus grans deffa1ts32l

que no-Is desempare
vostre acost ,

la vostra fel mare
qu i .1s  repa re ,

1o  so l  se rá  pos t .

12231

Senyor .  apel . lau-vos,  que. l  vost re sant  temple
hon vós presentat fos al Symeon,

2455 de vostra preséncia perdrá-1 bon exemple
e no tendrá lum hon tant se contemple
1o fruyt gloriós del mont de Syon.
Que ja  f ins ací  de vost res supl ic is
está tot de negre vestit  per gran dol,

2460 mostrant de tr istor aI món los indicis,
Eenint 1o recort dels grans beneff icis
y raigs divinals del vostre clar sol.

3L9
ca!ct-gat2 Mot' encara viu en molts parlars occidenEals.

3zoteeeptar, rv. tr. ant. Acollir, rebre favorablemen!,. donar alberg o asil contra un perill,
sobreEot a un delinqúent, contra els seus perseguidorsr'. Sembla més propi aquesc significat. que no eJ- que
dóna el  DCat. :  r r incautar-se den.

32L 
d.t"rr, farta, caréncia.
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12241

Senyor,  ape1. lau-vos, que.I  món se contr ista
los  p lans,  les montanyes,  deser ts  y  poblats ,

2465 los arbres,  les p lantes,  perdent  vost ra v is ta,
tots mostren Ia mostra de mostres tan tr ista
que tots  en son ésser  estan a l terats ,  .
mostrant  que. ls  def fa l l  1o seu ver  ef fecte,
fa l l in t - los la  causa que sou vós causant .

2470 Per  go yo,  Just íc ia ,  ab tan just  respecte
portant veu de tots, seguint juhí recte,
suplich a tal mort siau contrastant32z.

1225) t á tvlisericórdia323

Del tant. que Justícia rahons grans aplica
2475 per  rembre-us la  v ida,  gü.és v ida de1 món,

la Misericórdia, Senyor, vos suplica
que vós accepteu Ia mort tan inica
que us dóna Pilat, cruel si may fon.
Loau la  senténcia,  Senyor ,  no s 'apel ' le

2480 la vostra bondat usant de mer.cé,
per  mol t  que ,Just Íc ia  tan ' just  se quereI le ,
Ia gran pietat en Vós renovell-e
les forces d 'amor,  segons vos cové.

[ 226 ]

Lohau Ia senténcia y mort tan penada,
24BS vul lau acceptar ,  rement  l - 'om cat iu ,

mirau per aquell com és condempnada
Ia sua seqüeIa32a a vida dampnada
si per vostra mort aqueIl no reviu.
Recorde-us, Senyor, que vós per a gIória

2490 creat  Io  haveu,  y  no per  mor i r ,
donchs, sia constant y no transitória
en vós, eternal, aquella memória
perqué ab ta] goig vos puga fruhir"

322 
aootr"tt^r: resisgir, oposar-se.

323D"= 
d'acf fins a l'estrofa 252 es recull la intervenció de I'a Misericórdia. Demana a üesús que

accept.e la sen!éncia perqué ai.xf redirnirá l.'home de 1a caplivitat, de1 pecat d'Adam; d'aquesta malrer.a, fene-
se home i morint per l'home, li relornará la vida. Tanüé va esmentant les virtuts que aquesE sacrifici
comporta;  car i ta!  (e.  232 i  236),  humi l i taC (e.  233),  fe (e.  234),  esperanga (e.  235),  i  recorda Eot.s e ls
sants sue són a1s llimbs. Després fa referéncia a Ia vida de Jesús (e. 240-2441 i justifica tots e1s seus
acles per l.'amor. També compara úesús en eL procés de La crucifixió a¡nb una série de personatges bfblics
(e .  245 -2481 .

324t"qú"I^, 
forma anEiga cie segruici.
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Í 227J

Lohau la senténcia volent aquelI rembre,
2495 puix diff init iva a mort eternal

no fon la senténcia quant no us volgué tembre,
donchs, vostra mercé sos dignes fruyts sembre
rement. aquell  tr ist del foch infernal.
Agó no.s pot  fer  s i  esta mort .  crua

2500 Senyor, no sentiu vós, Déu inf init ,
puix és inf inida Ia gran colpa sua,
la vostra mort sola guarir deu la bua3zs,'  
mor iu ,  donchs,  p€r  dar- l i  1a v id .ab del i t . .

[228J La Mísericórdia

2505 Lohau 1a senténcia y ohiu com vos crida
Adam en 1o 1im, 1o pare de toüs,
Hoiu com recorre a la que.ns avida325,
homil mare vostra, g[ü-en sa greu fal l ida,
com a f i l Ia sua hoia327 sos sanglots.

25L0 Hojtu la clamor de sa descendéncia
ni quant vos esperen, Senyor, ab desig
ab el l  los sants pares, fent gran peniténcia.
Mostrau a gran colpa, Senyor, gran cleméncia,
qu.en vostre sant 1ibre328 bastant,ment se l ig.

l22e)

2515 Lohau Ia senténcia, Senyor molt benigne,
y sane mercé 1o mos de1 pecat,
car, puix sou tan gran y rey tan insigne,
Senyor, perdonar és cosa condigne
a vosLra real y gran magestat.

2520 Y axí, perdonant del hom Ia gran falta,
será obligat a vós, redemptor,
y vost.ra. xcel - léncia tant quant és més alta
y gran pietat  en el1a s 'esma1ta,
mostrar deu ef fectes de pau y d 'amor.

5 ¿ a  ----buaz 
vegeu Ia nota 54.

5 ¿ O---avidarz 
donar vida, nodrir.

32?hoiur 
Ia rima demana la forma rizot,ónica i no la forma actuat, arü diéresi. D'altra banda, quan

l'accent. recau en la j e1 verb s'escriu amb y, amb l¡ iñercalada o amb y intercalada: ho¡a (1859), hoytit
(3570),  l ¡oyiu (3910) ,  hoyint  (3570),  o l ¡ iu (2505),  ohir  (1185).  PerO també hi  apareixen una vegada 1es formes
hóir (f237't i hojnt (1088) no rizotóniques. E] DC\¡B recull en 1a ffexió antiga del werb 1a forma oya.

---Jesús 
és presentat. freqüentment com un llibre. lro quart (74 rectol: "és 1o teu cors 1o Libre de

nosEra vida, scri! dins e defora, capsalna! ab 1es eues nafres, minia! e rubricat ab 1a tua sang, ab tres
claus en IeE cuberlesrr. Vegeu tarnbé Ia nota 194.
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[ 23  0 ]

2525 Lohau la senténcia perqué corresponga
la redempció aI trist que rembreu,
semblant concordanga feu vós que's componga
y aI seu dolg bocí la fe1 que responga
que vós, molt amarga, Senyor, gustareu

2530 Puix  e1l - ,  donchs,  €n l 'arbre vos féu Ia  of fensa
y. I  f ruyt  per  co l l i r  les mans estengué,
les vost reg,  esteses en creu,  sens def fensa
y en I 'arbre morint, bastant, recompensa
de1 tot l i  faran amor y mercé"

2535 [231] I-. ,á l t isericórdia

l,ohau Ia senténcia, rement l 'om d.e pena,
puix home us sou fet, jermá de aque1I,
que 1iga32e semblant semblant cas ordena,
eü€, puix }a carn sua d'affanys és tan plena,

2540 Déu, home perfet, muyrau vós ab e11.
Y vós, Déu, morint a mort tan terrible,
cruel -  y  mol t  g : reu,  v iurá l 'om,  qu 'és mort .
Puix, donchs, vos sou fet a1s hómens visj-ble,
y aquells sols per rembre, mortal e passibletto,

2545  mos t rau - Ios  e f fec te ' .  de1  vos t re  con fo r t .

12321

f,ohau la senténcia cruel, inhumana,
peró molt conforme aI per qué moriu,
recorde-us per qué prengués carn humana,
car, si u recordau, veureu que u demana

2550 la gran caritat que vós manteniu.
Moriu, donchs, p€r I 'ome, puix tant sa natura
ab Ia deitat ha fet unió,
La1 l iga, Senyor, agó fer procura,
que vós, Déu, muyrau per la creatura

2555 en creu dura y  a l ta  ab greu pass ió.

[ 233  ]

Irohau la senténcia, que ta1 sacrif f ici
a Déu més que altres accepte33l será,
car ,  d 'omi l i ta t  és mol t  ver  ind ic i ,

'y molt vergonyós, y molt greu suplici,
2560 e a 1a supérbia granment satisfá.

329 
7rig"r'uni6 amb altra gent,, Dca!.

33opassibler iladj. gue pot, patirrt

33!^...ptu, -epüa: Íadj. Ben rebut,, ben visE, agradabLe".

4 0 6

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Moriu, donchs, moriu, moriu en la fusta,
puix fon perpetrada Ia culpa.n 1o fust,
puix, donchs, esta mort esg"uarts tants ajusta332,
gustant 1'om dolg fruyt333, és cosa molt just,a

2565 que vós de Ia creu gusteu l,amarch gust.

12341 Misericórdia

Lohau la senténcia, car vós no lohant-la,
humil Déu y Parer p€r rembre 1o FiI l ,'  la fe que merita gran premi servant-la,

2570 crehent 1o que creu 1a sgleya pricant-la,
s i  vós no moríeu perdr ia  I 'esp i1 l .
Moriu, donchs, Senyor, perqué la fe sia
a1s fels vera causa de creure Io ver,
y vós no morint, de1 tot cessaria

2575 I 'effecte seu digne en quant no daria
al-s fels qui la serven 1o digne loguer.

[23  s ]

Lohau la senténcia, que vol qu.en balanga
siau vós pesat ,  pesant  nost re bé,
y axí reviurá virtut d,esperanga

2580 en vós esperant, qui sou la bonanga
al  qu i  n .esta mar for tuna sosté.
Moriu, donchs, €rr creu, puix tant esperada
per tants és la mort de vós, bon Jesús,
l"a vida del home será reparada

2585 y uber ta 1a por ta de1 ce l ,  gu.és tancada,
restant 1'enemich vengut y confús.

12361

Lohau Ia senténcia, mostrant Ia gran f lama
de} gran foch encés de gran caritat,
1o qual al amant en tal grau inflama

2590 que fa que l 'amat a l ,amant reama
d'amor virtuosa ab gran voluntat.
Senyor, puix vengués de1 cel en la terra
a pendre La carn per l ,ome salvar,
mor iu  vós per  l 'om,  puix  ab vós s ,af fer ra33a

2595 1a gran car i ta t , que langa y desterra

332uiu"t", 
vegeu 1a noEa 211.

La

333sobr. 
e1 dolg fruit vegeu t,esr,rofa

334tf.o"t, 
agafar amb forea.

12 de Ia ConteÍrDTació.
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de si la fredor gue y pot contrastar33s.

f237) La Misericórdia

Lohau la senténcia, Senyor molt amable,
de gran pietat un riu habundós

26A0 e si no u mereix aquell  tan colpable
mereixguen-ho. ls  a l t res,  eü 'en v ida loabIe,
seguint vostra 1"y, cregut han en vós.
Los quals tots morint, d1 l im devallaren,
restant enff i tats del fruyt de Adam,

2603 de vostra crehenga puix may desviaren,
ans vostre rescaL tostemps esperaren,
remeu-los, Senyor, hoynt ]o seu c1am.

[23  8 ]

Lohau Ia senténcia, puix tants béns se guanyet?
en vós acceptar- Ia ,  Senyor ,  pe ls  vassal - ls ,

26Lo pensau bé aquells 1o guant vos atanyen336
y quant tr ists, plorant, les galtes se banyen
mirant que. ls most.rau d'amor novells tal ls.
Los quals tots per vós de bon. grat morrien
com vós per aquells morreu en Ia creu,

2615 y per molt que just.és les grans rahons sien
per part de Justícia morir que us desvien,
moriu fent laugera

l23el

la pena tan greu"

Lohau la senténcia, Senyor, y no smayen
1es forces humanes aquella complir,

2620 que. Is tres en Io cel gui tant vos t,alayen
esforq vos daran a1s mals que us esmayen.
Siau, donchs, constant aquells sostenir
ab forga d'amor, que us ha fet fer l iga
dins virginal ventre ab nostra carn vi l ,

2625 car tot sou amor y amor giran vos 1iga,
amor vos fa plányer, amor vos fatiga,
y amor fa que us mate la gent tan civif33?.

335coatrast"r :  
resist i r ,  oposar-se.

i  l l <---atanyen. 
El DCat.. remeE a atényer-

337 
ciuiL, tlpercanyene o relatiu als ciuEadans en general (per oposici6 amb religi.ós, niTitar, eEc.l

[,.,] cortés, que té les maneres acostumades enEre gent que viu en societaE.f. Vegeu també la nota 261, amb
un altre sent.it del E.erme.
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l24ol La Misericórdia

Amgr fon Ia causa que verge concebre
2630 pogués a vós, home y Déu infinit,

amor vos féu náxer y jaure.n pesebre
y en vostra carn sacra cruel plaga rebre,
Ia sanch escampant, per tots circuncit.
Amor vos portava per molL aspra serra

2635 fogint en Egipte, infant molt chiquet,
amor de contínuu vos ha fet Ia grrerra,
anant calcigant descalq per terra' 
fanch, pedres, espines, ab gest mansuet.

12At l

Amor vos féu pendre tot nuu 1o babtisme,
2640 banyat en les aygües més fredes que gel,

y tant vos cremá I'amor de1 proisme,
que us ha fet pagar per tots 1o 1uisme338
a ffi que regnem ab vós en 1o ceI.
Amor vos tengué per dies quaranta

2645 tostemps en desert y aprés sentís fam,
y trenta-tres anys fent vida molt santa
amor ha causat qu'en vós se tresplanta
la mort y Ia pena que Lots meritam.

1242)

Amor féu que.ns fésseu dijous de la cena
2650 de1 vostre cos digne tan digne recort

y ab aygua y ab pensa d'amor tota plena,
amor féu rentáseu humil, pasant pena,
los peus als dexebles donant-Ios confort.
Amor comportá33e que iludes fes venda

2655 de vós als juheus per trenta diners,
amor vos féu beure amarga bevenda3ao
en l'ort suant sanch, per dar Ia gran renda
d'amor als f i l Is  vostres y fe ls hereters.

12431 La Misericdrdia

2660 Amor consentí juheus vos prenguessen
axí com a ladre y gran malfactor,
amor per nosaltres volgué que us batessen
y ab cordes cruels ligat vos tingr.ressen,

338l1,rj"rar 'tdret. que cal pagar a1 senyor del. do¡nini directse quan s'alienen les terres o possessions
que d'eII e3 Eenen a cens',r.

339 
a*rgrort"t: vegeu 1a noEa 113.

340b"u.nd^. 
"substancia lfguida per a beurert
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dient-vos injúries ab gran desonor.
2665 Amor vos portava, quant e1Is vos portaven

a casa de Anná y, aprés, de Cayfás,
amor vos tenia quant elLs vos langaven,
amor vos ligava quant el1s vos ligaven,
puix fer-ho podíeu y no us deffensás.

f2441

2670 Amor vos ha fe t  camisa d 'Olanda,
brodada de sanch y plagues cruels,
amor vos ha dat d'espines garlanda
ab porpra d'escarns, provant Ia fort 1anda3a1
d'amor tan d iv ina,  ab mans tan in fe ls .

2675 Amor nos presenta,  to t  p le  de mister is ,
1o vostre sant cos naffrat sens mercé,
amor vos abil la de tals improperis,
escarns y blasfémies y tants vituperis
que lengües humanes no u poden dir bé"

Í2451

2680 Donchs, ara, Senyor, amor no us consenta
a esta senténcia cruel contradir,
car per a guarir-nos. del ma1 que.ns turmenta
és mol t  necessar i  que. I  vost re cos senta
la pena que- ls  nost res mer i ten sent i r .

2685 Preneu, donchs, 1a creu y fust tan insigne
damunt vostra squena humiL, divinal,
sereu 1o bon f i l l  Ysach molt benigne,
portant vós Ia lenya per fer de vós digne,
etern sacr i f f ic i  a I  par .eternal3a2.

? ¿  1- '- 
Tandaz vegeu Ia nota 139. Ara seÍüLa que eI sent.it, deL E.erme és eL de '1ámina' ,. vegeu en el DCaE.

7an¡na.

342_---Des 
d'aquesta ests¡ofa fins a Ia 249 apareixen els noms de mo1tss personatges bfblics comparats

amb üesús en el procés de la crucifixió. En Lo quart, el caplEol rrsuma de Ia Passió de nosEre Senyor e laors
de 1a creu¡r, conté un gran nombre d'imatges, de ¡netáfores, etc., referides a,Jesús i a Ia creu. En aquest
capftsoL es t.roben quasi tots e1s perso¡racges i les act.ivitats que e1s són aplicades en Les est,rofes de 1a
IstóÍia que tracten ara. A més, hi ha altres imatges relacionades amb ilesús i amb fa creu que lambé es
troben en alt,res estrof,es de Ia fstória, que comenEarem més endavant; l-a mar, ,Jesú,s com un guerrer, Ia
baLanga, la caramida, La bresca de mel, etc. Aixf. er Iro quar? apareixen, corn ell Ia Istótia, Isaac, Moisés.
David, üacob, Noé (74 verso i 75 rector, i üonas (71 verso). Troben Eliseu, Caim i Abel, i ifosep en una
alEra part de ¿o quart (42 rec¿oJ, qfuan. corn en aquesEes estrofes, preparen üesús per eixir camf del calvari.
En trascrivim un fragment perqué se,n puguen veure les coincidéncies:

Diu sant, ,Jeroni: ara porta Caim son gernrá Abel fora en 1o camp perqué.I mace. Acf és ,foseph ab Ia
garba somiada y ab Ia roba de sanch rubricada; ací és Moysés ab la verga dels seus maravellosos actes
y ab Ia serpent de metall en 10 paL travessada. Acl és 1o raim dels e:qrloradors penjat en la gran
barra. Acl és El-izeu ab fo fus! de la destral per cobrar 1o ferro que era caygut en los fondes aygües
[...] Acf és ,Jonás, langa! en la nar per fortuna valida, hi sta tres dies en 10 vencre de Ia balena
[ . . . ]  ect  mires Ia v iuda que cu1l  e cerca dos bascons de lenya;  acf  Ysac,  obedien!  af  pare [ . . . ] .

I en aquesta mat,eixa página de Lo quattz
'Oiu 

sant Agoscl: 'O gran specEacle en Io qual.innumerables hi ineffables misteris se concenen [...]
Si impiet.aE. Lo mira menysprea un home dejecte, scarni!, rey que per excel'Ien! lriünfo 1o pal de Ia
sua mort per ceptre porla. Si pietat 1o mira, veu un rey pacienE, mansue!, hunil, que voluneariamene
va a Ia mort.. Déu, home per ¡embre los homes que eII, Déu, creat havia.

Aquestos personatges abstracges recorden t,a¡Iüé els discursos de tra .Iustfcja i de Í'a Miseticórdia en ]a
Istéria.
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2690 12461 La Misericórdia

Seieu Moysés, gui. l  món tot refforma,
de creu sobre fusta posant, la serpent,
sereu Eliseu, puix tant se conforma
ab vós" qui cercau per dar noble forma

2695 Ia forma perduda en loch de turment.
Y puix vostre poble axí us abandona
semblant a Cahim son frare matant,
sereu vós Abel, tan digna presona,

' sereu vós David, de creu ab Ia fona,
2700 en loch de cinch pedres cinch plagues t irant,.

1,247)

Sereu vós Joseff, que-Is jermans amava
y als ysmaelites venut per el1s fon,
sereu vós Jacob, que.1 .Tordá pasava
ab son bastó gran y fust que portava,

2705 pasant ab la creu 1o riu d,aquest món.
Sereu vós Jonás, langat de Ia fusta,
tres jorns dins 1o ventre del peix en Ia mar,
quant vós de 1a creu, que tants béns ajusta3a3,
sereu per  t res d ies,  áb causa tan justa,

27L0 langat dins 1o marbre per tots a salvar.

12481

Portau, donchs, Ia creu, será-us canelobre3aa
hon vós, cremant cir i3as, d' amor sereu mes,
será-us 1o pertret, será-us 1o manobre,
y essent vós 1o mestre, fareu prest que s,obre

2715 Io nostre mort viure que jau al través.
Será-us estandart, pavés346 y 1a lanqa
ab qué la bata11a347 dareu a Satan,

343";..rsta, 
vegeu la nota 211.

344corp"r.r, 
aquest, vers amb e1 que Lo quaÍt (42 tectol diu eobre Ia creu:

sarit Pau quant deya: ,No.s puga fer que yo.m glorie sinó en la creu de üesucrist,
Io_canalobre en 1o qual se devia posar la canela cremant per caritat e iL.luminant
abissost t .

ñgloriosa fa contemplava
senyor nostre. Aquest, és
1o cel e Ia tserra, e 1os

3nssobt. 
La candeTa, que acl és un ciri, vegeu I'obra a, fnigo d.e Mendoza (1968, 578) i les citsacions

d'gug de sant. Vfctor que s,hi donen.

a¿R- ' -pavész 
vegeu la nota 17?.

347 _rlesús apareix moltes vegades com un guerrer preparat per a Ia bat,alla amb la creu com a axma.
Vegeu eI caPftol esmentac rnés amun! de I'o quart rrsuma de Ia Passió. . . r. La inatge de 1a creu com a estendard
o penó també és freqüene en allres obres sobre la Passió; vegeu fñigo de Mendoza (1968, 520).
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y vós, vencedor, de creu la semblanqa
será vostra gIória y nostra speranga,

2720 ab qué.ns deffendrem del enemich gran.

12491 La Misericórdia

Pasau vogtra vid.a de creu ab 1a barca3a8,
será-us de calvari gran mar 1o gran mont,

.  sereu vós Noé,  Ia  creu será I 'arca,
2725 sereu 1o pastor3ae, Ia creu la gran marca

que vostres ovelles tendran en Io front.
Portau, donchs, la creu a1 muscle sant vostre,
será-us digne ceptre3so puix sou rey del ce1,
será-us gran triünpho segons que demostre,

2730 será r ica joya de to t  1o bé nost re,
segura deffensa sens por ni receI.

[2s0  ]

Preneu, donchs, Ia creu, será gran esca1a351
per hon pujaran a1 cel  tots los sants,
será gran tresor,  será r ica bala,

2735 qu.enriquirá molt Ia divinal $al-a
de joyes y premis, gu€ may foren tants.
Será fort escarpre 

' rompent, Ia cadena
que té dins 1o cargre d'infern pres Adam,
sereu vós 1 '  abe11a3s2, Ia creu, la colmena

2740 de bresca3s3 divina, eternament p1ena,
a tot.s 1os f i l l -s vostres levant, 1a gran fam.

3n8L.= 
imatges relacionades amb la mar són molt freqüentss també en I'o quart, vegeu el capflol "Suma

de  La  Pass ió .  .  , , ' .

349sob"" 
Jesris com un bori pastor, vegeu la notsa 61.

350sobr. 
la creu com a cepEre de üesús vegeu .to quart (42 recto): trYsaies parla: 'És de üesús La

creu principat e regne, per Ia qual és exal.qats sobre tot.es les humanes e angéliques jerarchies. E axl com
1os cavallers per insfgnia 1o cint de la mil-fcia porte¡r, Ios reys e emperadors les corones, los bisbes les
croges e mitres, axf porEa rlesús la creu per Ia sua principal insfgmia""

3s1co.p"rau 
aquest r""s 

"mb 
Í,o quart 174 vetso't, que diu sobre 1a creu: rtAquesta éE Ia scal,a d.e

,tacob per hon los penidenEs parahfs pugenr. vegeu també l'estrofa 154.

352sobtu 
les abelles vegeu fñigo de Mendoza (1968, 602), que presenta la reina de 1es abelles

desarmada com a lranssumpte de .Tesús. fr'abella és presentada amb qualiEats benignes per molts autors,'
Eiximenis considera l,anirnal com Ia imatge del rei just, equitatiu i misericordiós (Martfn 1996. I49\.

353Sobt" 
1a bresca vegeu .f,o quart (66 rerso): IDiu sant Ancelm: 'Corre ánima devota, no tardes,

menja aquesta melllfl,ua bresca, mira quanEa mel degot.a. Beu lo teu vi, pren la tsua Iec, no desiges alEra
v i anda ' r r .
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[2s1 ]

Dels fels cristians será Ia cimera,
exint a les justes de1 viure mortal,
sereu vós patró, Ia creu la galera3sa,

2745 armada.b misteris de santa manera,
tenintrp€r entena amor eternal.
Varar-I 'an juheus en mar de calvari,
clavat vós en ell-a, sereu feI govern,
será vostra mort 1o vent necessari,

2750 lavós a Satan, gran ladre y cosari,'  donar-Ii heu caga fins baix en f infern.

1252J La Misericórdia

I¡a creu será-I riu de Misericórdia,
ab sanch tan divina regant tot 1o món,

2755 será 1o gran medi, fent pau e concórdia
dels hómens ab Déu, que tenen discórdia
per 1o crim del arbre que lur bé confon.
Lo pont y Ia sirga3ss será d'esta vida
per hon pasarem segurs en Ia mort,

2760 de ánge1s y hómens virtut reverida,
será diamant, será caramida3s6
aJ vostre sant regne, t irant-nos3s7 molt fort.

[2s3]

Preneu, d.onchs, Ia creu, será la fusina3ss
hon nostre vi l  coure será fet pur or,

2765 y secatue bat,ent moneda divina,

354ur, 

"*.*¡rle 
d'imatge marinera eE poE Erobar en Lo quatt 174 versol.

355rir9.. ocolda llarga anb qué est.irer¡ una embarcació per fer-Ia anar d'r.na vorera a l'altra d'un
riu, per fer-la caminar conlra colrent, etsc.n DCVB, que dóna aquest exemple de La fstAria.

355"ararida, 
imant. ¿o quart (76 verso) diu: trtire, senyor, a Eu la cua ardent, caramida lo meu co!

de ferrorr.

3 5 7 .  .- - ' t i rar? 
vegeu la nota 296.

358fu"it", dant,. Lloc destinat a la fundici6 de meEalls' DCVB, que dóna aguesc exemple de la
IstóÍia. Sobre Ia creu co$ a fusina on es fonen i es purifiquen e1s me!a11s, wegeu Proverbis 27,21:
rrQuomodo probaEur ir¡ conflalorio argentsum eE in fornace aurum, Sic probaEur homo ore laudar¡E.is" (el cresol
prova }a plata, i la fornal, L'or¡ / I'home posa a grova els qui 1talaben). sobre eI fet d'haver de pacir
per arribar al perfeccionament, vegeu fñlgo de Mendoza (1968, 583), que renet a molts exemples bfblics.
Sobre 1es EribuLaciofrs com a mitjá de perfeccionamerre, vegeu Ro¡rars (Rn 5, 3; 1'2. L2 i 14). També hi ha
exemples amb els metalls cendrats pe1 foc en el lIibre dels Proverbjs (Pr 27, 2f) i en a1Eres, vesJeu, per
exemple, Isaies (Is 48, 10) : ttEcce excoxi Ee, sed non quasi argentsumr Elegi te in camino paupertacisn. (T'be
depuraE, peró no al foc, / com fan arü 1a plata, / sinó en el cresol de1 sof,rinen!).

359"""", 
vegeu la nota 88.
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g'ran tauIa, r ich coffre, ba1anga360 molt f ina,
pesant a nosaltres Io vostre tresor.
Senyor no y contraste36l la vostra poténcia,
Senyor no u desdiga 1o vostre voler,

2770 mirau vost res f i l ]s  ab u1Is  de c leméncia,
loau y aprovau de mort Ia senténcia,
perqué nostre viure pugau vós reffer. r'

lzs+l  r ,o  evangel is ta3s2

Havent a Jesús, P€r causes benignes,
2775 Ia Miser icórd ia tant  perssuadi t ,

recort no perdent d'aquelles insignes
rahons i le  , fust íc ia ,  tan justes,  tan d ignes,
que ans de aquella havia ja dit,
ab veu complanyent, l 'Umanal Linatge,

27Bo a Miser icórdía vo lent  ader i r363,
instant 1o repar 

'del seu gran dampnatge
perqué La ,fustícia perdés I 'avantage
volgué per los hómens semblants coses dir:

[255J L'Umanal Linatge36a

2785  "O ! ,  rey  e te rna l  de1  ce ] ,  de  }a  te r ra ,
de tot I 'univers Senyor poderós,
vengut en 1o món per dar a la guerra
la pau y concórdia que tot hoytuu desterra
entre vós y . ls  hómens,  'Jesús g lor iós.

279A Senyor, no consenta Ia voluntat vostra
a tan g'reu senténcia voler contrastar,
1'umanal l inatge mirau com se prostra,
mirau sens remey,  perdut , 'com se mostra,

3501'o qu"rt (74 versol diu sobre La creu com una balanga: rrAquesta és Ia balanga de ,fob en Ia qual

en persona de ,Jesús desijava que los seus peccaE.s fossefr pesatss ab les penes que soferia._En aquesta se pesa
lalnoneda de la redempció nos-Cra, e fon taula de canvi hon Ia comptarenrt. Vegeu larüé ]'estrofa 51.

I'inatge.

35! 
"ootrastar: 

resistir, oposar-se,

3q2er, 

"qrr""aa 
estrofa intervé L'evangel-ista per a intsroduir un nou personaEge abseracte! I"UnanaI

363^d"rirr' 
vegeu la not.a 236.

364D." 
d'acl fins a I'estrofa 263 Parla I"Umanat ¿inatge. Els

santss que espererr Ia redernpció als 11i[üs, de ilesucrise encarnaE com a
eI nucli cencral d'aquesla intervenció, apareixen tañbé en I'o quart (17
que segueixen I'er¡teEamenE de üesrls.

t.emes de l'home en I'infern, dels
home per a salvar l'home, que són
verso i 78 rectol, en J.es pegines

355oi, 
io.." antiga del tserme odi.
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que no pot sens vós

t2561

son mal  jens sanar .

2795 Puix, donchs, vós en boca dels vostres proffetes
donar-Ii remey haveu cert promés,
perqué.vost res obres s ien mol t  per f fe tes
y vost.res paraules jamés no r.etretes
de 1a ver i ta t  qu.en vós tostemps és,

2800 compl iu  vós,  Senyor ,  les grans prof fec ies,
complj-u 1o que dien car vós ho dieu,
e puix totes canten que 1es malalt ies
de1 nostre l inatge ab obres tan pies
haveu a sanar, donchs, r lo us hi tardeu.

1257)

28OS Hajau p ietat  de1 ésser  t r is t  nost re
puix vós sou la font365 de gran pietat,
donchs,  feu que aguel la  l 'e f fecte seu mostre
puix sols som creats pe1 gran poder vostre
a ff i  de fruyr-vos ab gran caritat.

28L0 Mirau com cahem dins fonda caverna,
mirau com sens lum en tenebres som367,
donau-nos de 1'aygua de vostra sisterna368,
mirau lo l inatge del hom com s' inferna
per causa del gust d'aqueII amarch pom.

2BL5 [258]  L 'Umanal  l , inatge

Traheu, donchs, Senyor, de pou tan profunde
1'Umanal Linatge donant,-Li Ia má,
la vostra mergé de tal fruyt abunde
y axí, saborós, que leve y que munde36e

2820 d 'aquel l  I 'amargor  que 1 'ome gustá.
Lo qual, áb verí , corromp y al-tera
los seus descendents, que no y ha remey
si vós no 1o y dau, qui sou verdadera
triaga37o, perfeta, segons ferm espera

2825 d 'aquel ls  La crehengá,  seguint  vost ra ley.

366soba" 
1a metifora de La fonE, vegeu Ia nota 5?. vegeu uaüüé l'escrofa 30 de Ia conternplació.

367sobt" 
Ia meE.áfora il.luninisEa (contrast ]lum-o¡nbres), vegeu fñigo de Mendoza (Lg64, 5r4-52o1.

368sobru 
el lerme siscer¡ra, vegeu la nota 252.

rara per a neEejar. putificar, vegeu Eadibé Ia noEa 420.

37ott i -9. ,  
vegeu Ia nota 213.

369t*d"rr 
forrna antiga, cultsa Í
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[2se]

Mirau Ia ruj ina d'aquells antichs pares
estant dins 1o 1im en tenebres grans,
mirau que us esperen y ab molt tr istes cares
supliquen aneu rompent les empares3Tl

2830 qu.enpachen la  paga de to ts  Ios seus dans.
y tots ab veu aóféa, planyent, dolorosa,
vos mostrenr .  devoLs,  1a sua c lamor,
y aI cant entonat ab veu Piedosa
de Misericórdia, db veu molt plorosa,

2835 merqé invocant tots fan la tenor.

12601

Recor t -vos,  Senyor ,  eü€ "  1  vost . r 'e tern pare
del- cel- en La terra vos féu devallar
quant vos encarnás d'omil verge mare
del  nost re l inatge,  fent -vos f i l l  e  f rare,

2840 per  més car i ta t  poder-nos mostrar .
Venint soEs La ley perqué vós remésseu
aquells tan colpables qui sots 1ey estan
y perqué vós,  Déu,  nost r 'ésser  prenguésseu
y, ensemps Déu y hom, del 'home poguésseu

2845 absolrre la colpa pagant 1o seu dan.

l26Ll L'Umanal Linatge

Mirau los bons ánge1s volent companyia,
Senyor ,  de nosal t res,  d '  amor ab gran ze! ;
lo quant nos desigen, ab gran alegria,

2850 perqu.ensemps ab e lLs pugiam, ab veu Pia,
loant, contemplar-vos t,ostemps en 1o cel .
Puix, donchs, senten goig quant fa peniténcia
1o fel pecador ací conversant,
donau-los vós prest de nostra preséncia

2855 aquell  goig complit  que vostra cleméncia
a tots donará ta] mort acceptant.

1262)

Mirau,  Senyor ,  buydes,  de l  ce l  1es cadi res372,
mirau que dels hómens se han de omplir,
mirau los mals ánge1s ab terribles ires

2860 ' t irant als humans sagetes e vireslt3

3?L"rr,¡r^r"r,tobjecte 
que serveix per a emparar o defensar'r. colonines (Dcat.) no considera que eI

Eerne siga un caslellanisme.

372sobtu 
eI tema de Ia cadira vegeu Ies estrofes 2 i 33 de La contenplació.

373v'r . 
"sageta prima i. de punla mort aguda".
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tan entoxegades3Ta que.ls fan tot,s perir.
Perqué, donchs, aquelles sien reparades
a vostra laor donant més augment,
led penes que huy vos són cónsignades3?s

2865 si bé són cruels y
per causa t,an gran,

t

Í 263J

Penssau, dolq 'Jesús,
linatge humá moriu
aquell per semblant

2870 que ab tan g:ran pena
morrá de mil morts,
Y.1 vost re mor i r

molt celerades3?6,
rebeu-Ies content

si vós per f indigne
en 1a creu,
per vós, r€y insigne,

sereu mort benigne,
sentint pena greu.

restant per exemple
a1s martres,  morint ,  esforg dará for t .
Moriu, donchs, vó9, Déu, perqué 1'om contemple

2875 tostemps per retaule en vostre sant temple
a vós en 1a creu, áb digne recort.rl

t264) Lo evangel ista

Y ohides .fesús tan persuasives
rahons y tan veres per tots los humans,

2880 per molt que les penes Ii fossen esquives,
les forces mig mortes mostrá molt més vives
a molt  sof fer i r  pels f i11s y jermans.
Y axí, la senténcia de mort publicada
per dar-nos Ia vida aquell acceptá,

2885 Ia qual  escr iv int ,  fon prest  cancel . lada
la que féu escriure, més justiff icada,
en cartes humanes Adam quant pecá377.

374-'-entor.egar: 
sego¡rs Dcl¡B és 1a grafia anEiga d,'entuixegar:

fa derivar de tóxjc, procedenE del llatf toxicüm i amb una evolució :
la forma usada acf és un cultisne.

375 
aon"igo"r: sant. senyalar, indicar,,

376"e7"r^t, 
maLvat' o criminal,.

3?78r, 
"qrr""ta 

escrofa intervé I'evangefÍsta per explicar que Jesús accePta 1a sen!éncia de mort.
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12651 Lo lector3?8

Los cans rabiosos3?e, Senyor, per enveja
2890 moguts contra vós, tan simple anye11380,

d'aquesta senténcia cruel y tan leja
no foren contents, que.l lop qui cobeja
menjar-se la  carn no s t ima la  pel l "
y aií no cessaren l-a sua inst,áncia

2895 per molt que us mirassen tan fort agotat,
ans, tostemps cridant ab molta const,áncia
volien que res de vostra sustáncia
al món no restás mort, viu ni pintat"

1266J

Y axí, quant Pilat d.e vós féu la mostra,
2900 mostrant-vos a1 poble ab penes y escarns,

tan p iadós acte que- Is  més cruels  prost ra,
Iavós desijaren la pnessona vostra
perdés deL to t  1 'ésser  de ls  ossos y  carns.
Cr idant  a  grans cr i ts :  r rSenyor ,  no.ns contenta

2905 Ia paga f ins ara que feta I i  has,
mas,  prest ,  cruc i f f ica '1 ,  pu ix  tant  se presenta
a tots f i l l  de Déu, fes, donchsr ([u€ huy senta
de mort Ia greu pena car molt nos desplau. "

1267J Lo lector

2gLA Tenint ab Pilat los pobles contesa
y aguell  ab aquells estant altercant,
prengué-us f inich jutge per fer-vos palesa
Ia f ic t .amistat ,  La gual  bé compresa
Senyor, vós t ingués estant-I i  davant.

2915 Y ab vós pasant noves y vós, molt benigne,
no gens responent-l i ,  aqluell  vos mostrá
teni r  potestat ,  com jutge mal igne,
de cruc i f f icar-vos o fer -vos,  prest ,  d igne
de1 v iure qu.en mans d 'aqueI I  so ls  está"

378D." 
d'acf fins a L'estrofa 27o eL lector recorda els darrers episodis narratss: la maldae dels

jueus, gue volen la mor! de üesús; L'entrevista entre Pllat. i 'Jesús; Ia sen!éncia de mort. Finalment
manifesEa eI desig de seguir el mat,eix camf de üesús. Hi ha nombroses imatges: les dels IIops, una inaEge
marinera, i una altra de musical. Totes han aparegu! en allres estrofes ant,eriors (vegeu, per exemple, sobre
eIs slmils relacj-onat,s amb la mrisica, les e.lrofes 63, 94 i L75¡ o sobre la nau. l'estsrofa 1x0, que lanüé
usa l'e:q>ressj.ó anar a 7'o gal. Reflexions com aquest,es també hi ha en ¿o quarti vegeu, per exemple, el-
fragmenE següent: ",Jesús qui, ab les nrans st,eses alE en la creu, has t.irat de Ia terra axf com hawies dit
a tu totes l-es coses, hu¡nilmen!, !e suplique no.m vulles dexar en 1o fanch de les mies concupiscéncies" (?8
tecto\ .

? ? a
"'-EIs jueus s6n traccat.s molt freqüencmenE com a gossos i con a llops en aquestsa obra. Vegeu Ies

Meditationes atribuides a Beda (185?-66, 94, 552) r nquomodi ibas inter Lupos ets te mordebant canes pessimi,
et non clamabas, sed tanguam agnus inr¡ocens ad mortem ibas". Aques! fragmen!, com 1'est.rofa. inclou gossos,
llops i ,Jesrls. considerat com un anye1l. Fins i Eot eI quatificatiu dels Stossos, pessi&i. ens recorda alguns
de 1a fstórja, com ara en l'estrofá 129, que diu cans labiosos. Altres estrofes en les quals apareixen llops
i  gossos  són ¡  28 ,  34 ,  43 ,  82 ,  L27 ,  ] - 20 ,  265 .

380sobt. 
üesús com un anyerr, vegeu Ia notsa 78.
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12681

2920 Ae! respongués mostrant la poténcia
venir del a1t cel y no d'aquest món;
lavós, obstinat per fer aderéncia381
aIs falsos juheus, doná-us 1a senténcia
Pilat més injusta que may dada fon.

2925 Y no us apel ' lás,  com fer-ho podíeu,
a vós,  qui  dels jutges sou jutge molt  just , ,
ans, mol-t pacient, com viure solíeu,
per guant de1 infern vós rembre'ns voIíeu,' callant consentís morir en 1o fust.

l . 26e l

2930 O, ánimo SJran! O, sforg que refforga!
O, gran sobre tots ef fecte d 'amor!
o, nau tan velera que nunca va.L'orqa382,
ni may vent contrari la forqa que torga
Ia via que fa aI port d'amargor!

2935 Senyor, imitant-vos feu, donchs, qlue seguexca
I'esquiff383 de ma vida la via que feu,
y axí navegant, perqué no perexca
en esta gran mar, feu vós que.m regeixca
ab vostre govern fent yo.l gue voleu.

2940 t2701 Lo lector

Portant patiéncia per brúxoIa sempre
en totes mes obres, ab vostre recort,
que may a tals contres3sa sonás aI destempre,
ans, molt pacienL, tempres3ss vostre tempre

2945 fent dolgos acorts al agre discort385.
Y quant la senténcia de mort promulgada

381adereo"ja3 vegeu la nota 235.

382un"t 
a L'orsa: vegeu la nota 154.

383e"q'uif, rrbarca lleugera, que es sol dur dins un vaixell o barca méE gran per atrar a terra, per

a ex¡glorar Ia mar, ecc¡r.

384.ontrr, rf. mis. ent, ta weu més baixa de les de dona o d'infanEtr,

3 8 5 .'--teÍrp)rar. 
és la for¡na antiga de trenpar i acl té eI senti! especlfic de rtafinar harmórricament un

instrumefre musicaln. Segons el DCat., com a forrna nominal ha predominac 1a varian! tremp sobre tempre, í
no dó¡ra documenlaci6. Tanmat.eix en aquest vers trobem tenFre, més proper a l'éEim corresponenE (TEMPERARE).

386dir"ord, nm. ant.. Desaco¡d, discordanga,r D(XIB, gue dóna r:n exemple de Masdovelles, utl altre de

March i aquesE. Coromines sols dóna dlscotde com a derivat de cor. Sembla gue acf deriva de discordar:

"intt. Dissona¡i estar mancat de discordanga, harmoniatr DCat.
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a  m i ,  t r i s t ,  se rá  en  l ' o ra  qu -esper ,
suplique-us que sia per mi tan loada
que.m faqa reviure aprés mort penada

2950 menjant d'aquells fruyts del vostre verger.

l ,27l l  Lo evangelista3sT

Lavós despullaren Los saigs tan malignes
la porpra d 'escarn a Jesús mol t  prest ,
deixant-I i  tan sols les robes insignes

2955 pergué - 1 conegiuessen los pobles indignes
mirant- Io  vest i t  en son propr i  gesL388.
Per  fer -1 i  vergoñyd,  per  dar- l i  més pena,
1es mans I i  l igarén, áque}l turment,ant,
y enmig de dos ladres anant ab cadena38e,

2960 posant- I i  mol t  prest  Ia  creu en la  squena,
anava.l- trompeta3eo davant eIl  cridant.

12721

'rAquest és aquell  f  i I l  de Déu gui. s feya
y rey dels juheus se fa nomenar,
aquest és aquell  que.1 temple sant deya

2965 desfer  en t res d ies y  en a l t res t res creya
ab sa virtut própria aqueIl reparar.
Aquest és aquell  qui veda les rendes
pagar aI gran César subvert int la gent,
puix ha caminat tostemps per tals sendes,

2970 Pilat vol que bega amargues bevendes
e sia. n creu dura penj at prestament " 

rr

38?Da" 
d'aquesEa esErofa fins a Ia 30? s'amplia eI que en 1'evangeli d.e sanE. üoan abraga només Eres

versicfes (iln 19, 16-18): rrTunc ergo fradidit eis illum ut, crucifigereEur. Susceperunt auEem lTesum, eE
eduxerung. (17) Et bajul-ans sibi. crucen, exivi! in eum qui dicitur Calvariae l.ocum. hebraice aut.em Golghota:
(18) Ubi crucifixerunts eum. e! cum eo, ets cum eo aLios duos, hj.nc eE hinc. medium auEem,tesumr'. AquesEos
versicles evangélics s'amplien molt en la fstórja: priruer es refLecEeixen diverses reaccions de 1a genc quan
veu,Jesús anar cap aI  CaLvar i  (e.  27f-27?);  després (e.  278-285) f 'autor  increpa la verge Mar ia pergue vaja
a buscar son fill (en la yita Christi de Villena. sant .Joan anuncia a Maria 1a sent.éncia de mort de .Tesús).
Els jueus veuen Maria i Ia culpen, eIIa defensa ilesris (e. 285-2971 . L' evangelista narra la primera trobada
enEre Maria i .Tesús (e. 288-290), en qué no es parJ.en. Simó Cireneu ajuda üesús, arriben al" calvari i,
mentre préparen Ia creu. Maria s'acosta a ifeErls per cobrir-lo amb un veL (e. 29]--2931 i 1j. parla (e. 294-
300).  Després cruci f iquen . Iesr ls  (e.  300-307).

388Co.par.r, 
els primers 5 versós de l,estrofa amb ¿o quatt (4L verso): ¡r1o mafrEo e 1a porpra Ii

despullen, e les própies pobres vestidures Ii visten perqué. portanE-lo a la morE, en los seus vestiments
mi11or 1o coneguessentr. Ta¡nbé Li posen una corda al coI] i 1i carreguen Ia creu.

' 389sob.u 
la cadena veqeu la nota 59.

3901o 
qrr"rt també esment,a el delall del ¿ronpeta que va per davant, anunciant el pas dels co¡rdennats.

vegeu tarüé MarEfnez (v, e. 1 i s), i eI comentari a aquesc fragment de ¡fauf (1990, 3201.
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Í-273) l ,o evangelista

E fent-I i  la vo1ta3e1, corrent Io portaven
per tots los carrers de i lerusalem,

2975 e uns 1o planyien e altres cridaven3ez
que més los seus mérits tals dons meritaven
que no..Is gue l i  feren los reys en Betlem.
Tiraven-l i  fanch y molt grans. bruteses3e3
pels  u1ls ,  p€r  1es gal tes e fag d iv ina l ,

2980 y perqué les culpes nos fossen remeses,
portava üesús les tan vi ls empreses' damunt sa persona y carn virginal.

1274)

E a l t res gents fe1s,  qu i  bé. l  conexien3en,
mirant com anava ploraven molt fort,

2985 dolor y turment y pena sentien
de ta l  in just íc ia ,  car  to ts  bé sabien
que soLs per enveja l i  daven la mort.
Y, ohint tan sovint sonar Ia trompeta,
aquell  dif famant per tot 1o camí t

2990 cridant publicaven ésser gran proffeta,
de totes ses obres e vida perfeta,
fent, ver test, imoni, tots deyen axí:

127s1

"Aquest home just ab uI1s píadosos
mirava 1es gents, benigne senyor,

2995 los morts fent reviure curava lebrosos,
1os cechs, sorts y muts, contrets y febrosos
y a tots abragava ab bragos d'amor.
Cruel és Io regne hon tal se comporta3es,
cruels són los pobles tenint, tal govern,

3000 cruel  és Ia tera qu.en plant no.s t ransporta
y a gents tan cruels obrint cruel porta
no reb dins Io cargre cruel de1 infern. "

391far 
7a voita: rgirar i posar-se en novimen! en direcció contrária a 1a d.'abansrr.

t92Co*p"ruu 
aques! vers a¡nb Lo quart (42 versol: nlos hu¡s pLoraven e planyien, Ios altres

blasfemaven hi scarnienn.

393co.paa"r, 
aquest vers amb Bonaventura (1982, 31): rmas ab fang y brut.eses j-mpetuoslssimament lo

ensutzen e affl,igenr.

? q ¿---Sobre 
1a gents que segnria.Tesús vegeu Martfnez (V, e. 2, 1-2). I Lo qúatt (42 versor: rrTres

maneres de gents Io seg:uien", expS-ica I'episodi narrat en les estrofes 213-2?6.

395"oor¡rotr^t: vegeu Ia nota 113.
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f .2761 Lo evangelista

Ab un tan greu plányerr {ue no-s pot escriure,
3005 planyien los uns Ia sua mort greu,

h i .1s a l t res r ient ,  áb un in fe l  r iure,
l i  daven empentes, adés fent-lo siure3e6,
adés fent-Lo caure en terr"ab La creu
Y molts estranys altres venguts a Ia festa,

301-0 mirant  que. I .por taven comprés3e7 de greu dan,
cridant tots l i  deyen ab veu dessonesta:
t 'Puix vas entre ladres ab creu tan agresta,
senyal que Lu eres un malfactor 9ran3e8. rt

12771

E, com si fos mut, ,Jesús no parlava,
301-5 anant a Ia mort anyell  mansuet3ee

y, exint a Ies portes, la gent abundava
per tots los carrers .y lochs hon pasava
dient :  t rPer  qué. I  penjen?,  ne quin mal  ha fe t?"
E reyen los uns ab gran alegria

3020 seguint - lo  per  veure '1  cruel -ment  c lavat ,
h i . ls  a l t , res p loraven f  ent  t r is t , .  armonia
ab plors y gemechs y pensa molt pia,
tenint de ,Jesús mol-t gran pietat.

12781 A la verge Mariaaoo

3025 rrVeniu verge santa, veniu gloriosa,
cuytau prest, Senyora, cuytau y veniu,
amor vos dará virtut poderosa,
correu,  mare t r is ta ,  correu,  do lorosa,
s i -1  vost re f i l l  d igne vo leu veure v iu .

3030 Puix  tants  1o seguexen,  seguiu- Io  vós ara,
cuytau ans que muyra penjat en Lo fust"

396tirr. 
és una forma anEiga de seure.

39.7 

"o^prés: 
vegeu 1a notsa 18.

398co*p"""r, 
els d.os darrers versos d.e I ,estrofa

ladres Lo portaven pergué los pobles cregxreE sea que r¡na e
amb ¿o quart (42 verso) z oen companyia de dos

semblant culpa una e semblant pena merexia,,.

399v"gau 
eI sintagma anyelT rnar¡suet eí Lo quart (42 versol: "hi eI], anyell mansuet, a la mort

acaninava'r. Sobre üesús com un anyelL, vegeu la not.a ?8.

400_---Des 
d'aqgesta esE.rofa fins a La 284 I'evangelista es dirigeix a Maria i I'apressa pergué vaja

a veure Jesús, que passa carnf de1 Calvari. Martfnez (V, e. 4 i e. 5-8) també es dirigeix en primera persona
a Maria. vegeu t.ambé De meditatione atribuit. a Beda (1852-55, 94, 5661, que recorda Maria i ef seu dolor
en aquells moment,s.

422

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Los seus tots Io dexen, la creu sols l 'emparaaol,
donchs,  soIa,  vós soLaoo2,  g i rau- l i  1a cara
primer gue 1o cáLzer amarch de mort gust.

3035 12791 A 1a verge Maria

Correu. ab gran cuyta que ja té senténcia
de mort  e  ja '1  por ten a cruc i f f icar ,
la creu port 'al col l  ab gran paciéncia,
mostrau-l i ,  donchs, vós, amor y cleméncia

3040 puix  to ts  l 'avorrexen h i . l  vo len matar .' Amor vos dará esforq y gran forga,
correu prest ,  Senyora,  per  ta1 que.1 ve jau,
cuytau puix 1o cuytenao3 per por que no torqa
Pi la t  la  senténcia,  e  no van a l 'orgaaoa,

3045 ans tant 1o fan córrer que molt sovint cau.

[ 280 ]

Cobriu-vos Io cap ab 1o mantell pobre
que viuda sou, viuda de f i l l  e senyor,
y en obra tan santa sereu fel manobre,
sereu de Ia sgleya 1o rich canelobreaos

3050 tenint lum encesa de gran fe y amor.
Sereu la columna de nostre sant temple,
sereu 1o rich cofreaos de preu infínit ,
sereu nostra guia, gereu gran exemple,
menjant per nosaltres, segons bé contemple,

3055  1 'anye11407  en  1a  pasqua  que .ns  l eva  1 'en f f i t .

4oL*rp^r 
r, nprotegir, ajudar cont.ra el perillr. vegeu ta¡nbé Les notes 214, 290 i 371.

n02v"9"r, 
sobre la soledat d.e Maria el P:ant de L]ulL (1986, 51, vs. 73-84).

4038n 
.e1."i6 a¡nb 1es presses en aquesEos versos vegeu lanbé Iro quatt (41 rrerso): rperó Ia execució

fins a pujar-lo en la creu volien que fos cu:¡tada". Cuitar; r'menar pressa', 'instar (algú) ¿ afanyar-se
(per alguna cosa) o a fer-Ia toE Eegn¡it.s DCat.

4Q4.o"t 
a l'orsaz vegeu la nola 154.

405Corp"."r, 
aguest ve¡s i é1 següent, a¡rü ¿o quart (77 rector: ¿ I'església, durant ].a SeEmana santa,

rrsola encesa roman una caneLa blanca que Ia vetge senyola signifi.cas.

{ u o---Lo 
qtar t  (76 versol

lanüé apareix el cofre: rrres I
infinit. de aquest cofred.

4o?sobt. 
,Jesrls com un

mansuets, a Ia mort acamÍnavatt.

reculL unes paraules de sant Aguscf sobre 1es ferides de ilesrls, en les quals
no.m derroca perqué scich ferm sobre 1a pedra [...] no.s minwa 1o tlesor

anyelI, vegeu ]a nota 78. I taIIüé I'o quart {42 verso): "hi e11, anyelJ.
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[ 2  BL ]

Seran les tovallesaos ab sacra pintura
les sanchs tan divines que tant brollaran,
la creu será taula, 10 past gran tristura
hi .1 beure, 1es aygües de gran amarglura

3o5o que. ls vostres ul ls dignes lavós manaran"
Dinar s 'an los ángels,  1o sol  Y Ia luna
ab vós en est  d ia,  vest int-se de dol ;
será per miracle, €[ tanta fortuna,
deffés vostre viure de mort tan comuna,

3065 resLant sens ecl ipsi  a1 món ün clar so1.

1282J A la verge Maria

Será-us la creu arpa, essent encordada
ab venes e nirvis del cos divinal,
sonar-Ia eu vós ab fe concertada,

3O7O Ia vostra veu dolqa cantant concordada
tostemps ab 1o cánt ich del  par 'e terna1aoe.
Lavós I 'un icornalo d 'e terna just íc ia
en faldes tan castes fareu adormir,
e  vós,  ab los lagos de fe l  amicíc ia

3075 tendreu-1o l igat ,  quant  nost ra mal íc ia
mourá sa gran ira que'ns dega punir-

[ 283 ]

Armat ab la creu,
al ángeI maligne,
anau-hi portant

3080 sereu dura pedra,

per dar la batal la
es tá  vos t re  f i l 1 ,

de fe cremant faLlaa1l,
sereu gran estral l-aa12

408to.r"1.¡"r, 
Cena]les I. Resulla diffcil accepEar el terme EenaTLes en aquesEa i¡nagge referida a

un banguet; Ia 11i9ó de 52 i La correcció manual de Ut, que donen tova.l.LeE, concorden millor amb eI senEiE
del t.ext, "

409sob." 
la ima¡ge de Ia creu com a arpa desenvoJ.upada en aquesta primera part de I'estrofa, vegeu

sanc Bonaventura, ?ractalus de passione Dútini (1898, 172): 'septem sunt, verba' quae guasi seplem folia
semper virentia vilis nostra, á¡n in cruce elevata fuiE, emisib. Citshara faclus est tsibi SPonsus tuus,
sci-Iicet cruce habent.e formam ]iqtli, corpore vero suo vicem c]¡ordarum ligno exgensarum- llaec auEem sunC
sepiemverba',. Ennoia 

";.r.pii.iá.e'Ia 
iiratge apareix en les homities de iant.Agustl-i en Ies eEimologies

de'sant Isidor, el quaf-di;^que ari¿igamene ]i cf€ara tenia ? cordes i que per aixó-es fan coincidir les set
paraules que a1u ,teiris ü-fá-éré" i*¡ les set cordes de Ia cftara. vegeu lambé ¿o quatt (75 recÉo): rsi

i ,enemic i i  af f legeix e no, t  dexa,  pren aquesta davf t ica t . . .1 e les sues dolces cordes somr' .

ntogor 
diu L¡1cia Mar¡fn (L885, 2761, I'unicorn és en els besEiaris uri animal ferotge i fanEaslic

que només pot ser cagat si reconeix la flaire d'una donzella v-erge.-davant de Ja gual s.'humilia. Representa
üa at.Ieg'orie de tá rligi"ii"i áe Maria. En aques! cas és claia 1a referéncia a Maria.

4nfurr", 
vegeu la nota 25.

4!2es¿raTlar rf. ant,. Sageta,' DC\¡B, que dóna aquest exernple de 1a fstatia con a primera documentació

del Eerme. segons e1 DCat. ',estra.l.l i I'antic esüraila signific-?_r_9n.pr-i_miEivamenE-'fleExa', 
'trec morEffer'

[ . . . ]  estra l . l -a,sageta,  f reqüent en eI  segle XV ( i  potser ja x lv] r r .  vegeu Ia nota 55.
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1o cap fent d'infern menut més que mi1l.
Sereu vós Judich ab sant exercici
salvant d 'Olofernes la sacra c iutat ,
i  á Cf cast igant I ' infel  ladrocini ,

3085 Abram que fareu del f i l l  sacriff ici
ab f lames enceses de gran carit,at.

I

Í2841

Recorda-üs, Senyorar Q[ua[t verge parteraal3
ab goig sens doLor parís I 'ome Déu,' cuytau, donchsr pr€st ara, que ara us espera

3090 dolor inhumana y pena molt fera
parint los fi l ls dignes al peu de la
Cuytau, donchs, cuytau, que.I f i l l  ja

creu.
s 'acos ta

al loch de la mort per nostres pecat,s,
puix ja de CaLvari és prop de Ia costa,

3095 e tant  de cr iar  1o seu v iure us costa,
anau ans que.L maten aquel ls  ce lerats .

[285]  A la  verge Mar ia

Ab una dolor que totes avanga
tostemps v ives lágremes sos u l1s dest i l ' Iant ,

3L00 cubert 1o seu cap ab nova usanga,
de dona ja viuda mostrant la semblanga,
anava 1a verge son f i l l  Déu cercant.
Y en tots los carrers a tots demanava
deI seu f i l l  amat repós y conort,

31-05 y, ab cuyta molt cuyta, de penes cuytava
y enmig de les gents plorant se lanqava
amant menys 1a vida, Iavós, que 1a mortala.

t286J

Cascú del-s malignes juheus qui 1a veya
axÍ  do lorosa son f i1 l ,  Déu,  cercar ,

311-0 ab lengua perversa cridant prest l i  deya:
"Si ben castigat 1'aguésseu quanü feya
1o ma1,  r ro .1 veur Íeu vós ara penjar . r l
Y ab gran paciéncia humil responia:
I'Mon fill no és ladre ni menys omeyer,

3Ll -5 mon f i l l  no fa  mal ,  Di  fer - Io  podia
ni alrre ha fet del crue fer devia

413V.g.,, 
la verge parEera tan¡bé en l'esErofa 24 de Ia ContempTació.

414Err.g,r""ta 
estrofa es d.escriu Maria pel-s carrers peguntsanc pel seu filI. vegeu MarEfnez

2 i 3l z "viu prop de mi la reina de sal.ud, / mare del ,Just., en estrem congoxada. / La gual hunil,
f f i l I  desi josa,  /  me demana: r r .Tesús,  ¿haveu-Io v ist? ' r .  vegeu taÍüé Llu l f  (P.¿anü, e.  6) .
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ni may ha tengut ni té tal poderals.

12871

Adamals féu 1o furt hi.m fa tr ista mare,
que-1 meu f i I l .  beneyt  jamés ha fe t  mal .

3 I2O Adam és 1o ladre y  vo l  l 'e tern pare
que.1 seu f i l l  y  meu axí .ns desempare
e muyra sens culpa penjat en 1o pa1"
Mas  a ra  s i .m  fos la mort tan amiga
que fes ab sa vida ma vida morir

3L25 rebr ia- la  jo  ab goig,  sens fa t iga,
puix dos voluntats que un.amor l iga
un mal y una mort 1es deu deparLir. "

[288]  Lo evangel is ta

Axí, fent, la cerca' cercant 1o f i l l  dignealT
3l -30 per  to tes les p laces .ab p lors  y  grans cr i ts ,

hixqué al encontre de1 f i l l  tan insigne,
hi. ls dos remirant-se ab gest, molt benigne,
caygueren en terra restant esmorti ts.
Caygué prest la mare mirant ja desfeta

3l -35 de1 f i l l  1a bel lea ab co lps y  buf fe t ,sa18.
Caygué prest 1o f i l l  de mort, vent constreta
l-a fel- mare sua y ohint la trompeta
que tant diffamava sos actes perffets.

128el

Amor era" I  vent
3L40 dos grans naus

l-a nau del- sant

qu.en roques de penaale
batia ab hones de p1or,

f i l l  tocant  ba ix  1 'arena

¿ 1 q---Aquesca 
estrofa i 1a següent conlenetr una resposta de Maria a1s jueus e!¡ estiL directe que no

he documeneat en altreg texEos. Es pot considera¡ com el primer plany que fa Maria.

415E1 
aonlrast entre Adam, que ba cond.emnat eI génere hr¡¡ni,, i ,Iesr3s. que eI salva, apa¡eix molt en

el.s textos en prosa conenlat,s,. vegeu per exemple Lo quart 148 recto). Sobre el.s ve¡sos 3I23-3L27, vegeu
lambé e1 plany de les estsrofes 386-392.

t \ t=''¡g,testa 
esErofa i 1a segúenE ex¡lliquen Ia primera lrobada de ,Jesús arrü Maria camf de1 Ca1vari.

Mare i fiLl no parlen en aqtiest primer moment etr cap dels textos consul.tats. vegeu, per exemple, Martfnez
(V, e. 11) , í I'o quart (43 rectol . Compareu eI vers 3130 a¡¡ü els següenEs versos de Llull (Plant, e. 6l z
tranava la puel1a prés son fi11, e espés / demandava ajuda, e tirava a manés / sos cabeLls, e sa cara
rompia'r.

¿ 1 n---compareu 
aquest, vers amb Martfnez (v, e. 5, "plena de colps sa bella cont.inengar

419_
, 

---La 
imatge de la mar relacionada amb üesús i amb Maria és molE abundaixE en aquesca obra. vegeu

eI que diu llauf (1990, 318) en.relació amb la Vita Chtisti de villena. Hauf atribueix aquesEa imaEge ban
recarregada al fet. que 'el desig d'original.itaE i de fer gala d'enginy es fossilitszava en Eópics rutinaris".
Aquest tipus d'ima¡ges tarnbé apareix en Bonaventura (1982) i en Lo quart (vegeu per exemple 74 verso, í
especia lment.  et  capfEol  r tsuma de }a Passi6. . .u) .

426

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



y Ia de la mare, de aygües ja p1ena,
de mort peril lava, naffrat Io seu cor.
Y estant asetjats en tal agonia,

3145 voient-se socórrer ab mans d,amór giran,
major dolor era cascú quant volia
socórrer al altre y fef no u pod.ia
que no.Ia fortuna del sols própri dan.

[2e0 ]

Tenint molt naffrada la sua carn mund.aa2o
3L50 y ab creu Lan fexuga anant lo Senyor,

y venE de dolors la mare fecunda
li fon pena greu dolor tan profunda
gue més sobre totes l i davJdolor.
Tantost esmayaren 1es forces humanes

3155 de1 seu maLvat poble rebent tan grran frau,
e tostemps la creu ab mans sobiranes
tenint abragada, mostrava grans ganes
de rembre,ns a tots, anant molt aspau.

[291] Lo evangel ista

3160 Per quant demostrava piLat molt amar-lo,
tement los juheus que no.l dell iurás,
puix e11_ no. cuytava, volgueren cuytar-1o,
y prest lavós feren que per a penjar_lo
Simó Sireneu la creü 1i-port;!*zr]

3i-55 Y axí 1o portaren a1 mont de Calvari,
la mare tan trista son fi l l  Déu seguint,
y essent-Ii taI poble crue1 adversári,
t,enia j a prompte pertret necessari_
de claus per clavar-lo¡ d grans colps ferint.

12e2)

3170 Ab ira cruel, 1es mans celerades
tantost comenqaren aque11 despullar,
y estan_t ab les plagues les róbes pegades,
tiranta22 turmentaven ses carns aelicádes
y totes de sanch 1es feren brollar.

420rr 
da, sru¡¡da¡ radj. ant,. Ne!, pur. n.

421v"g",, 
aquesea escena en llo qüaÍt (43 vergor: nperó aquells celerats péssims gui a la mort 10cu)¡taven, tement que PilaE, qui tant havia treballat. en fer-lo a"tliure no mudáJ la se¡rténcia, per forgaa sinon cireneu la creu feren-pendren. Els detalls aJ ia.-t".lrr*lo.procedeixen del.pseudo-AnseLm Dja.Logrus(1857-66.  159,  cof .282-3 ' ) ,  e láboraraesl i?Jpef  pseuao_eonavñ;; ; ; {19s2},  sanraBrfg ida,  e lcarro ixa,  erc.

422tir"t, 
vegeu la noEa 296.

427

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



3175 E tots calc igaven
les robes tan santes
Y essent molt cruels
tot nuu 1o tenien
per dar-Ii vergonya,

1o seu sagrat moblea23
per  ter ra s tenent ,
al seu rey tan noble,

davant tot 1o poble
més pena y t,urmenta2a.

[2e3 ]

3180 Y, mentre- ls.  forats de I 'aspra creu feyen,
a tots convocaven l i  fessen escarns,
ploraven los uns hi ' ls altres se reyena2s,
a1 digne Noé mostrar quant li veyen
torbat per amor les divinals carns.

3185 Lavós acostá 's  sa mare mol t  santa
Ievant-se de1 cap 1o seu ve1 sagrat,
y aqueIl prest cobrí sentint, pena tanta
que sols 1o recort en mort nos tresplanta,
d.ient tals paraules al f  i I l  tan amata26:

3L90 L2g4l La vergie Mariaaz?

I'Anau, 1o meu f i} l ,  puix vostre sant pare
vo1 huy que muyrau sentint pena greu;
anau,  1o meu f i l l ,  per  ta1 que 's  repare
la mort  de ls  f i l ls  úosEres,  que yo,  t r is ta  mare,

423I/]ob7e, rm. Conjunt d,object,es eransporlabLesn. En I'eslrofa et moble deu ser 1a roba de,Jesús.

424_
AquesEa escrofa expJ.ica l,episodi en qué, arribat,s al, Calvari, els jueus despullen üesús. Vegeu

Bonavenlura (1982, 53): "Despullás lo senyor itesús altra Vegada, e fonch aqueaca la Cercera volta_que mostsra
son cors desnuu davant, 1o poble. Foren renovades en aques¿ despullar del Senyor totes les sues nafres, guant
de la esquena 1o desputla-ren la túnicha, qui en 1a peII e sa-nch estava aferradar'. I I'o quart l+6 recto't-z
,,Mira, ddnchs, aquests celeraEs ministres, com Ia ¡nort de1 senyor disponen: despul_1en-l-i per augmenE de
improperi e vergónya les vesEidures, ¿enen-lo tot nuu al fre€ e alte. Sentsf ,fesús_ dolor excessiva al
deipuitar de Ia 

-robi 
a La sua nafrada carn pegada, e lavors Lo seu cors de eleg?9! e bella forma, corre!¡t

sanih e cubert de v¿rto]s e plagues, generalmenE. tots Io miren". Vegeu tsambé Villena (1915, II, 367): 'E

axí anan!. vengueren aI rnont-de-Calvarí. E aquf, descarrega! ilesús dé 1a creu que PorEav-a.-fon despull_aE,
no sens molta áolor e pena, car la roba sEava pegada a l-a sua pelsona per }a- multitud de Les nafres dels
aqoCs que sofferls havila; e. EiranE 1a diEa roba sens neguna pieEat, EoCes escl-aEaren, e 1q¡e1l cors sagraE
fón cuÉeru de sanch. E sofferf üanta e lan extrema dolor, que pogué dir, ab 1o psalmistsa: 'Do7oÍ meus
re¡¡ovatus est, car totes Les sueg dolors forefr Lavors renovadés".-Margfnez diu sols que despullen üesús i
el veu nu. Compareu l,escena anü I'estrofa 11a de la Contenplació. Vegeu tanüé eI comenearj. de Hauf (1990,
3 2 0 )  "

425L'"r""rr" 
de Crist nuu, dels jueus fent e1s foraE.s i la genE parlants també la presenta Martfnez

(VI,  en 1es t res pr imeres esElofes).

426 ----CoÍlpareu 
els cinc darrers versos amb Lo quart (46 rectol. "cu)ta la trista que morir volia, e

ab ánirno de dolor'fforgada, al sangonós filf se acosta, hi levan!-se del cap una tovall'ola, cobrf aquelles
part.s de son fill que.ls primers noltres pares aprés de haver peccat se cobriren". Vege} tsambé LIUII (P7ant,
é.  : . ¡ ,  145-155);  i r i t tená (1916. r r ,  36é);  aonaventura (1982. 53).  r , 'escena del  veI .  que es l reva Mar ia
proceáeix del De neditatione alribuiE a Beda (185?-66, 94, 5651: rrsic toEus nudus in cruce elevatur eE
éxt.endiEur. Sed mater eius amaneissima velun suum, quod habebaE in capiEe sr.¡o, posuit cire-a errm plena
anxietaEe, et. involvit, focumverecundu¡nrr. En aques! cLs Maria ha posat el vel a,Jesús quanés damun! Ia
creu, perqué hi havia una altra manera de repreéentar 1a crucifixió, que era la de pujar üesús a la creu,
ja plant,ada,. i després clavar-1o.

421Dut 
d.acf fins a l,eslrofa 3OO, ttlaria es dirigeix a.tesrls en un plany del qual no he trobaE

preced.ents en els textos consultals. En Villena (1916, II, 368) també es dirigeix a ,Iesris, peró no en els
mat,eixos E.ernes.
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3195 tanbé só contenta muyrau en la creu.
Anau, 1o meu fi l l , puix ha tant qu'espera
Adam en trist carqre 1o vostre goig gran;
anau, lo meu f i l1,  ! [ü€.1 meu cor s 'a l tera
puix esta será Ia volta darrera

3200 que vostres carns vives mes mans tocaran.
1

f2esl

Anau, 1o meu fi l l , anau a Ia pena
anau a Ia creu, anau a Ia mort;' anau, 1o meu fi l l  , y ab t,an rica strena
será f infern buyt e yo tota plena

3205 de plor y t,ristura y gran desconort.
Anau, 1o meu fi l l , vengreu 1o diable
salvant tot 1o món, car sou Déu üesús;
anau, 1o meu fill, ![u€ pena spantable
pasar trista spere per vós, molt amable,

32lo puix v iu com sol ia ja no us veuré pus.

l2e6 l

Anau, 1o meu fiI l , sentreu pena dura
clavat en Ia creu ab tres cruels claus;
anau, Lo meu fi1l, preneu Ia tristura
mortal que us espera, € yo I 'amargura

32]-5 mirant-vos morir rement ]os esclaus.
Anau, 1o meu fiII, g[ü'en fust, creu sagrada,
sereu vós clavat, e  yo .n  c reu  d 'amor ;
anau,  1o meu f i l l ,  €F 'en esta jornada
sereu 1o naffrat e yo Ia penada,

3220 tendreu vós les naffres e yo la dolor.

t2971 La verge Maria

Anau, 1o meu f i l l ,  qlue yo us do l icéncia,
besant,-vos Ia boca, les mans y los peus;
anau 1o meu f i}I ,  feu obediéncia,

3225 preneu Ia mort dura ab gran paciéncia
que us donen, sens culpa, los tr ists fariseus.
Anau, 1o meu f i l l ,  anau a Ia luyta
de mort tan amarga, anau e cuytau,
anau, 1o meu fi1I, anau ab gran cuyta,

3230 guariu los f i l ls vostres de pena tan cuyta
y allá hon sereu de mi us recordau.

tzeel

Anau,  1o meu f i I I ,  q lue ja  s 'apare l la
Ia creu hon sereu cruelment clavat;
anau, 1o meu f i l1, gue prest en aquella

3235 batran los juheus moneda novella
per  rembre. ls  cat ius de capt iv i ta t .
Anau, 1o meu f i l I ,  preneu Ia semblanga
de ladre maligne essent just y sant;
anau, 1o meu f i l I ,  anau, Rá speranga,
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3240 anau en 10 camp
y al l í  vencedor

de tota ultranga
sereu tr ihunfant.

12eel

Anau,  1o meu f i l l ,  compl iu  los mister is
per qué de1 a1t cel al món sou vengut,
anau,  1o meu f i l l ,  rebreu v i tuper is ,

3245.  escarns y  b lasfémies y  tants  d ' improper is
que.1 poble us dará en loch de trahuta2s.
Anau, fo meu f i l I ,  g[ü€ molt poch s'al larga
Ia v ida y  ec l ips i  de l -  vost re c lar  so l ;
anau, 1o meu f i l l ,  € yo, molt amarga,

3250 restant  to ta so la vest i r -m'e de sargaa2e
per vostra mort dura fent, plant y greu dol.

[300]  La verge Mar ia

Anau,  1o meu f i1} ,  pu ix  és justa cosa
pagueu vós en L'arbre deI arbre lo dan;

3255 sereu vós I 'espós,  la  creu vost ra sposa,
1o táIem brocats vermells com Ia rosa
de vostres sanchs mj-es que tant brol laran.
Y axÍ, com a viuda, eD aquesL tr ist dia,
cuber t  1o meu cáp,  a ls  peus I i  seuré,

3260 y vós,  1o meu f i l l ,  fent  do lg.armonia,
Adam ballará ab gran alegriaa3o,
mas yo,  t r is ta  mare,  tostemps p loraré""

[3 o1-]  Lo evangel istaa3l

428trahut, 
vegeu Ia nola 119.

q z >--- 
sargas "tela formada d'un l1igat de curs quadrat de tres o més fils i passades, amb les

evolucions dels punts d'encrecreuamenE disposades oblfquament. de maflera que produeixen ]'efecte de
diagonals més o menys separades o gruixudes segons la grandária del curs". Aquest Eerme també apareix en
I'Oraci6 de Core1la, que es troba aI final. de I'edició de 1493 i de Ia de 1518 de .r,opassi en cobLes.

430"" yitt christi de villena comenga eL volum t.ercer amb Ia gran fesEa que Adam i els sanls
celebren a1s lLimbs després de La mort de rTesús.

¿ ? 1---Les 
estrofes 302-305, conlenen el relat de l-a crucifixió de ,Iesús. IJa forma més antiga de

plesentar Ia crucifixió era Ia de plancar La creu primer i després fer que ,Iesús hi pujás i aIIá clavar-lo.
Un dels primers cextos en qué es presenEa la crucifixió amb Ia creu estesa en terra és el Dialognra beatae
Mariae e¿ ¿Dse.lmi de Passione donini, i s,hi donen mo1E.s detalls:

nudaverunt ilesum unicum filiu¡n meum toEaliter vestibus suis, eE ego exanimis factsa fui,' lamen velamen
capiEis mei accipiens circumglavi lumbis suis. Post. hoc deposuerunt crucem super Eerram, et eum
desuper ext,enderunE., et, incueiebanE plino unun clavum adeo spissum quod tunc sanguis non potuit.
enanare ita vulnus clavo replebatur. Acceperunt post.ea funes et traxerunt. aliud brachiun filii mei
rTesu. ee clavun secundum ei incusserunE. Postea pedes funnibus t.raxerunt, et clavum acutissimum
.incutiebant.. et adeo Eensus fuit uL omnj.a ossa sua e!' membra appareren!, iEa uE implereEur i].lud
1t857-.66,  Ls9,  282-283') .

Després apareix en les meditacions sobre 1á Passió atribuides a sant Bonaventsura (Bonaventura f982, 53):
"Foch enap!és compel.lit 1o senyor ,Jesrls de posar-se sobre Ia creu, Ia qual en terra esEava estesar 1o qual,
sens rebel'lió ni contradicció algr¡na, per sa inmensa benigrritat humilment fahia qualsevol. cosa que li fos
manadarf. També apareix ta crucifixió en aquestos termes ea I'o quart. Frank (1930. IV) esmenta textos de
Nicolau de Lyra i de santa Brfgida que recullen l'escena,
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Ioq tan cruels saigs, inichs i malignes,
davant 1o y levaren, ab mans tan indignesa32,
aquelI estenent tot nuu en la creu.
Y, volent clavar Ia carn tan perffeta,

327O tenien, de claus molt gran aparell;
y, clavant del f i l l  primer Ia. má dreta,
1a sua fel mare, áb fort pena streta,
sent ia dins 1 'ánima

[302 ]

los  co lps de1 marte l l .

Clavada la dreta, la squerra tirarena33,
3275 y vent no bastava de1 clau al forat,

ab cordes cruels molt fort la ligaren
y, tant los seus membres sagrats estirarena3a,
que tot Lo seu cos restá desnuata3s.
Axí, turmentant los ossos y juntes,

3280 1es venes e nirvis granmenE delicats,
c lavaren aquel la ,  y  en I 'aspra creu juntes
restant separades les mans y desjuntes,
ab un clau clavaren los dos peus sagrats.

Parlant ab veu dolga
3265 la verge tan pura al

[303]  Lo evangel is ta

3285 Clavats peus y mans,
aquells grans bochins,

rahons t,an insignes
f i l l  amat seu,

ab pens. acordadd,nt '
y ab molta furor,

432Lo 
q,r"t, (46 recto): itiraren cantosc superbament e felLona aquells cruels ministres l-o fill de

les wérgens ¡nans de la dolorosa mare, Ia qual dexaren snortidar'.

4 3 3 .  .- - - t i rarz 
vegeu la noca 296.

¿a¿---En 
aquesCa estrofa alternen tira¡ i estirar anrb r¡n sentsiE molt similar.

435e1" 
verson 3214-78 (vegeu tarnbé en I'escrofa ancerior el vers 32?1) narren detalls de la

crucifixió. Bolraventura 11982, 54, 810-833) e:q>lica l'episodi en els mateixos lermes. I'o quart (46 veÍsol
diur ne permés Ia divina providéncia que.ls forat,s 1os huns dels alcres nassa diEgaven, per hon fon mest,er
que.1 delicat e sacratfssim cors de atesúE axf com a pe1I sEirassen perqué leg mans e 1os peus alE foraes
at . t .enguessent.  I  Vi l fena (1915, I I ,  370):

feren esE,endre 1o senyor;tesris sobre Ia creu, que stava en terra, e prengueren Ia sua me dreta e ab
un clau gros e desp\rntat clavaren-la slretamen! en La cleu ab grans colps de martells, de qué sa
majescat gofferf estrema dol,or. E, venint a l'a1tra ¡ne, Erobaren que no bastava aL forat que en ]a
creu havien fet, per 1o arrungamen! dels nirvis, car, per dolor incomport,able que.sofferia en La má
gue ja tsenia clavada, to¿ 10 seu corE se era alteraE e arrungat; e 1av6s, aquells mifristres rabiosos,
pijors gue bésties feres, prengueren r¡na corda, e, ligada al brag de ilesús, t,iraren tant fort. e Ean
cruelmen! que tots los ossos dé1s seus delicats bragos e pits foren desjuncts en nanera que's Podien
bé cont.ar cascfi per si.

Margfnez (VI e. 8) ! rtPerque-Ls fforatE de 1a creu lribanada / eren més luny
quaere saigs aquf.n presenqa mia / ffonch de mon Déu la persona scirada".

436 

".ord"d", 
resignada.

43]-

gue 1o cos atsenyia. / per
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algaren Ia creu donant-I i  sacsadan3?
per ta1 gue.l seu cos y carn tan sagrada
cahent  sobre. ls  c laus sent ís  més dolor"

3290 Lavós, tot Io pes del seu cos benigne
penj at en 1es naf f res del-s tres c1ausa38 tan greus,
per tot habundava Ia sanch Ean insigne
per ta1 gu€, reguant 1o arbre tan digne,
donás habundáncia de fruyt als f i l ls seus.

[ 304 ]

3295 Axí fon alqada I 'excelsa bandera
per 1o cruel poble ab cor inhumá,
de plagues cuyraga, d' espines cimera,
per langa 1a creu, pavésn3e d'amor vera
tenia 1o nostre val-ent capitá440.

3300 Donant la batal la en mont de Calvari
a  hora de sexta,  

'€r  
d ia  de pIant ,

de pena y dolor y temps tan contrari,
rebent grans encontres vencé 1'adversari
los pares cat ius d ' in fern del l iurant"

l30s l

3305 Dolor en 1o cap Jésús Déu passava
tenint - lo  naf f ra t  d 'espines mol t  grans,
dolor en 1o cos plagat quant penjava,
dolor  en 1os peus pel  c lau que ' ls  naf f rava,
dol-or en l-os bragos, dol-or en les mans;

33L0 dol -or  en los n i rv is ,  do lor  en les venes,
y en to tes les juntes dolor  gran y  for t ,
dolor en los ossos y ab tan cruels penes
d'est rema dolor  ses carns eren p lenes
ab r¡ena sens límits de tan crueL mort.

43?Mar!fnez (vI, e. 9), ,,Y exequant, Ia creu amb molta forqa". villena (1916. II, 3?1) Eambé dóna
eI det.all de la sacsada, c¡¡e no apareix et IJo quatt.

' n38sobre 
eI detall dels t.res claus, Panofsky (1994, 11?), en parlar de Ia lradició iconográfica.

diu gue Nicola Pisano (1205-1280) adopta per primera vegada la innovació góE.ica de fixar Crist. en Ia creu
amb tres claus i no amb quat.re.

439---pavést  
vegeu Ia nota 177.

' nno.Sob." 
Ia figura de crist. com un gerrer ve5Jeu, per exemple, I'o quart (73 verso i ?4 tecto) r ro

be1.Iic6s strenu cavaller, hon tsens les tues armes, puix énEres en bat.al.la [...] Aquests scue 10 cristsiá deu
pend re  ( l ac reu ) " .  VegeuEan ¡bé  I a  Con te r l pTac ió ,  e .3 i .  Hau f  ( 1990 ,  98 )  E rac ta l a f i gu rade l cava l l e r c r i s t s i a
én patlar de I'obra d'Eiximenis i diu gue és un tema procedent del Lfjbre de Jobz I'Totsa Ia vida de l'hom
sobre 1a t'elra és aixf com una belfa cávalleriau. Taúé esmenta eL Manual de7 cavaLLer cristie d'Erasme.
Villena (1916, II, 277) diu: trEslant axl 1o valenE capitá aparelJ.at a Ia batalLa". Sobre les estrofes de
la cruci f ix i6 vegeu t .ambé l lauf  (1990, 320).
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3315 [306]  Lo evangel is ta

Batent ab les ales de mort en 1a penya
encés I 'etern fénixaar 1o foch d'amor gran,
cremant 1o seu viure de creu ab Ia lenya

dexant rica-nsenya
a quants 1o creuran.
donant la sanch pura,

ha mort nostra mort
3320 de fe y amor vera

Lo sant pel1icá442,
doná v id .a ls  f i I1s
y en cima tan a1ta,
I 'oce l l  d iv ina l ,  ?b

3325 cantant set paraules

t,an morts y naffrats,
de palma tan dura,
veu de tristura,

nos ha consolats.

[3  07 ]

La sua fel vida, qlue may no féu erra,
volent diffamar aquells descreents,
penjaren dos ladres donant-li més Stuerra,
la u.n Ia part  dreta e I 'a1tre 'n la squerra

3330 per ta1 gue. l  t inguessen per ladre 1es gentsaa3
Y enmig Déu ilesús, ab uIIs de cleméncia,
estava mirant a tots per eguaI,
mas dels que li feyen tan gran resisténcia
tenia dolor, puix tots ab sent,éncia

3335 ju t jar  esperava ab foch in fernal .

[ 3  08 ]

Lavós, Pi1at, vent 'ab causa injustaaaa
1o just condemnat ab penes t,an greus,
escrigué 10 títo1 que tants béns ajustaaas
y deya clavat damunt en la fusta:

3340 ' rJesús nazareu Io  rey dels  juheus."
E molt,s d'aquells bisbes inichs, quant 1o veren,
legiren aqueIl, car prop Ia ciutat
estava 1o loch hon el ls cometeren
la erra tan gran, quant tots just,ats feren

3345 qu. en creu Déu ,Jesús fos cruciff  icat.

4n1L" 
ir"ag" de l,oce11 que renaix de les prdpies cendres fa que el fénix siga presenEat coñ a

slmbol de la resurreció (MarEfn 1995, 268).

442sob"u 
el pelicá vegeu la nota 10.

4431'o 
qr"rt (50 recto) 3 rre per inproperi entre ladres Io senyor crucifiquen, per moscrar que era

senblafrtr.

444L." 
estrofes 308-312 glossen l 'evangel i  ( . tn 19,  19-221.

44s"iu"tt, 
vegeu la noca 211.

433

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



t3091 L,o evangel is ta

Perqué tots los pobles legir 1o poguesg-gn
escf i t  era.n greóh,  ebraych y en la t í , 'aa6
per tal que.ls lenguatges tots tres l 'entengiuessen

3350 h i " ls  grans pelegr ins leg int - Io  sabessen
de taI mort Ia causa, ho féu el l  axí.
Y avent  fe t ,  per  forqa Pi la t  ta l  just íc ia ,
puix ser conexia i lesús innocent,
éscrigué tals letres ab inimicíciaaa?.

3355 lravós los grans bisbes tots plens de malícia
axí  l i  par laren ta ls  coses d ient ;

t 310 l  Lós  j uheus

rtPuix tant a nosaltres volgut has cÓmplaure
s i  bé 1a just íc ia  en to t  te  constreny,

3350 no"ns vuI les en pai t ,  senyor ,  tu  desplaure,
mas dexa'ns la fama d'aquest home raure
que huy per 1o món tan gran l-och at'eny.
Donchs,  " rey del -s  juheus"  10 t í to l  no d iga,
mas d iga qu 'eI l  deya que d 'e l ls  era rey,

3355 Ia nostra gran honrra tendrás.per amiga
s i  f as  que  s 'esmene ,  ! ¡u€ '1  ve r  t ' i  ob l i ga
hi '  I  gran prejuhí 

'que'n 
pren noscra ley. "

[31] - l  Lo evangel is ta

Pilat, reffermant 1o títol- insigne
3370 que aI t .  en Ia  creu havia escr i t ,

volgué dar lahor a] reY tan benigne
y molt reprovar 1o Poble maligne,
puix  contra just íc ia  1 'av ia t rah i t .
i  vent so1 y 1una, Io cel Y Ia terraaas

33?5 fer gran testimoni del rey gloriós,
quant tots los mals bisbes l i  daven gran guerra
pel  t í to I  qu i  feya palesa ta l  er ra,
Pilat respongué ab gest furiós:

l3L2l Lo Pilat

3380 t 'Lo que t inch escr i t ,  escr i t  vuI l  gue s ia
h i ' 1  qu 'és  fe t  f  i ns  a ra  no  s j -a  des fe t .
Bastar vos deu prou que I 'ánima mia

446to q,r"t, (49 recto) explica arü deEall per qué el rétsol apareixia en lles llengúes.

447 
iniri.f.ia: forma antiga per a enenistaÉ.

' 448Ef 
so1, 1a }luna, eI cel i Ia tserra só¡r Eestimonis de 1a divinitaE de .fesús. E1s evangelis sofE

parlen del sol, i diuen que Ia Eerra es va obscurir.. Segons Panofsky (1994, 117) I'ar¿ caroLingi intsrodueix
imatges amb forma i con¡'insui óiá""i. en 1es crucifixions; aixf, é1 soI, Ia l1una, e1s oceans i la gerra

hi aparej-xef¡.

434

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



t inch ja, per complaure-us, €r fort agonia
l iurant-vos aquell  qui mal no ha fet.

3385 E dubte tal mort no us sia Ia causa
de perdre 1a vida, q[ue.1 món vo1 perir,
la terra tremola, 1o sol la nit causa,
per go tots fareu en gran pena pausa,
vosaltres e yo volent-vos seguir.

3390 t3131 Lo evangel is taaae

E tots los ministres, 4b pensa contenta,'  volent repart ir-se les robes reals,
havent ja clavat Io rey qui.ns sustenta,
prengueren les robes t,ement. sobreventa

3395 y guatre par ts  feren d 'aquel les eguals .
Y puix eren quatre los saigs tan malignes
que tant turmentaven Io cos divinal,
essent apartades les parts tan insignes,
a cascú d'aguells, de robes tan dignes

3400 Ia part sens contrastaso vengué per egua1451.

[ 314  ]

Era.quella robaas2 per tot sens costura,
de pobre f i lagaas3 ordida felment,
la qual de ses mans }a verge tan pura
fi lada y texida ab delicadura

3405  1 'av ia  donada  a l  f i l l  exce l . I en t .
Y aquella per térmens prenia crexenga
crexent l-o cos digne e divinal- carn.
IravÓs, tots aquells, tenint, conexenga
que fóra tal lar-Ia gran erra i  fal lenga,

34L0 digueren ensemps deixant tot escarn:

n49L"" 
estrofes 313-316 girossen l,evangeli (ün 19,

resist ir ,

¿ q 1---Compareu 
els cinc da¡rers versos de l'estrofa ar¡rb ¿o quarü (50 recto i verso): ,¡Crucif,icaE 10

nostre Déu senyor e mestre, prengueren quatsre cavallers bochins 1es sues vestidures, e feren-ne quatre parts
segons 1o nombre d'ells, que eren quatren.

452At^ 
eI terme roba es refereix a la trinica de crist, que no s'havien repargit aquells homes. Acl

no queda cIar, com en L'evarrgeli, gue es eracle de Ia Eúnica. PerA .Lo quart, després de1 fragmenE transcri!
en la nota anletior l5O werso), diu: ,'E sens aquesles quatre part.s prengueren aguella túnica, Ia qual perqué
encre elLs fos partida era mester que fos taLLada hi cómodament fer no.s podia perqué era sens cosEura. Diu-
se que era fet.a de agulla. Diu sanE, CriEóstom: ,En aquella Eerra de sernblants túniques les pobres genls se
visten. E comur¡amenu se opina que Ia senyora verge. mare ab les sues mans l'havia fe!a, e que creixent üesús
ensemps ab eI1 creÍxia, y era dam¡nt eoca ensens ¿exida'r. veg:eu Eambé Bor2avenEura (1982, 56, 896-903)-

ns3fift"tu, 
"conjunt de nat,éria téxt,j.I que s'ha de filar o que s'ha fÍIat'r DcvB, que d6na aquest

exemple de la fscórla com a documentaci6 més antiga. El Dcat,. diu que és un terme de finals del xv.

4 5 0
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t3Lsl  Los ministres

" Puix j a de nosaltres ab veu concord.able
de totes 1es robes cascú té sa part ,
aquesta que. ns resta als ull_s t,an af fable

3415 devem conservar, puix és admirable,
per dignes mans feta ab moLt, subti l art"
Y puix sens costura se mostra tan bell-a,
salvar-la devem axí com está.
Essent,, donchs, a tots egual 1a querella,

3420 no sia ta l lada, mas ara d 'aquel la
gitemnsa sorts deLs quatre a gui pervendrá.

[316]  Lo evangel is ta

Lavós prestament y to ts  sens perea,
lanqaren les sorts ensemps d,un acort,

3425 complint la scriptura, que diu ab ferea:
"Par t i t  s 'an mes robes.  ab mol ta  dest , rea
y sobre ma roba gitaren gran sort. t l
E Ios ta ls  min is t res les ta ls  sor ts  langaren,
mirant-ho Ia mare, amichs y germans;

3430  y  ax í ,  ab  l ' es t rem de  mor t  l a .penaren ,
mirant que les robes 1os saigs s'enportaren
qu .en  tan ta  pob rea  

. . f i l a ren  
ses  mans .

t31_71

Estava molt prop de Ia creu aseytaass
Ia virginal mare, pasant pena greu,

3435 tenia Io cos prop gent tan maleyté,
y L' ánima sua, humil y beneyta,
tostemps ab Io  f i l l  c lavada.n Ia  creu.
Estava més prop que tots en tal cuyta,
de pena cuytada 1o cor tenint cuyt,

3440 estava luytant de mort ab l-a luyta,
estava fruhint per tots Ia gran fruyta
gue fructificava 1o seu sagrat fruyt"

[318]  Lo evangel is ta

Estava pasant deli t  y trístura,
3445 d'on riure y plorar nosaltres devem,

deli t  per 1o goig d,humana natura,
tr istor per 1o cálzer de gran amargura
que-1 seu f i l l  gustava pasant  ta l  est rem"

¿qa--'gitar? 
"llangar; deixar ar¡ar amb fole irllpulsr'.

455Des 
d'acl fins a l'estrofa 321 es glossa ün 19, 25. Maria es lroba al cost,aE d.e Ia creu.

L'estrofa repeteix el tema que Maria pateix més gue ningnl altre eL dolor de crist, és con si ella t,ambé
est i$:és cruci f icada.  vegeulJLu] I  (Pl .ant .  e.22lz 

- rA1tra-dolorhavia 
cr is t .  ensonpensament /  quanveia sa

maj.re.en t.an gran languiment.. / E.ncara gue son cors mais que altsre era si!¡t.ent.. vegeu també lo quart (5L
Rectol , Bonaver¡.tura (L992, 56l i la Conternplació (e. ¡S i ¡e).
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Estrava més prop de tots en Ia pena,
3450 tan prop gue.l recort los ossos desjunyot',

y més gue los altres de fe y amor plena,
estava molt prop del f i l l  en I 'antena
puix tots los dexebles li eren tan luny.

[319 ]  I

Estava, donchs, prop 1a creu dolorosa,
3455 t , ravesant,- l i  1 'ánima col teI l  de doloras7,

y axí navegava en mar sangonosa' ab rems de tristícia, en barca plorosa,
tenint 1o govern de gran fe y amor.
Y, ab vents tan contraris pasant gran fortuna,

3460 jamés los seus ul Is del  seu f i l l  part í ,
y, vent-lo penar, restá sola una
penada de pena tan fort, importuna,
que fon gran miracle com prest no morí.

[320 ]

Y, essent eIla sola de fe cremant ciriass,
3465 Ia sgleya tenia tan sols 1o seu pernase,

y, ab foch d'amor gran rebent gran caut,iria60
y més que los martres pasant greu martiri,
restava.n 1o món per lum y govern.
Estava.n la creu ab Déu tan conjunta

3470 que gens no temia de mort 1o peril l ,
ans molt més amava, sens ser may desjunta,
morir y en 1o marbre ab eI1 ser conjunta
que viure sens viure lo seu amat fi l}.

t32Li A Ia verge Maria

3475 Y estant prop 1a creu, mirava.ls misteris
que felment complia Io seu fi l l  beneyt.

456desirmyit: rdeEunirr separar en generart,

457co*p"r"r, 
e1 vers amb el plany anónirn Augats (1994, vE. 26, 31 -321: rRegarda.m, Fyl, gue.I cor

me.n parcirial [...] gue.l gladi vey que Simeon deLa / que de dolor 1o cos me.n partiria,". Vegeu també
Bonaventura (1982, 55).

458sobt. 
el cj-ri que crema vegeu Ia nota a l'estrofa 248, er qué El ciri éE ,tesrls. vegieu cambé ¿o

quart (15 ¡¡erso): re Ia lum de la fe en eLls fon apagada. SoIa stigué ferma la sacratfssima verge mare. en
la gual romás loca Ia fermetat de La sancta sgleya, Representa aquest misteri 1es maEines dels tres dies
en la Setmana Santa, quan Eotes leg caneles se apaguen sinó sola r¡na que encesa Ia lum de Ia fe de La nosEra
senyora declarar.

nsgpu*, r2.fíg. AI1ó gue sosté o de qué depén alguna cosa",

ntoatuüati, trferro roent. o alEre caustic per a cauEeritzar'. Cauterit,zar: rrcremar parls orgániques
amb el ferro ¡oenE o amlc una substancia cáustican. Acf lenim una imatge colpidora de María, que crena.
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Y d'altra part veya los grans improperis,
escarns y blasfémies y tants vituperis
que. l  seu f i l l  reb ia del  poble maleyt .

3480 Estant prop la creu, ab mans sobiranes
prenia 1o preu deL nostre rescat,
y estaven ab eIIa ses dues germanes
y Ia Magdalena, tres dignes campanes
sonant ab veu dolqa d.e gran pietat

t3221

3485 Com, donchs, contemples .fesús ser molt tr ista
la  sua fe1 mare,  per  e l1  fent  gran p lor ,
dreqant 'vers aquel lá  los u l ls  é  la  i ¡ is ta ,
lo seu planL I i  era escarpre y arista
en més de mil- troqos rompent-I i  10 cora51.

3490 Com, donchs,  contemplás 'Jesús que penava
la mare tan tr ista al peu de la creu,
y vent aI dexeble qui molt eIl amava
que feya greu plant y prop d'elLa stava,
a e l1a d ix  prest

3495  [323 ]  Lo  Jesús

ab molt  dolqa veua62:

trPer no recruaras3 
' Ia 

vostra e mia
tan greu passió y pena molt fort,
no us vul1 nomenar en tal agonia
1o dolq nom de mare, segons yo solia,

3500 pergué de més pena no us faqa recortaGa.
Mas perqué siau tostemps ben servida
vos dexe ilohan, cosín germá meu;
donchs, áona molt tr ista, ab mi tan unid.a,
per gran caritat en loch de ma vida

3505  aques t  f i l l  meu  ca r  pe r  vos t re -1  p reneu . t l

461sobt" 
el dolor de Maria vegeu la nola 455. El gran dolor de ifesús veient sa mare tanbé apareix

eí Lo quart (53 recto) i en la ContetpTació (e. 35 i 36).

462Lu" 
esErofes 322-333 glossen I'evangeli (,ln 19, 26-271. IJes sis primeres esErofes recreen e1s

versicles evangélics; les restar¡t,s s6n una reflexió de1 Leclor sobre els nome¡rE.s de la Passió narrats des
que ,fesús inicia eI camf cap a1 Calvari. Les breus paraules de üesris a la seua mare. i després a sant üoan,
s'allarguen acf en estrofes compleEes.

453ra"ru"t, r'2. intr. Prendre nou incremen! una cosa ffsica o moral considerada doLenEa (ur¡a
maLalEia, una tempeéta, una passió excessiva) I DCVB, que dóna com a priner exenple un de la Ist'ria.
Coromines diu que és u!. terRe del s- Xv i eL documentsa en sanc vicen¿ Ferler.

A R Á .="=Compareu 
els pr imers versos de l ,esErofa amb f ,oguart  (56 rector ; ' tO dulcfssim f i l l ,  donchs com

no Ia nomenes nare, stime yo, senyor, aquesb nom calles perqué major dolor no }a EurmenE.e hoinE. 10 nom de
marerr .  Vegeu Eambé Bonaventura (1982, 58).
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[ :z+¡ Lo evangel ista

Ab . d.esegual cambi Ia molt trista mare
sentia.n la pérdua del f i l l  gran turment,
puix son creador, Senyor, Déu y Pare

3510 perdia, cobrant per fi l l  y per frare
mortal. creatura, vassall y serventass.
Lavós, recruant-1i456 1o do1 lamentable,
per f i l l  pres del  f i l l  1o tan fe1 cosí,
y avent ta1 paraula parlat saludable

351-5 1o f i l l  a la mare, ab veu inef fable,' 
aprés, al dexeble ,fesús dix axí:

[325] I-,o ,Jesús

rrTu sabs bé ,fohan 1o quant venerada,
amada y servida

3520  la  m ia  fe1  mare ,
de mi fon tostemps

y quant fortunadaasT
ab aygües de plor en mar treballada
navega per mi, sentint 1o mal temps.
La sua gran pena la mi.abandona
mirant-Ia tan trista y ohint 1o seu plor,

3525 y ab t,ot que la mia combat, ma pressona
ab tantes ferides, mas la sua.m dóna
pus viu sentiment, ferint-me 1o cor.

Í"3261

Donchs, fent-l i d.'amor en tal cas vale[9a,
puix est entre.ls altres dels dos benvolgut,

3530 a tu la coman, ro senta fallenga
de fill y serveys ab ca1 benvolenga
eom tostemps en mi ha ben conegut.
Qu.en veure naffrada Ia mia carn sua
veu ara de sanch tenyit son espi11,

3535 perqué, donchs, no senta 1a pena tan crua,
dexeble meu car, vet Ia mare tua,
servex- la  com yo  e  s ies- } i  f i1 l .u

455co*p"""r, 
els primers versos de }'escrofa arnb .Lo quart (55 versol: rtconEempla, of crisliá, aques!

dolorós canvi; ilohan per ilesrls, Io servent per 1o senyor, 1o dexeble per 1o mestre, home per Déu, creatsura
per creadorrr.

tectuart vegeu Ia nota 463.

467 
forrr ^r-forttsnada¡ Í1.an!. Atzarós. dependent. de la

un exemple de March. L'altsre sentsi! que dóna és eI de rrber¡ sort'a¡n
en L1u11, és un derivat de fortuaal.

forEuna, de Ia sortrr DCVB. que d6na sols
. Segons el DCat.. fortunat, que documenta
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Í3271 r.,o evangelistaass

Hoydes paraules de boca tan santa,
3540 tan dolges,  tan p ies y  ab tanta sahó,

la pensa cruel en pau se tresplanta,
y quanü més aguella d'amor que s,amantaa6e
essent  to ta p lena de compassió.
Y d 'a l l - í  avant ,  mol t  s imple ovel la ,

3545 1o mo1t, fel dexeble del mestre Senyor
per sua prengué l-a mare donze11aa70,
y aquella.b aquell  y ague11 ab aquella
v iv ien los dos l igats  d,un.amor.

[328]  L ,b lector

3550 Complint vós, Senyor, la tan greu senténcia,
h i  executant  aquel Ia . ls  juheus,
1os vogtres sants rnuscles no fent resisténcia
aI pes de la creu, db gran paciéncia
portaven aquella per 1os pecats meus.

3555 De vostres grans armes portáveu banderaaTl
y aquella seg:uien esquadres molt grans,
y armat tot de plagues, portant per cimera
aI cap Ia corona, passaven carrera
desca lqos  l os  peus , ' .  l í gades  l es  mans .

132el

3560 Ab venL fortunalaT2 anava la fusta
per pendre 1o port en aquell  sant
anáveu, Senyor, a mort, tan injusta
per fer vós la nost,ra reviure molt

fus t ;

just ,a

es

4 6 8  -
SeguÍm acf I'edició de L518 i E,itulem Lo evangeTista, perqué l'epfgraf Í'o.Tesús és, evidenEmenE,

una equivocació en l,incunable.

469" '^^unt^,  
át ta¡üar,  r l .ant .  Cobr i r  per donar protecció 1. . .1 2.  Contsenir ,  abragar I . . .1 3.  Ocupar

espai.o 11oc". Sembla que acf e] sentiE, més adienE és el primer,. eI pensamene de (,foan o el de Maria)
cobreix d'amor. Vegeu tarüé la noEa 309.

41Zfortun 
7t vegeu J.a nota 45?. EL Dcat. documenE,a aquesE cerme en March i en MarEorelL.

440

470L1-,r11 (Plant., e. 15), iambé es refereix a !1aria co¡n a donzella. També Mart,fnez (vr, e. 11) diu
que Maria és una donzelLa.

471La 

"t"l, 
és Ia bandera del guerrer üesrls. vegeu Isaies 11, 5: ¡ts'armará de jusgfcia, se cenyirá

99 
t_i d.Iít"t [ . . . I Aquell dÍa. el rebrot. de üessé / s'a].gará com a bandera / entre els pobles ; / fes nacions

Ir- d.emanaran consell, / í ef I1oc on habitare será gloriós,'. Vegeu taÍüé Lo E)art (13 verso í ?4 recto\.I'o bel'licós strenu cavalIer, ¿on t.ens 1es tues armes-puix entresLn 1a batsallai [...] pren, donchs, la creu
del senyor per scut de milfcia, per bandera de wictó;iar.
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qui sou Io gran metgea?3 y jutge molt just"
3565 Y anáveu, Senyor, sentint improperis,

anáveu cuytat, de penes tan cuyt,
anáveu passant los-grans vitupéris
gü€, dignes, remien los trists cativeris
hon pena L' infel de penes recuyE.

3570  [ 330 ]  Lo  l ec to r

Anáveu, registrea?a de vida perffeta,
anáveu com ladre entre.ls celerats,
anáveu benigne hoyint Ia trompeta,
anáveu cansat y ab forga reffeta,

3575 anáveu corrent ab passos cuytats.
I¡o vostre descans aquells tres claus foren
que us feren estar, sens fer moviment,
estés en La creu hon ara us adoren,
y en vós contemplant 1o cor empenyoren

3580 los fels per aydar-vosaTt en tan greu turment.

[ 3  31 ]

Hagués per encontre, Senyor, en tal cerca
la tr ista de mare, que veure-us volgrué,
Ia qual per parl-ar-vos encercá y recercá
1o quant, hon ni com, mas 1a gent entercaaT6

3585 per molt prest matar-vos gens no us detengué.
Anava seguint 1o rastre y petjades
dels peus gloriosos que vius encarná;
anava en mescla de gents celerades,
anava cuytadaaT? ab gents tan cuytades

3590 gue fon maravella com prest no sclatá.

473sob.. 
La figura de üesús com \¡n meEge: Jn 4, 10: "si saberes quin és eI do de Déu i gui és eI

qui et diur 'Dóna'm aig¡¡a', ets C,u que 1i n,hauries denanada, i ell t.,hauria donat aigua vivar. Vegeu Eambé
la noEa 577.

474s1, 
ocvB d6na aguest exem¡lle de registre per a il.lustrar el sent.it. de1 cerme de ra1ló que serveix

per a.regristrar, per a comprovar uf¡a cosarr. EI Dcat. dóna aL Eerme regriscre el sentiE de tregistranent o
sumarÍ de fet.s que s'esdevenentr.

475- -aydaz: 
eL DCa!. faveure que ajudarí aidar alEernaven eI els lextos ancics. La forma ajudarva

anar subst,ituint Ia forma aidar, perd en alguns arnbients aquesta segona es mantenj.a, com ara en tsextos
valencians, i d6na un exemple de l'EspiII. Acf se¡nbLa un arcáisme.

476entetc, -ercaz ú2.fíg. Indócil, mal de dorninar o de persuadirn

n?t*ti" 
cambé va darrere de üesús en Llull (Plant, e. 6): danava La puella prés son fil,L, e espés

/ demandava ajuda, e Eirawa a manés / sos eabe}ls, e sa cara roripia,,.
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[ 332 ]

Sorgint en 1o port de monte CalvariaTs
les naus del exércit de poble tan gran,
posat  en la  creu,  g lü .és d igne sacrar i ,
a vostra fel mare, áb cor voluntari

3595 parlás, comanant-la al fel sent Johan
Donchsr porte, Senyorr p€r mos gfreus delictes

. fent yo peníténcia la vostra gran creu,
portant los opprobis y vostres confl ictes
tostemps en 1o cor, ab obres no f ictes

3600 mas totes semblants a vós,  Senyor  meu.

[333 ]  Ló  l ec to r

Y faqa la cerca de tot 1o meu viure
tenint yo Ia vostra tostemps en 1o cot,
y  va ja tan prest  'que no.m puga s iure,

3605 penat  y  t .an t r is t  que no-m puga r iure,
s inó que mos mals y . Is  vost res yo p lor .
Y may 1o recort
obl-ide ma pensa

de vost,res greus penes
ni ma voluntat,

mas vaja d 'aque1l  por tant  ve les p lenes
36L0 ma nau carregada,  passant ' l -es arenes

d'aquesta mar morta 
'  hon vixch encaIlat.

[334]  Lo evangel is taaTe

Restá lo parlar, restá la contesa
en un gran ci lenci com si fossen muts,

361-5 callaven les lengües mas no la encesa
amor gran d'aque1ls, ans feya palesa
Ia sua gran flama per térmens deguts.
E aprés, sabent Jesús en creu dura
que ja era tot del tot acabat,,

3620 sent in t  mor ta l  pena,  do lor  y  t r is tura,
perqué s'acabás del tot la scriptura,
dix prest., ab veu plena de gran caritat:

f ^ ^ F l

[ 5 5 5 ]  L O  U e S U S

' r l ,a pena que passe de mort tan estrema
3625 me secaaEo Ia boca h i .m dóna gran set ,

ab gran foch d 'amor,  que 1 'áníma.m crema,

4788o 
1" Conternplació hi ha la locuci.ó !¡onty ca.j.vari; en la fstória apareix dive¡ses vegades mont

d.e Calvati, peró en aques! cas no separe nont e Caivari perqué en els textos apareix clarament, escrit nor1te
CaTvari.

'  479Des 
d,acf

rs jü jo ' ,  s 'ampl ien i
f ins a l 'estrofa 336 es glossa i ln 19,  28.  Les breus paraules de,Jesús en l 'evangel i
abracen dues esErofes.

n8ot"a^. 
és una froma anciga d,'assecar, actualmen! en regressió pet p¡edomini. d'assecat.
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desig que mon ma1 los mals del món rema
y senta 1o goig del meu beniffet.
Aqgesta set gran és la gue tinch ara

3630 y més me turmenta que. l  ma1 que sof f i ras l ;
aquesta m'encén y no.m desempara,
aguest-apagar  no.s  pot  bé des d 'ara
si tot, quant desige no veig yo complir.

[336]  Lo 'Jesús

3535 Si t inch yo gran set, sedege salvar-vos' 
donant,-vos ma sanch ab suau licor;
si t inch yo gran set, yo veig ajustar-vos482,
y Eots ab gran íra, de mi per fartar-vos,
me dau suj aa83 y f ela8a ab gran amargior.

3640 Si  t inch yo gran set ,  ta I  set  no s 'apaga
ab ta1 abeuratge, mas que us penidau.
Si t inch yo gran set, será fontass la plaga
d'aquest meu costat, que mana tr iagaass
al vostre verí, si gens ne gustau.rl

3645 [337]  Lo evangel is ta

Tenint un vexella8? per dar-l i  més pena
tot p1e d'un vinagre molt agre y molt fort,
e una esponja d'aqueIl tota plena
ab fe1 y una erba qu-isop se nomena,

3650 tengueren prest  presta per  dar- I i  prest  mort .
Y aquella posant en una gran canya,

4 8 1
S O X X L t .

conjugació pura.
f,orma antsiga de la primera perso¡ra deL present d'indicatiu de soferjr o sofrir, en la

482aiusta, 
vegeu Ia noEa 211.

n83u1r 
evangelis diuen que van d.onar a.fesús vinagre,

el sutge vegeu I'esgrota t2 de la Contúplació.

4841'o qu"tt (59 r;ectot: nprengx.reren una sponja ta quar de
ysop, amarga herba, en una canya acoscen a Ia sua mel.lfflua boca
de la fe l .

isop o mirra, peró no parlen de sutge. Sobre

vinagre mirrat ab fe] abeuraren, hi ab
Ia anarga sponyar'. L'ewangeli no parla

n85sobr. 
la metáfo¡a de Ia fonc vegeu Ia nota 5?. Vegeu Ear¡üé l'estrofa 30 de 1a contery)lació.

n86tri"g^, 
vegeu ra nota 213.

487uaixe77, ,,(ant, escrit ca¡nbé vexell). rn. I lf. anE.. Recipíent, vas de qualsevoL mena per a contenir

alguna cosarr.
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segons als de1atsass
los cruels ministres
tantost la tengueren,

3655 als div inals labis

tenien per ús,
d'aquella companya

ab ira estranya,
del rey Déu Jesúsa8e.

[ 338 ]

Axí, per cuytar-Ii Ia mort ab mixtura4eo
de coses amargues, tal cáIzer se féu
que bé responia al past de Lristura,
de fel y vinagre Ia gran amargura

3660 que. Is  juheus I i  daven a beure 'n Ia  creu.
Axí Los vassalls pagaven Ia renda
aI seu fe1 senyor y rey eternal,
posant-Lo molt. prest de mort en }a senda
y, com hagués pres Jesús ta1 bevenda,

3665 cr ídá t remolant ,  .  
ab veu ja  morta l :

[ 339 ]  Lo  Jesús

rrl-,os grans exarops per dar medecines4el
a1 món tot malalt he yo ja begut;
suat he de sanch passant 1es rovinesaez

3670 del  r iu  de Cedronae3,  y  et 'cap ab espines
t i nch  j a  dessag ina t ,  

. .  
h i ' l  cos  to t  ba tu t "

Y axí r  p€r  sanar- Io ,  la  porga restava
de fel y vinagre, la qual he gustat
la ley cancel.Iant que tots condemnava;

3675 he mortaaea Ia mort que' ls hómens matava
y axí ha pres f i  quant fon prof fetat. t '

488d"1."a, -ada: forma antiga per a dir acúsat,

489Aqo""tu 
estrofa g lossa Jn : .g,  29.

La persona a qui s'atsribueix un crim o delicte.

490L"" 
est.rofes 338-340 gfossen .In 19, 30. Nova¡nenE s'allarguen en l'obra 1es breus paraules de

,Jesús en 1 ' evangeli : ,r Cor¡srr¡unatr¡& esün .

n9tsobt" 
1es nedicines vegeu Ia nota 4?3.

492torin". t'aigua Eérbo]a que baixa pel riu quan hi ha una avingnrda (Segarra, conca de Barberá);

llot i brossa que deixen les aigües d'una avinguda de riu en retirar-se".

' n93C"dró 
és un curs d,aigua de PaLestina que va a desembocar aI mar Mort. La seua val.l voreja a

L'esC Ia plana sobre la qual hi ha ilerusalem i la separa de la muntanya de les Oliveres.

n94Poa""r 
eI sincag;ma he morca es pots l1egi.r tanbé eom he mort a.
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[340] Lo evangel ista

Axi doná terme lo ver Déu Messies
a quant Ios proffetes havien ja dit;

3580 a les grans f igures e grans prof fecies,
als anys y a1s mesosr pürlts, hores y dies
que d 'e I1 ab fe ls  p lomes havien escr i t .
Axí, en Ia creu, per taI que-ns empareaes,
tenint dessagnat 1o cos gloriós,

3585 dregá los seus ulIs vers Ia sua mare
y en mans et,ernals de} seu etern pare
t ramés 1'esper i t

[341] Lo lectoraeT

ab gest piadósae5.

Estant vós, Apol. lo, de núvols ab manta
3690  en  l ' a l t  ep i c i c leae8  de  l a  ve ra  c reu ,

molt prop de1 ecl ipsi passant pena tanta
per  to ts  los f i l ls  vost res que no.s  pot  d i r  quanta
per lengües humanes ni qual ni quant greu,
uber ts  vosLres uI ls ,  los ra igs s 'estenien

3695 a ls  u l ls  de 1a mare y  a ls  vost res los seus;
besar vostres labis les mans l i  vol ien
y e l la  los vost res,  mas fer  no u podien,
tan alt fos clavat pels falsos juheus.

13421 Lo lector

3700 Penáveu, Senyor, mas més vos penava
la pena d'aquella que véyeu penaraee,
sabent que penant ab vós junta stava
de cor y de pensa car may no pensava
sinó.n vós,  qu i  centre sou del  seu pensar .

3705 Miráveu 1o ceL, miráveu la terra,
miráveu Io món a vós t,an ingrat,

ngs*r¡r"t^t 
acl té eI sencit de "pro¿egir, ajudar contra eI perifl". Vegeu tarrüé les noces 214, 371

i  4 0 1 .

n9tCo.p"t"r., 
e1s versoE 3683-358? amb Vil,lena (1915, II, 40): rE, com Lo senyor hagués ja acabat de

buydar aqueLla impreeiable sanch sua, cridá un gran crit. e molt esf,orqat, dient aL seu Pare: 'Pater, in
ma¡rus tuas comendo spirÍtunmeum'. E, diE ago, baixi locap fent reverencia aI seu Pare, decLina¡rt.-se a la
par! hon stava Ia sua Mare, mostrant. desijar-Ia besar e pendre comiat d'e]la en aquell darrer patiment. E,
fet agó, ex¡liri".

n97L." 
est,rofes

l'evangel5. de sanE itoan,

4 9 8
eptc¿c¿e3 oe

34f-362 conscltueixen un 1larg fragment que no correspon a cap versicle de
ja qr¡e es tracca d'u¡I comeoEari sobre l'escena de,fesús morE a Ia creu.

errTvy)to(, que vol dir 'cercle concénttic'.

¿ q a---Aquest 
vers es pot comparar amb LluII lPTant. e. 21): "Altra dolor havia ctis! eri so¡l pensament

/ guan veia sa maire en tan gran languimenC. / E.ncara, que son cors mais que altre era sinlenErt. Vegeu
cambé ¿o quart (53 rectot i les estrofes 3L? L 322.
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miráveu del arbre aque11'a1ta serra
miráveu la pau, miráveu Ia grrerra,
miráveu ]'oi gran deI Poble malvat'

t343 l

3710 Repós no teníeu, r-t^+ altra cadirasoo, -^:-  

"o l í ,  
r i t - ; i  cóáeraso1, s inó 1o sant fusts 'z,

allí set Paraules cantás ab Ia l ira
allí us fbu les contresso3 1a terrible ira
d'aque11 tan pervers y cruel  a justsoa'

3715 AII i  sedeiás Ia gran salut  nostra
y fos abeúratsos de guja Y fe1,
át t í 'ns fes d 'amor Ia t 'an vera mostra,
a}lí fon Io terme de la vida vostra,
que'ns és digne preu per guanyar 1o cel'

13441

3720 Al l í  rebés vós to colp de la Ianqa,
obrint-nos Ia fonts06 de aygua d'amor;
allí té rePós la nostra speranqa'
allí donás vós, a tota ultranga,
1o camp al Satan, . restani venqedor'

3725 Allí fón la taula hon fes 1o depósit
deJ nostre rescatr ab Preu infinit;
allÍ cert Pagá Lo vostre suPósit
bastantmenl ía culpa d'aquell gran opósit
que tots los mortals matava d'enf i t '

500sob.. 
eI tema de Ia cadira vegeu les es¡rofes 2 i 33 de Ia Contenplació'

SoL"ó..rut 
segons el DCaE. és u¡a forma anEiga per a dir vánova'

so2co*p"ruu e1 vers amb l,o quart (?3 rectol t 'O ánima devoEa. Io liE del tseu spós regoneix e mira:

molla cógera, no prims llangols, ni vánoves, no coxins de plorna, no és cubert de brocats' ni seda'

de flors enramat ni violes'r.

5O3aorrta", 'f. rnrls. anE. La veu més baixa de 1es de dona o d'infantr

5o4ajusta,  vegeu ra noE.a 211.

5o5rb"rt"t, donar beure.

506sob..la met.áfora de Ia fonE. vegeu )'a nota 5?' vegeu també l'estsrofa 30 de Ia contenplació'
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373O [345] Lo lectorsoT

Se4yor, donchs, immens y pare meu digne
y tot per amor jermá meu conjunt,
si bé molt colpable só frá9i1, indigne,
transporte'm en vós, Déu meu, rey insign€,

3735 y sens.vostres penes no vixca un punt,
mas tostemps presents aquelles yo tinga
y aquelles me penen puix són ma salut;
aquelles ab goig, aquelles sostinga,
aquelles yo senta, aq[ue1les mantinga

3740 y aquelles me porten en tota virtut.

[ 346 ]

Y axí com tot, nuu en l i t  d'amargurasos
tingués per langols 1o veL que us cobrí
hi- l  fust  fon 1a cócera,  h i . l  f ret  cubertura
cobrint vostra carn tan tendra y'tan pura

3745 y al cap la corona tingués per coxí,
axí  yo.n ta l  I i t ,  fent-vos companyia,
dexanL-vos la sponasoe demane los peus
perqué us sia prompte servir nit e dia,
finant ab la vostra la greu vida mia

3750 d'aqueII  mal que us feren los t r is ts far iseus.

lgqzl Lo evangelistaslo

Axí,  Déu Jesús, desféu la discórdia
dels ángels y hómens y, ab mans d'etern bé,
lavds ab nosaltres fermá la concórdia,

3755 restant ab 1os bragos de Misericórdia
ubert.s per a pendre'ns a tots a mergé.
Lo cap incl inat, e baxa Ia vista,
mostrant que.ns atorga toL quant demanam,
plagat tot 1o cos, Ia cara molt tr ista,

3760 mostrant s'entrenyora, puix eII nos conquista
y veu que nosaltres a el l  rebujamstt.

5078r, 

"q,ru"ta 
eEt.rofa i en 1a segúent, eL lector parla en primera persona, com fent una oraci6.

vegeu ¿o qtart (52 ve¡so i 53 recto) en qué, després de la more de itesús, Earüé hi ha un discurs en primera
persona de qui escriu.

5088. 
ret""ió amb aquest vers i amb Ia imalge del 1lit, vegeu Ia noca 502.

509.rpo*, rcadascun del dos cosiatss d,un 11it".

5101,'irro.rrr.b1e 
d6na I¿a evangelista, errad.a eviden! que corregeix I'edició de 1518 i gue adopte acf.

511g1. quatre darers versos d'aquesta esErofa són una contemplació de la figura de.Tesris a la creu.
I'estrofa primera de la Contenplació.
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[348]  Lo evangel is ta

Lavós fon uberta per 'Jesús 1a porta
que tancat havia Adam peccadorsl2

3765 y, ab l 'aspra mort sua la nostra mort morta,
1o dan y fa  ta la  de1 cr im fet  en I 'or ta
pagat fon ab váIua del r ich preu d'amor.
Lavós celebraren tr ihunfos y festessl3
ab gran alegria los gants en 1o l im,

3770 1os cels y la terra causaven tempestes
volent punir prest, éb penes agrestes,
als crui fet havien 1o tan malvat crim.

[ 34  e ]

Per tot 1o món era molt gran la fortunasla
hi . l  gran ter rat rémol .  Los ángels ,  fent  do1,

3775 rompien les pedres,  batent-se cascuna.
Par t í 's  en 1o temple .1o ve1 y,  ab la  luna,
torná fent, ecl ipsi molt negre 1o sol.
Y uberts molts sepulcres, 1a mar, 1es arenes
y to tes les coses p lany ien mol t  for t .

3780 Hi . l  gran Dioníss l t  d ix  prest  en Athenes:
t lO tot perirá, passant mortals penes,
o.1 Déu de natura 

'deu 
pendre huy mort. I '

t3s0 l

Axí"n Ia muntanya
estava-1 sanL arbre,

3785  l ' engüen t  y  1o  po t
tenint per a tot.s

plantat de Calvari
tot pIe de dolg f ruytsl6;

ab 1' apotec aríst1 ,
suau letovari,

5128n 
r"la"ió amb els dos primers versos de l-'estrofa vegeu ¡o quart (7L versor. ndiu Beda: 't'orde

de La divina providéncia volia que en aquella hora de1 dia que Adam en l,'arbre t.ar¡ca de parahfs les portes,
1o segon Adam les obrís en L,arbre,ti.

5t3Aq,r""t."" 
fest.es es narren amb moLt. de detal1 en Villena (1916, III, capftols L87-2ort "

S'4fottun", 
acf t.é eL sencit. de 'dissort, mala sort'.

Sttsobt. 
Dionls i sobre I'eclipsi vegeu ¿o quart (57 recto): rre axf aguest eclipsi en Alhenes 10

miraren. E Dionfs. qui lavors era en Egipte, etl r¡na ciutat que Eliopolis se nomena, mire la luna que de
orient envers migjorn pujava posarrt-se e¡rcle.I sol e la tserla. E aptés torná aI Loch hon primer slava y axf
aI vespre en orien! lorna a Ia sua natural posada. Eren encara aquesles tenebres negres e palpables, axf
com les t.enebres de Egipte, Les Eenebres del natural eclipsi són quasi grogiues e no de1 tso! escures. E axf
és cer! que aquest. eclipsi no fon natural, mas per miracle, sol a ilesús Déu guí moria possiblerr.

5t6sobr" 
la cteu com a arbre sant, amb ,Jesús com a fruit, vegeu, per exemple, Lo quart (74 verso).

517.I"t,1" 
con a metge que cura. Iro quart

cors per letovari ab 1o qual nosEra vída morta
(50 recEo í 73 tectol diu: "has-nos donat. 10 teu sacratfssim
revj.xcar'. vegeu Eambé l'estrofa 34 de Ia ContenPTació.
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ab lenya de pena y fochsls d'amor cuyt.
Riquíssim estradosle, tenint sanchs divines
entorn escampades en loch de brocats;

3790 tr iagas2o perfeta de totes metzines,
joye11s21 resplandent per pedres molt f ines,

3795

tenint peus y braqos,
t

[351]  Lo evangel is ta

y membres sagratss22.

Tenia.n tres claus penjant Ia balangat"
de nostra remenga, 1o preu y rescat, '
estava surgida en port de bonanga
la nau carregada de nostra speranga
ab caxa tan rica de tébers2a sagrat.
Tenia per gábiat", per lum y cane1as26

3800 1o cap,  db corona y ab uI ls  tan devots;
1o cos era I 'arbre ab d igna caute la,
Ios bragos l 'anEena,  e11,  Déu,  r ica veLa
brodada de sanch, de plagues y agots.

518sobru 
el. foc d'amor purificador i salvador de l'home, vegeu per exemple Kempis (1911, 60): rE

axf com Io ferre, posa! err les brases del cremariE, foch, dexan! 1o sútzeu rovelI se net.eja, axf I'ome,
girant.-se compLidament a Déu, senyor nosEre, de la sútszia roba del- pecac Ee despulla e en nowell home ab
vescidures de DuriEats se carrüiarr.

S19a"tr"dor 
E1 Dcats. estudia estrado sotsa eI terme estrada: rAmb tractament hered.itari de la -T-

en resuLta el castellS eetÍado aplicac a Ia 'sala on s'asseien els ciutsadans (en especial les dames) per
reb¡e visites, i conjung de cat,ifes, coixins, tsamborels i cadires que l-'aÍ¡oblaven' [c. 1280¡, que tsanbé
trobem en tsextos genuins valencians deLs Ss. XV-XVI: és de creure que fins en ells és contagiat del castelli
i no pas heretaE del mossárabn, i d6na exenples de af. Martorell, O. Pou i df. Roig. Sobre }a creu com a
esErado, vegeu les estrofes 2 i 33 de La Contqplació.

t2ottiug". 
vegeu Ia nola 213.

521sobr" 
la creu com a joyell. vegeu Lo quart (?5 recto): lDéu t.e sal, arbre de vida, que per aI

cors de ,Jeslis és estada eLeta e de les parts de seu cors axl com de pedres precioses ornadarr.

522Aq,r""a. 
estrofa i les dues següents parlen de la creu, vegeu ¿o qua¡t (?3-?5).

523sobr" 
la c¡eu com a balanga vegeu la nota 350.

524tab.r, 
o¡ verge.

525gebi^, ,'ant. nauE. Caixa que es posava en el 1Ioc de Ia cofa d'un pal, a certes embarcacions,
servia de lloc d'observaci6 al mariner encarregat. dels serveis de vigilánciar'

526"uod"Lu.. 'rcilindre o prisma d.e cera.
ble que li passa per enmig de dalt a baix, i

de séu, d'esperma de balena o d'altra mat.éria gtassa

que serveix per encendre's i fer clarorrr.
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[3  s2 ]

Estava.xalgada la serpents2? de coure
3805 en fust molt insigne, fermat ab fe gran,

en roca tan ferma que may se pot moure
perqué Ia mirem y no. ns puga noure
aquelI gran verÍ e mos del Sat,an
Y en tr ihunfal carro ,Jesús, r€y de glória,

3810 ab porpra divina, de sanch abil lat,
tenia per ceptre Ia creu ab victória,
mostrant-nos per cróniques d'eterna memória
damunt la corona 1o títo1 sagrat."

[3s3]

Algava 1os u l ls  1avós,  p€r  mirar- lo ,
3BL5 Ia mol t  t r is ta  mare aI  peu de la  creu,

y alqant ]os seus bragos volent abragar-Io,
y vent no podia besar; ni tocar-lottt ,
passava sens límits de mort pena greu.
Mas vent gue de sanch Ia terra.s regava,

3820 t .en int  com la ter ra 1a cara morta l ,
ab un extrem plányer Ia terr.abragava,
y aquel la  besanL,  de sanch 'se p intava,
cobrant en 1es galteÉ coLor naturals2e.

[354]  La verge Mar ias3o

3825 Mirava de ferm
y ab gest. piadós
cridava dient:

son f i l - l  en 1a cara,
y veu molt suau

trAdam, hon sou ara?

t"sobtu 
e1 sfrüol de Ia serp vegeu per exemple Lo quart ("14 versor: traquesEa és 1o pal hon Ia

serpent de metall fon posada per a gualir los malalcs del verf de les mortals vibresrr.

528Toa 
i que Ia situació no és la maleixa, vegeu Llull (PJar¡t, e. 1?): ne quan eu 1o volia baisar,

era'm vedat.rr .

529sob."  
e ls c inc darrers versos de 1 'estsrofa vegeu De passione (185?-66,  182,  col .1133):  "cadentes

guttas sangminis ore.t.angebat., Eerram deoscul.ans, quam cruoris unda rigabaEil. I L]ull (Plant, e. 17): ilE
1o sang e suor que d'aquell cors ixf / regá Io paiment; per qué eu adonchs n'haguf / e baisé-lo molE car.
vegeu t.a[üé l'escrofa 38 de Ia Contanplació.

530L." 
eslrofes 3s4-362 constiEueixen un plany de Maria aI peu de la c¡eu després de Ia nor! de

üesús. E1 DiaTogus Eeatae Mariae (X85?-66. L59, 286't tarüé recuII un plany de Maria en aquesE. momenE:
"dulcj,ssimi fili mi, ubi esE nunc consolatsio quam semper in t'e habui? Quis ¡nihi dets uE. ego morÍar pro te,
fili mi üesu? His, eE. aliis similibus, dulcissimi uni-i fili i mei morEem deplanxi". En viLlena (1916, II,
403-404) hi ha 1a maEei.xa escena peró les paraul-es de Mariá són diferents, Ea aquestsa estrofa i en les dues
següents apareixen referéncies a les festes que fan el.s sants després de la rnort de lTesús i que s'expliquen
amb ñolt de detall en ViLlena (1916, III cap 2O2l: després de les festes celebrades als llímbs, e1s santss
van a adorar eI cos de ,Jesrls a fa creu. Adam adora 1a creu abragant-la (vegeu acl versos 3827-291 i després
es dirigeix a Maria. A cont.inuació ve Eva (vegeu eJ.s versos 383?-3838). La referéncia als fills t.auüé
aparej,x en ViIIena. Aquest episoói estsa molt resumiE. erL Lo quart (78 recüo).

450

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



veniu y rentau-vos Ia vostra mascaras3l
en J-a sanch divina que per terra cau,

3830 caq vós sou alegre e yo dolorosa
davant Ios meus ulls tenint tal espil l;
cobrau vostre riure, que yo, molt plorosa,
morir ans desige en creu amargosa
gue viure deserta de tan beneyt f i l1.

t3s5 l

3835 Veniu molt alegre, dexau la quereIla,' preneu aquest tébers32, sereu del tot franch,
portau vostres fi l1s a festast3 tan belIa,
y ab ells vinga Eva vestir sa gonella
de pega tan rica, tenyida.b ma sanch.

3840 Ballau en tal- dia y tots feu gran festa,
preneu habundosa Ia vostra salut,
que ja 1o meu f i1 l r  pdssant pen-agresta,
aI vostr.enemich romput ha la testa,
tenint  creu per langa hi . l  cos per escut.

[3s6]

3845 Plorau, mes germanes,
plorau y feu plant
plorau nobles dones
hajau pietat  de mi,
de plor e tristura

3850 Vullau ab mi plányer,
me dexa mon fill y
vu11au pendre part
mirau 1o meu cos y

plorau Magdalena,
1o meu f i l l  ,Johans3a,

la mia gran pena,
que só plena

mortal, e molt gran.
puix veu que tan sola

ab tanta dolor;
de l  ma1 que m'assola,
cor com tremofas3s

531o.""rt", 11. Polsim negre, especialment. de carb6, de gué es cobreixen leE xemeneies, dels sdls
dels aEuells de cuina, etc.,. taca produlda amb el dit polsim;n DCVB, que dóna aquesE exenple de la fst¿¡la.
Coromines també dóna aquest exemple: "En el DAg. es registra documentació de nrnaEcara: mancha, borr6ntr e¡l
el segle t(V, i en eL Passj qt cobles de B. Fenollar i Pl¡lartfnez (fl s :(V! I'accentuaci6 i el senlit esean
assegurat,s pel metre, la rirna i el contsextr DCa!. Alxl doncs, el terme es l1ig m¿rscara. accentuació encara
viva, i no pas máscata.

532tébrt, 
or verge.

5338n 
v i l l "n (1916, I I I ,  62) s 'e:e l ica aquestsa festa.

534sob". 
els dos prj.mers versos de I'estrofa vegeu Villena (1916, III, 65) i ¿o guart (64 recto).

535co*p"ta,, 
el vers amb r,luLl (Plant e. 23): "que enaxl tre¡dblava com fernbra per paors'

45L

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



naffrat sens mesura ab f  le tcha d 'amors36.

3855 [357]  La verge Mar ia

Mirau que no.m par la  mon f i l l  com sol ia ,
mirau que no.s  mou,  mirau que ja-s  mort ,
mirau que no.l puch besar com volrr ia,
mirau com és alta l-a creu que-m desvia

3860 tocar- lo ,  n i  pendre a lgun dolq conor t .
Mirau que les naf f res dels  c laus ja  s 'esguexens3?,
1o pes sostenint  de l  cos prec iós,
mirau gue dels ossos les carns se partexen,
mirau que-ls agots un sols loch no dexen

3865 crue no s ia  s tat  de1 to t  do lorós.

[ 358 ]

Hon sou Si-meon? que ara.m recorda
1a gran proffecia que vós proffetáss38
Hojru ma tenor, vejau si concorda
qu'en cosa nenguna no.m par que discordas3e

3870 a l  t r is t  1ay e cánt ich que vós me cantás.
La vostra paraula és ara complida
car per 1o mort f i l l  que t inch yo present
co l teL l  de dolor  me té ja  fer ida,
coltel l  de gran pena me pena Ia vida,

3875  co l te I l  l a  m i .án ima  t respasa .b  tu rmen t .

l 35e l

Fogi t  he yo,  t r is ta ,  la  i ra  d 'Erodes,
ab vós en Egipte fogint per gran por,
mas no he fogit les tan cruels rodes
dels  fa lsos juheus,  ans to ta,  com Rodes,

.536Ref".é.,.ia a la t¡adici6 amorosa. vegeu Ear¡ibé Lo quart. (65 verso) 3 rrEravessa'm 10 cor ab Ia
sagetsa de Ia amor tua,,.

- -  
esgueixar:  npalc i r  (uncos f ibrós) segons ladirecci6de les seves f ibres,  [ . . . ]  fa doc. :mj .  S.

Xv, curiaT, Spi77, í ja seguramenE fi S, xfv, Aversór' DcaE. Co¡¡ en altsres casos, lroben en 1'obra termes
document.ats per primera vegada en el segle XV.

538sobt.  
la profecia de Simeó vegeu I 'Augats (1994, vs.  29-33):

Ara.s dublen les dolós a Maria
e dix, ploran, qfue sofir no hu poria:
que.l gladi vey que Simeon deia
que de dolor lo cor me'n partiria,' car re Do say [qué.m fassa ni] qué.m dia

villena (1,916, III, 69) diu sobre e1 matseix tema: ¡rot La mare dolorosa, que veu donar aquell colp en Io cors
mort deL seu FiIl, sentf aquell Ean ag1¡damenE en 10 seu cos viu, que e:q>erimenlava bé 1o que dit li havia
Slmeon.quant dix: 'fuam ipsius animam pert.ansibi! gJ.adius, go és, que colEel1 travessaria Ia sua anima'r.
Vegeu Eanbé I'o quar¿ (56 recto).

539djt"o"d"r: 'rincr. Dissonar; esEar mancat de discordanga, harmonia. DCVB, gue dóna aquests exemple
de la fstória. Trobem en aquesta obra molEs eermes relacionats amb el registsre musicaL.
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3880 me trobe cercada ab aygües de p1or.
Lavós, db deli tr €rI aquests meus bragos
mo4 f i l l ,  yo us portava portant-me vós, Déu,
mas ara, caygut en tan mortaLs laqos,
la carn ab esquexossa0 d'agots y pedagos

3885 tocar  gens no us puch,  que m'és pena greu.r r
1

[360] I-ra verge Maria

"Ay, f i l l  meu sagrat, que ja fuy penada
quant tres nit.s e dies al temple us perdí !'  
Lavós senyalás tan tr ista jornada,

3890 del ma1 que.m temia me veig huy naffrada,
mirant-vos en creu ja mort davant mi.
Teniu vós Ies naffres en 1o cos deffora,
mas yo dins en } 'ánima les sent apuntar;
l-a vostra mort leja ma vida devora,

3895 mas és més dolor q¡ue'I meu cor acorasal
com tant quant volrria no us puch yo plorar.

[3  6] - l

Guardat vos he yo, mon f i l l ,  ab Stran cura,
vetlant y dormint tostemps ab receI,
mas no he pogut fogir Ia tr istura,

3900 Ia pena y turment, y mort d'amargura
que us ha dat sens culpa 1o poble cruel.
Criat vos he yo ab tanta pobrea
deLs hómens molt r ichs rebent molts escarns,
mas ara.n Ia creu, áb molt gran asprea,

3905 despeses yo ve igr  per  dar-nos r iquea,
1es vostres tant mies e virginals carns.

13621

Mas, qué us he fet yo, mon f i I l ,  Déu benigne,
per qu.entre ma1 poble tan sola'm dexau?
Demane-us perdó si.n res fuy indigne

391-0 e, puix que teniu poder tan insigr€,
preneu-me vós ara y ab vós me portau.
Mon f i l l ,  no m'hoyiu,  ?b cr i ts  que us
Per qué permeteu que reste penant?
Donchs, feu que la mort ma vida prest

reclame?

tramesaz,

s40-'-esc[uexar. 
vegeu la nota 537.

Sn'""orrt, 
ferir en eI cor.

542M.ri" 
desiEja morir amb ,Jesús. Vegeu sobre aques! motiu De passione Chfisti J;851-66, ].82,

co1.1133): rtAmor unice, fi1i, mi dulcissime, noli me derelinquere post, ge lrahe me ad Ee ipsum (C,ant I, 3) '
ut ípsa moriar tecum. !fa1e solus moreris, tecum morce periinEur isla Eua genErix, e! mors, mihi miserae
parcére no1i, tu rnihi sola praecuncEis placens, exere vj.res tuas, Erucida matrem, eE cum filio perire
simul t ' .

453

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



391-5 e puix vós, mon f i l} ,  sabeu quant vos ame,
en vostra preséncia no pene yo tant. I t

[363] Lo evangelistasa3

Axí rahonava, ab veu dolqa y pia,
la  mare donzel la ,  p lorant  Io  f i l l  mor t ,  .

3920 quant  to ts  s 'a justaren per  ta l  qu.en ta1 d ia
se feya gran festa, e tal alegria
no fos perturbada ab un plant tan fort.
Perqué no restassen en creu tan agresta
los cossos,  d issabte essent  I 'endemá,

3925 per quant era gran y de molt gran gesta
aquell gran disabte, venint en taI festa
segons aquell any

t3641

Ia  luna.  s  g i rásaa.

Lavós suplicaren los de Ia Iey vel la
anant  to ts  cuytats  a l  ju tge Pi la t ,

3930 que fossen t rencades per  festa tan bel la
Les cuxes d 'aque11s y,  ab justa quere1la,
que fos de Ia creu cascú despenjat.
Lavós los ministres tantos't arr ibaren,
por tant  son per t re t  cruel  de co l te l Is ,

3935 y a ls  ladres pr imer  moLt  prop s 'acostaren
y, essent vius encara, cruelment trencaren,
fer in t  a  grans co lps,  Ies cuxes d 'aqueI ls .

[3  6s ]

Com t.ots prest vinguessen a1 rey ,Jesús, digne,
y vessen aquell  ja mort en 1a creu,

3940 negun os trencarensas del seu cos insigne
puix més que los altres humil y benigne
havia passat la pena més greu.
Mas hu del-s ministres, ab una gran lanqa,
obrí 1o costat del seu sagrat cors,

3945 maná de contínuu la font á'esperanqa
ensemps sanch e aygua, portant Ia bonanga
que t,ant aconsola l-os nostres grans plors "

543L."  
esErofes 363-365 glossen f idelment ün 19.  31-34.  Des deI  vers 3933 f ins aL 394? es narra

I'escena en qué es trenquen les cames als fladres i fan l"a ferida a rlesrls amb la llanga (acf no apareix eI
nom de Longf). Vegeu Villena (1916, III, 67-69) . í Lo quart (65 recco). Aquest,es dues obres donen eI nom
de Longf i expJ.iquen com aquell recupera ]a vista perqué li cau sang de Ia ferida de .fesrls als ulls, miracle
que no apareix elr Ia fstória, ni en l'evangeli.

. 
5447^ 

Lr¡na's grirá: eI DCVB recul,l aquest exeÍE)le i un altre de segle XIv de I'e>cpressió, gue vo1
dir 'fer mudanga Ia lluna,.passa¡ de nova a vella o viceversa'.

545co* 
es pot. veure en l'aparac crltsic, he adopcac Ia 1Ii9ó de 1'ediei6 de 1518 ja gue La forma que

hi ha en l'incunable, te¡¡caren, deu ser uria errada Eipog¡áfica.
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t3661 Ló evangelistasa6

Ma4á 1o rescat de nostra remenga,
3950 uber ta la  por ta dels  tan sagrats  p i ts ,

y ab set griffons d'aygua prengueren naxenga
dels set sacraments, set fonts sens fal lenqa
que huy tant canegensaT los fels esperitssas.
Y axí com fon Eva per l 'etern. creada

3955 del  costat  d 'Adam, qu 'estava dormint ,
axí Déu ,Jesús, rebent Ia langada
de1 seu costat sant, fon feta y formada' 
Ia sgleya catóIica sos mérits prenintsae.

t3671

No sols una gota de sanch, que y bastava,
3960 volgué per a rembre'ns ,fesús escampar,

mas tota, p€x tots, €D creu 1a scampava
perqué 1o gran riu de sanch que manava
saluü abundosa a tots pogués darsso.
Antorcha cremant d'amor tan encesa!

3965 O, rey tan benigne y tan l iberal
q[ue, perqué Ia culpa a1s seus fos remesa,
Ia sua persona en creu fon estesa,
donant sens mesura la sanch divinal!

546Lar 
esErofes 355-3?1 són un comenEari a les tres estrofes anEeriors, qfue no correspon a cap

versicle evangélic.

547"'canejatz rnetejar la roba i fer-Ia Eornar blancar DCVB, que sols dó¡¡a un exempJ.e del Cost. Tort.

f. El DCat. documenca en Roig canejadora i f,a fa equivaldre a netejadota.

548sobr. 
e1s cinc primers wersoE de I'eEtrofa, vegeu Villena (1916, III, ?21 ttPer a9ó us és uberta

aquesta portar. f Lo quart (65 verso): nl¡o segon document diu sant Crisóstom: 'que nosalEres axf devem
réwerenciar los sagranrents e pend,re com si ara de prese!¡,t del cosEat del senyor broUassen. Fon l-a sua nafra
porga uberta dels éagraments de Ia sua Eposa sanctá sgleya del costae d'eIl,-segon Adam, formada [...] obrir
és propi no de nafrá, mas de portaÍ. Sóbre la meeáfora de la font vegeu Ea¡¡üé la noca 57, i l'esErofa 30
de 1a Contenpl,acló.

549sobt. 
els cinc darrers verEos de l'esErofa, vegeu villena (1916, rII, 721 z ¡Car axf com Adam,

dorminc, Ii fon creta 1a costella del seu costac dlet e forrnada aquella mare Eva sens neguna macula de
peccac, axf 1o meu f1ll e redempcor voscre, dor¡nint en 1a creu per dolorosa mor!, 1o seu cosEat és uber!
é ae aqul és exida Ia sua església, abillada e mol!' ornada dels ságramentstr. En aquesE-cas el-paral'lelisme
enlre éls dos textos és ¡nolt-evident. En Lo quatt també apareix aquesla referéncia, peró amb altsres detalls,
d,e manera q¡e sembla que en La fstórja la-infIuéncia prové de Villena més que de Lo quart, que_diu (65

recto): ',8 áxf com deI-primer Adan dormint se formá la-sua m.r11er Eva gent.il, neEa, glaciosa e bella, axf
de1 segon Adammort en-Ia creu, peró quasi dorminE per la resurrecció [...1, se formá Ia sua sPosa bella
sens mácula ni ruha, la santa calhólica sgleyarr.

550co.¡r.t.r, e1s cinc primers versos de l'estrofa amb Villena (1915, III, 58): r'O, Senyor, que no'ns

haveu comprats ab or ni ab argent, qui són coses corrupcibles, ans ab Ia vostra inextimable sanch, qui-és
de Eanea 

-valor 
e estima qr¡iuna sbl" gota bastsa a iernbre mil mflia mons si Earrts n'i hagnrés! E vó-s,

clementfssim Senyor, per mósgrar Ia vostia visceral amor, haveu-la ab tanta abundancia langada. que Eotsa La
térra sta abeura-itia de-aquellar. Vegeu també IaContenplacjó (e. 321 í I'o quart (66 recüo, pe!ó la relació
amb la fsüória no hi és can cl,ara com e1 eexc de villena).
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[ 368 ]

Doná'ns deI seu cos les sanchs tan divines
3970 en l 'or t ,  quant  suava y pels  agots grans.

Doná'ns l -a  de1 cápr  per  for ts  junchs y  espines,
y en creu ab tres claus rebent dicipl ines,
doná'ns la sanch pura de peus y de manssst.
Y aprés, €!t los pit,s rebent colp de langa,

3975 doná'ns La sanch to ta de to t  Io  seu cor .
Axí donchs, per tots, ab fel amistanga
l 'a tota donada en digna balangass2,
pesant Io preu digne de1 seu rich tresor"

t3691 Lo evangel is ta

3980 Donchs esta.s  la  por ta per  hon mol ts  en 1,  arca
ent.rant ab Noéss3 no foren negats,
aquesta-s la  s i rgassa,  la  nau y fa  barca
ab qué.n mar tan a l ta  ' l 'e tern rey monarca
d ' in fernal  for tuna los seus ha sa lvats .

3985 Les cinch plagues són cinch nius, y la cova
hon cova tot f  e1, Ios f els pensament,s.
Aquí dins s'amaga, aquí dins se prova,
aquí dins se cria y aquí dins renova
les p lomes dels  mér i ts  y  béns excel . lentssss.

[ 370 ]

3990 D'aquestes c inch joyes e r iques devises
s 'a r rea  y  s ' ab i11a  l -o  f  i I I ,  home Déu ;

551P"t 
a aquesta primera part. de I'estrofa, vegeu ¿o quaxt (65 tec¿o í versol z rEn los cruels agots

scamPa 1a sanch que prop 1o cuyro tenia. f,a del seu venerable cap scampá en la dol.orosa coronació de spines.
La sanch.de 1es venes quand ab grossos claus a la creu 1o clavaren. La sanch que entorn de l,adoloráts cor
hi en les altres parts interiors romani.a dona loea quand ab ferro anpLe de lánga 10 costa! Ii obriren,,.
vegeu Carüé la ContempTació (e. 441.

552sobt" 
el rnotiu de Ia balanga vegeu Ia $oea 360.

' 553La 
ferida del costat de üesús és, segons diu aquesta estrofa, com Ia porca d.e l'arca de Noé. El

significac del vers és més clar si ltegim les paraules segúencs de Lo quart (65 recto): 'rDos principals
sagramefrts del costa! del senyor maD.aretr: la sanch [...] lr'aigrua sguarda aI sagramenc deL baptisme en 1o
qual som fels netss e mundes de totes les nosEres spirituals Eaques. Aguesc graJrnisteri figiurava Ia portsa
de la archa, per la qual entraren los anj.nals que en Io diluvi no perirenn.

-"sirgaz 
"corda llarga arnb qué esEiren una embarcació per fer-la anar d,una vorera a I'altra d'un

riu, per fer-la cami[ar contra corren!. etctr.

5558r, 
la mat,eixa página de ¿o quart (66 recto, esmentada en relacÍó amb els primers versos d'aquestsa

est.rofa llegím: "Diu sant Ancelm: 'Leva't. ánima .devo!'a. sies coloma simple, fes 10 teu niu en lo forats de
]a pedra que és 1a sua ampla nafra. Aguf trobaras com a passer solilati l-a t'ua casarr. Aquest.es paraules
ajuden en ]a intserpretació dels versos 3985-398?.
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per estes som franchs
aquestes, brodades
de les mortals carns,

3995 Car són r ichs c inch
baLes,

los  fer ros t res c laus,
1'amarga mort cendra,
la creu dura lenya,

de peytestt ' y sisesssT,
entorn 1es camises

tot fel port,ar deu.
timbresssE, cinch pedres,

la sanch 1o lexiu,
Ia pena costera,

1o foch amor vera,

cinch

cinch caxes, cinch cófrenssse de preu inf init ;
c inch temples,  c inch carros,  c inch rodes,  c inch a1es,
cinch torres, cinch cordes e cinch grans escaLes
per hon toEs pujam aI etern convits60"

[3  71 ]

4000 lxqué de continu d'aquelIa font, santa
1o riu habundós de aygua y de sanch,
perqué fos molt neta I 'original mantasGl
que féu Ad.am bruta, ab mans d'error tanta,
y en santa bugada tornás be1l y blanch.

4005 Lo cos divinal fon digna caldera.

5s6payr.", 
vegeu la noca 193.

55?"i.", 
vegeu la .,,oEa 272.

558üirbr., 
"insignia que es posa sobre I'escuts d'armes per dist,ingir e1 grau de noblesa"

559sobt. 
els cófrer¡s vegeu, per exemple, Kempis (1911, 16): trNo manifestes a lots los hómens coEes

les coses que dins los tancats retrets de la tua pensa son stsojades, mas al saui e gement. Déu obri dels t,eus
secrets los segellats cAfrens". Vegeu també Ia noEa 405.

t60sob." 
els versos 4ooo-4001 vegeu ¿o quart. (74 verso) Z naquesta és 1a scala de ilacob per hon 1os

penidencs parahfs pugenr.

551L" 
ir"ag. de la manca fa referéncia al génere huma. ja que en aItsres texEos religiosos populars

té aques! sent,it,. Aixf, en uns gojos dedicats a la Concepció, que Aguiló (1900) edit.a enlre alEres obres
del segle XVI, llegim:

En 10 forn de 1a creu santa
cuyt morf 10 pa dels ánge].s
y al recobrar noscra marlEa
senEfs goig més Ete.ls archángels.

Vilaspinosa, en Ia nsalve regina" datada el 1474 (ed.
senyor visreyrr:

d'Agui16 1900) diu en una t'Cob1a sparsa didigida aI

Puix desijau, Senyor molE spectable,
ho¡rr lahors d,aque11a Mare santa
que Déu etern cobrf de nosEra mant.a
fent f incomprés que fos home palpable,
per tal, endreg a v6s la presenE obra

Sob¡e Ia metefora de la font, vegeu J.a notsa 5?. Vegeu tsa¡nbé L'eserofa 30 de Ia ContenpTació.
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hi. I  cocis62 Calvari,  Io glran mont qui. s diu.

4o1o 13721 Lo evangelistass3

Y I 'uL1 sant ,  qu i  veu ta ls  obres y  g 'estes,
fa ver testimoni de tot sens error,
e puix és tan cert, áb santes requestes
als  fe ls  to ts  requi r  en coses tan lestess64

40L5 que tots  vu l len creure tan fe l  escr ip tor"
Per quant eIl  sab bé que diu coses veres,
ab esper iénc ia,  segons 1es ha v is t ,
axí les escriu, áb santes maneres,
per  ta l .que cregau 1es obres sanceres

4020 del S¡ran redemptor, ver Déu ,fesucrist.

[ 373 ]

Tals coses són fetés perqué Ia scriptura
del  to t  fos compl ida d ient  axí  d 'e11:
t'No trencareu may per vera figura
algun os d'aque1l tan digna pastura

4025 menjant  en 1a pasqua que.s d iu  del  anye11s6s.
Y I 'a l t ra  que d ix  1o fe l  Zacar ies
mol t  c lar  prof fe tant  to t  quant  ara.s  creu,
dient que venint lb ver Déu messies,
sens dubte veuran molts ulIs en tal-s dies

4030 aquell  que clavaren ab claus en Ia creu.

13741 Lo Jectorsss

Hojit he, Senyor, 1o gran inventari
de tota la vostra cruel passió
segions ha descrit  aquell  sant notari

4035 üohan,  ent re. ls  a l t res amat  secretar i ,
qui u veu tot a1 uIl- ab perffectió.
Holi t  he de ma]s les vostres estrenes,
d 'oprobis ,  escarns,  mesclats  ab v i ls  mots,

562.o.i 
és la grafia antiga d.e cossi: "gran recipient de lerrissa, de fusta o de meEall, de forma

cronco-cónica invertida i amb un forat. a 1a part inferior, gue serveix per a col.locar-hi la roba i fer 1a
bugada¡'.

563eg,r."t" 
est¡ofa i La següent glosse!¡ irn 19, 35-37. També ara se segueix fidefment l'evangeli.

56477."t, 
llesta¡ forma antiga de1 participi passat de llegir.

565sobta 
ilesris com un anyel1, vegeu Ia noEa 78. f IJo quatt (42 verso): "hi e1I, anyell mansuet. a

Ia mort acaminavart

566D." 
d'acf fins a I'esE.rofa 329 lrobem una reflexió del lec¿or en primera persona, que clou una

parr. de l'obra. IJ'escrofa 380 s,inicia aÍü una capllelra que sembla indicar que comenea una parts nova,
després de la mort de üesús.
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Ies quals de verÍ són
4040 gue de tots los martres

méq sumen les vostres

totes t,an plenes
sumant les greus penes

qu-ensemps Ies de tots.

[ 375 ]  Lo  l ec to r

De váIua molta són perles tr iadess6?,
y pedres molt f ines que fan un joyelI

4045 de preu infinit, ab qué són pagades' 
Ies erres humanes, y tan reparades
que resta no y ha d'aquell  pecat, vel l .
D'on yo, més indigne, db lengua molt grata
pel tant que me'n toca, vos done lahor,

4050 puix vós no.m tingués amor gens ingrata,
ans tant per aquella la culpa que-m mata,
remés vós ab sanch y tanta dolor.

1 .376J

De grans passions és tota brodadas6s
Ia greu passió que vós comportáss6e;

4055 buf fe ts ,  escopines,  escarns y  canyadas?o,
empentes, caygudes, Ia barba pelada
que vós, ?b gran cura, Senyor, vos criás.
AqoEs, colps y porpra, vi ls mots y escopines,
vergonyes,  in júr ies,  ver  hom, etern f i l l ;

4060 a l l í  de t res c laus les t res fondes mines,
al l í  de langada les carns tan divines,
ab plagues sens nombre, al l í  són espil ls71.

13771

Al-1í perdonás aI ladre indigne

567v"g.r, 
sobre les perles f,o quart (75 rectol 3 rrDéu te sal arbre de vida, que per al cors de .lesús

est st.ada eleEa e de les parts de] seu cors axf com de pedres precioses ornada t...1 O creu bona qui has
pres gent.ilea e bel1ea de Les parcs del cors de üesrls, ornada con de perles, diamants, robins y carvoncles.
molE. per mi desijada'r. Vegeu Ea¡¡üé les estrofes inicials de l'endreqa i els versos 379L-3192.

558u.guu 
Ia mat,eixa imalge en els versos 13-15 i 43.

569.o port"t: vegeu ra nota 113.

s70".ny 
d", t'2. cop pegat amb una canyatt DCVB. que dóna sols aques! exemple de Ia Iscória. Coromínes

recull el terme com a substantiu.

571sobt" 
els malEractament.s que rep üesús vegeu Ia nota 184. També 1ro quart 114 verso'r: re los

cabells deJ. cap e de Ia barba te pelenn. f vill.ena (1915, fII. Lo2): ttB, concemplant la piadosa senyora t.oca
aquella fag gloriosa, lavá-Ia ab nult.fssines Iágrimes vehenE-La axf colpejada e alterada, la barba tot,a
pelada, torcava-Ia ab un net, draptr.
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quant vos invocá d'el1 fósseu membrant,
4065 a l l í  supl icás a l  pare benigne,

pregant, d.e fin cor pel poble maligne
que tant féu les contressT2 aI vostre dolg cant.
Y axí" Is  vost res actes,  pu ix  tant  resplandeixen,
exemple y espi} l  de tota bondat,

4070 pregant per aquells qu.a mi persegueixen,
perdone'1s yo prompter puix fan que mereixen
mes obres 1o premi de gran caritat"

[378]  Lo lect ,or

Puix, donchs, acabats són tots l -os mister is
4075 que- ls  vost res prof fe tes havien ja  d i t ,

havent vós soffert 1os grans improperis,
turments y suplicis, t .enint los imperis
de to t  l 'un ivers,  Senyor  in f in i t ,
rahó fon molt gran' t ,ornásseu al pare

4080 de qui -n aquest  món etern f i t l  vengués"
Per  go,  t r is t ,  mor in t ,  present  vost ra mare,
volgués vostra mort Ia nostra repare
y axí  I 'esper i t  en mans l i  re tés.

[ 3  7e ]

Donchs,  grác ia.m feu,  bondat  in f in ida,
4085 puix fos abeurada de t,a1s amargors,

per  mér i ts  d 'aguel les en 1a present  v ida
tenint yo 1a pensa ab vós mo1t, unida, .
que senta 1a pena de vostres dolors.
Hi -1 meu esper i t  de penes del l iure

4090 tornant-se 'n aI  loch de hon és veng'ut ,
perqué de més béns elI puga reviure,
a vós 1o presente aprés d,aquest viure,
accepte ' I ,  Senyor ,  1a vost ra v i r tu t573.

S?2aontt", t ' f: mús. an!. IJa veu ¡nés baixa de Ies de dona o d,infantn

573co* 
en f incunable, deixem en bLanc l,espai de full que queda després de la darrera estrofa

d'aquesta pa¡t de l'obra. Després comenqa una part nova, indicada pel canvi de futl i per una caplleEra.
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l3q0l Lo evangelisTa

4095 Aprés de ta ls  actes,  obrats  en ta l  d ia ,
penjant en la creu 1o cos de ,fesús,
pregá, .  fe t  agó,  ab veu dolga y  p ia
a Pilat, , .Toseph abs?s Arimatia.
segons los bons hómens tenien per ús;

4L00 per quant en cert era, per vera creenga,
en fets y paraules dexeble seu feI,' 
secret y amagat per por y temenga
dels bisbes juheus, la tal benvolenga
tenia tancada dins si ab receI.

[ 3  81 ]

4i-05 Pregá, donchs, i loseph, Pilat en preséncia,
dient ab veu plena de gran caritat:
' tDe part de1 gran Déu, eterna poténcia,
te prech y suplich d'aquell  Ia cleméncia
en tu, senyor, obre mercé y pietat.

4l-10 Deman-te de grácia, p€r un do insigne,
1o cos del proffeta .fesús nazareu,
e si.n los serveys te fuy jamés digne
servint-te tres anys, yo prech me consignes?6
ton ceptre per paga aquest tan r ich preu.

[ 382 ]

4L15 Que may de1 món tot en los emisperis
per  hómens s 'és fe t  tan le ig  cas y  for t ,
e puix en la vida tan grans vituperis
l i  han fet los nostres, ab tants improperis,
honrar 1o devem almenys en la mort,.

41-20 E no vaja veu de tanta malícia
ab ales d' infámia volant per 1o món
que no por te p lomes d 'a lgun.amicíc ia ,
a ff i  gue colore tan gran injustícia
salvant I'onor própria gue tant se confon.

574D"r 
d'acl fins a I'estrofa 383 se segt¡eix iln 19, 38. com en altres ocasions, ef dlaleg enEre

PiLat i ,tosep d'A¡imatea, referit breumenc en l'evangeli en estil indirecte, eE crarrsforma en un parlament
del segon que abraga tres estrofes. AquesEa eslrofa sembla iniciar un epfleg en et qual, després de Ia morE
de ,Iesús, es fan e1s preparatius per al soterrar i acaba I'obra a¡¡b el soterramenE.

575Er, 
l'""trrdi Lingüfst.ic es recullen algiunE casos de confusió ab/en. Ara a¡ adopEa la funció de

de, peró en aquest cas poE tractar-se d,un llat,inisme.

516-'- 
consignar: acf e1 significat sembla ser ',assignar el destf (a una cosa) ; destinar (a un fi) una

cosa que es d6na, que s'envia, etcn. Vegeu també Ia nota 66.
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4:-25 t3831 Lo evangeli

Y d'erra tan gran farás gran esmena
perqué nostra pátria no porgue tal crim,
car Déu nos menaga de molt justa pena
hi"l cel vol ja caure damunt nostra squena

4L30 ab Lo terratrémol tan gran que sentim
Donchs, obre Ia boca ab veu piadosa

.y en esta demanda no.m digues de no,
pendrá més augment ta lum virtuosa,
farás ser més rica la fama famosa

4135 que.t  d.onen los hómens ab molta rahó. ' l

[ 3  84 ]

Permés, donchs, Pilat, que fos de balanqa"'
levat 1o depósit de nostra salut.
Vengué Nicodemus, humil, áb semblanqa
d'á1oess78 e mirra portant sens tardanga

4L40 quasi  l iures cent ,  p€r  dar- l i 'n  t rahutsTe.
Hi eII i  ,Joseph al loch prest anaren
ab d.ignes tenall-es y escales molt grans,
y ab gran reveréncia pujant, desclavaren
1o cos de ,fesús y aquell  presentaren

4145 a Ia  mare t r is ta ,  besant- l i  les mans.

[ 3  8s ]

Tenia 1a verge 1o cos,  estant  seyta,
los peus Magdalena,  h i . l  cap sant  Johan,
y tots perseguits de gent tan maleyta
ploraven, y més Ia mare beneyta

4150 besant  1o seu f i l l  ab pena mol t  grans8o.
Besan t - I i  l a  boca ,  l os  u l l s  y  I es  ga l tes ,
les mans y la naffra de1 tan sagrat cor,
Ies p lagues y aqots,  y  vent  tan mala l tes
Ies sues carns sacres per nostres greus faltes,

577sobru 
la creu com r¡na balanqa vegeu la nota 360.

5?8áIo."r ,,Fusta aromatica, mo1ts dura i Erencadissa, que s'obcé de certs arbres asiáE.ics,
principalment. de I'.Excoecatia Agalocha ¿. i de Ia AquiTaria egaTTocha Roxb." DCVB, gue dóna un exernple de
Ia BfbTia de Sevi77a, que tsambé p¡esent,a L'eloes arü la mirra.

5t9tr"¡,rr, 
vegeu ra nota ll9.

'  s8oconpareu 
e1s versos 4145-4150 atrü v i l tena (1916, I I I ,  93):  r re posants- Io en Ia sua fa lda,  Joan

sostenia Io cap, e Magdalena los peus, e tots los aIlres ajudant, ab EanEs plors e crits gue paria
noveLlamen! comengassen a sengi! aquella dolor. O! la dololosa ¡nare, clue-s veu Io fill nort en Ia faLda,
Ean nafrat e alEerae, abraga'l ab forga de amor e de extrema dolor, besan!-lo sEret.ameng".
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4l-55 paraules tals deya ab un estrany p1ors81:

t3861 La verge Mariass2

ItMon f i11, puix un goig los dos aconsola,
per qué una mort no ha mort, los dos?
Puix vostra mort dura ma vida desola,

4l-60 per gué us sou lunyat, deixant-me tan so1a,
puix may s'és lunyada ma pensa de vós?
O, molt dolorosa e tr ist,a part ida!
Hi ¿gué us ha forgat, part, ir-vos de mi,' puix veu qlue mon viure és mort y no vida,

4165 és vída penada que la mort avida,
hi.m fa viure morta mirant vostra f i?

[ 387 ]

Quant tal desvent,ura ma fel pensa pensa,
Io meu cor en trogos se vol tot part j-r,
pensant gui será Ia mia deffensa

41,70 s i . I  vost re vo ler  e tern no y  d ispensa,
volent que plorant-vos yo dega morir.
A qui mos secrets diré com solia,
ne qui .m será temple,  re taule y  espi l l ,
repós, vida y pastr gov€rf i¡ 1um e guia,

4175 remey,  9o ig,  de l i t ,  descans y a legr ia ,
essent mare viuda de tan beneyt f i11?"

[388] I¡o evangelista

Axí rahonant, Ia nit s'acostava
quant  to ts  s 'acostaren a l  f i l l  mor t  y  f re t ;

41-80 vo lent -1o-y levar ,  cascú d 'e l ls  p lorava
hi  e1Ia mol t  més lavós l 'abragava,
tenint- lo.n sos bragos més fort ,  més estret .
Axí deffensava Ia tan digna.mpresa
en camp de tristura esforg recobrant

4L85 y, ab lagos d'amor cativa y compresa,
ten ia peI  f i l l  mol t  p ia  contesa
ab 1os qui vol ien levar-Io-y davant.

tttgr, 
1." esgrofes 385-392 e1 moliu principal és eI de1 dolor de Maria en el moment del descendiments

de Ia creu, que no t'é correspondéncia en I'evangeli de sant, üoan. Vegeu De passione (185?-66, 182) '¡StsabaE.
ad caput. exslincEi filii sui mater Maria lacrimis faciem ejus rigans; per diverse torguebatur suspiria in
Cerius, frontem, et genas, oculoE, quasi simul eE nasum, omniaque frequentius osculabatur, ipsa lacrimarum
tanEa ubertaEe flebats, ut, carnem cum spiritu o¡rurem in J.acrymis resolvi puEaresrr (1138A). Vegeu també eL
DiaToWs beataeMat iae (1857-66,  LS9, 287' t  ¡  i  Vi l lena (1916, I I I ,  93-10?),  que recu1l  en aquesta escetür  un
excens plany de Marj.a.

582sobt. les eserofes 596-597, vegeu v i l leoa (1916, I I I ,  93-95);  eI  p lany de Mar ia !é a lgunes

semblances aÍib el d'aguesles dues estrofes: aixf, el vers 41?2 es pot ent.endre millor llegint VilLena (1916.
III, 94-95): rryo, per delit e plaer meu, de boca raonant ab v6s, vos deya Eot 10 que t.enia en les mies
entrámenes, e en agó era tot 1o meu repós [...] e no haveu hagut alEre descans, en 1a peregrinació vostra,
sinó aquell poch de cemps que v6s e yo nos trobavem a soles é podlern parlar e comunicar dels aIls secreEs
divinals vosEres e de }a tendror e dolqor de Ia amor que yo us tséniao. En Í'o quart (64 recto, hi ha un plany
de Maria gue té un Eo sefiülant al d,aqúesees dues est.iofés: ,'¿Per qué de mi sgns mi te parEeixes de aquesEa
vida puix-Ia cosa que yo més desige és-, morinE ab tu e per tu ácompányar-te? [...] com se pot fer, mon fill,
g,r" yó viure puga, miiant mori-r la mia vida? Ab quina-wida yo puch viure, qui ab la tua, per la Cua hi en
la tua vivia?r
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[389] r,a verge Mariass3

Y deya: I 'Dexau-me mos fi l ls mon fi l l  d.igne,
4 l -90  pu ix  no-1  m 'an  de ixa t  en  v ida ' l s  juheus ,

deixau-me tocar 1o seu cos insigne
e yo cantaré .com fa 1o blanch signessa
1o cant de 1a mort ab molt dolges veus;
que blanchs de greu dol tinch ossos y venes

4L95 en riu de grans lágremes que brollen mos ull-s
hon, prest ,  ?b les ales esteses y plenes
de plors y sospirs, t rebal ls ,  mals  y  penes
batré prest ma vida de mort en esculls.

13  e0 l

Y aureu de tenir lavós una cura
4200 dels dos, puix als dos ha mort una mort.

E si 1o tal plányer la mort no'm procura,
posau-m. axí viva en la sepultura
perqué f i l l  e  mare cantem d 'un acor t .
Preneu, donchs, tancau-nos als dos en un marbre

4205 puix amor ho forqa he u dicta rahó,
Iavós estará Io fruyt ab son a.rbre,

583pes 
d'acf fins a l'eslrofa 392 hi ha un altre plany de Maria. En Villena (1916, III) hi ha un

plany de Maria en Ia mateixa escena, peró e1s texlos no lenen similituds perqué Ia font. és ara ¿o quart (70
recto i verso): nO, fil,L meu, dulclssim! Viu e crucificaE has ohi! 1o ladre que humilnent tse pregava, hou
ara, morc, Ia tua mare viva, que sobre toles les coses que desijar se poden desija ab tu ésser morta: no
és mo1! 1o que ara.t suplique: que stiga ab tu dins 1o sepulere tancada, fins que 10 tser¡ cors e la nia ánima
resuscite. Prou és gran 1o spay per aI fill e a la nare que Eants se amen; ni.s mourá més que.l fill mort
la mare viva. En menor 1och, Déu e Senyor, te acollf en 1o neu verge ventre,' acull-ne tu, do19 fiIl. encara
que sia estsreta aquest.a freda posada !ua. Yo entraré primera hi adobar-E'he 1o st.rado hon reposes perqué
en loch nés b1a que en la creu stigues. Staras dormint entre els meus bragos, cubert ab lo mantell de Ia
mia pobra roba, e si axf no bastse scalfar-te, les mies purfssímes sanchs e cañ¡ que Déu viu cobrir te
po!¡:¡eren. ara morg home t.e serviran per mortalla. No és cosa nova per a tu, fill meu, que en J.os meus bragos
Ee adormes, e que per coxf E.ingues la mia cara, e no receleE nafrar-la que yo, fill meu. t'e levat. del cap
la cruel corona d'espinesrr. De qualsevol manera, vegeu Eambé vilfena (1916, II1, 118) ja que l,taria Eanbé
hi desit.ja ser soE.errada aEü Jesús. Cal dir que en fonts anE,eriors es manifeststa e1 desig de Maria de ser
soterrada amb rTesris; és e1 caE del Dialogrus Beatae ttatiae et Anaelmi de PasEione Donini (1857-66, L59, 2971,
i el De passioae Christi, et dolo¡ibus, et pfanctibus l{atris eju.s (1857-66, L82t co1.1133) que diu: "aut
illum ponitis in sepulcro, me miseram deponite cu¡n illo,. maIlem, quia et post id supereri! mihi" (1140).
D'aIEra banda, s'ha de remarcar que en l'eEErofa 392 hi ha un epitafi. Es gracta d'r¡na curiosa coincidéncia
amb nlo pLant de la dolorosa d'Hero sobre 10 cos de lreandertr (Corella 1913, 117) en el qual. Ia donzella,
sola, plora per la mort. de Leandre: I'guin plant. sobre.l teu cos puch yo, encare viva, miranE, a tu mort per
mi, dignament plenyer?". ELla desiEja morir i que la dida amortaLle eLs cossos de tot,s dos: trabduys
abragats, sernblants a \¡n cos amortallant, nos embene, hi en un sepulcre lan estreE nos tanque, quels nostres
ossos mesclats a la fi en una pols se converteixquen: hi en lletres gregues sobre la nostra CoI¡üa, serülant
epj.t,afi escolpig esc¡iva:

' 
Arnor cruel qui.Is has u¡rit.s en vida,
y, ab gran do1or, 1o viure.fs has feE perdre:
Aprés Ia mort. los tsanqua [ein 1o sepu].cre.n

(Co re l1a ,  1913 ,  118 ) .

584  -
AquesEa Lmaege ens remeE. a la tradició Erobadoresca, que Fenollar demostra conéixer bé. En senti!

liEerari, e1 cigne apareix en e1g tractats naturalistes medievals. La seua propietat més caracterfsEica és
Ia de cantar abáns dé morir. E1 seu color blanc es consi.dera en els EractaEs morals sfmbol de la puresa de
l'ánima. té una gran preséncia en Ia poesia ja qr¡e 1a mort del cigme es compara amb 11 mor! per amor de
l-'enamorat. (Marfin L956, 73-76, 264). Encara hi ha una allra caracEerfslica del besEiari que es recull en
aquest.a obra; la veu de1 cigne s'acobla bé amb eI so de l,arpa, un j.nstrumen! gue apareil moLtes vegades
en la fstórja. vegeu 1a desclípcÍ6 de I'aniñal en eI Eestjarj-caEalá: rlo signe sl és r¡n olse1l gue á gran
cos e és toE blanch; e á aytal natura: que canta volenE.és quant hom li sona 10 instrume¡r! de Ia arpa, e
s'acorda bé de cantar ab 'arpa, enaxf com 1o flovioLl ab 1o aEanbor. Encara té lal natura: que com se
aproxima 1o Eemps de Ia sua mort, eIl canta mi.lIor e pus forEme¡t [que no ha fets nignrna vegada]; e, axf,
cantanE. ell finex la sua vida".
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essent 1o seu cos
lo meu preservant

engüent de dolg carbresss
de corrupció.

t3  i1 l

Seran-l i  mos bragos y mans Ia mortal la,
42LO aqueIl.  abragant ab molt gran deli t ,

y en casa tan fosca será cremant fa11as86
amor,  y  la  fe ,  sens fer  jamés fa l la ,
fará que l i  s ia  I 'est radossT y 1o l i t .

. E no passará de temps gran estona
42LS quant sola, tancada ab eII me veuré,

que fent com sol fer als f i l ls la 1eona588,
o presL faré viure del f i l l  la pressona,
o presL, tr ista mare, plorant yo morré.

13921 I,a verge Maria

4220 Dirá I 'epitaf f  i  :  ' rAmor una causa
que mare y  f i l l  s ien naf f ra ts  d 'un coI te I l , .
al f i1l,  1os seus f i l ls de mort foren causa,
h i . l  f i l l  a  la  mare,  sens fer  d 'amor pausa,
fa huy que viu morta per 1a mort d'aqueIl.  t t

4225 Donchs, fill meu ,Johan, negú.m contradiga
en esta demanda tan justa que us f^9,
e puix nuu d'amor ab eIl  tant me l iga,
feu prest d.ins Ia tomba dels dos una liga
perqué yo.I contemple tostemps en la fag. t '

4230 [393] Lo evangelistasse

Axí fort plorava, áb tr ista querel la,
Io  f i l l  qu.en 1es fa ldes ten ia p lagat ,
hi. ls fels que miraven tan junt,a parelIa,
molt gran pietat tenien d'aquelIa,

4235 volent soterrar Io cos tan sagrat.
Y essent l 'ora tarda, tantost 1o y levaren
ab crits y grans plors del seu sant poder,

' 585.trbt", 
Et DCVB sols recull eI t,erme i t'exemple de la fstórja, i no en dóna cap definici.ó. No

l'he trobat. en el DCat.. ni en EEcrig.

t86f,.u^. 
vegeu 1a no¡a 2s.

587.ttr 
do, vegeu La noEa slg.

588L" 
figrrr" del ILe6 !'é en e1s best,ialis clares connotacions religioses ja que representa ef dogma

de la resurrecció perqué és capag de fer reviure els seus cadells mort,E (Martln 1995, 65-68). En aquesc caE,
es tracEa d'una IIeona, identificada amb 1a figura de Maria.

589sob.u 
aquesca eElrofa i la següenc vegeu iln rg, 4L-42.
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d'engüents aromátichs aquell  tot untaren,
y en teles molt netes posant 1o l igaren

4240 segons acostumen los juheus de fer"

[3e41

Hi era. n l-o loch del mont de Calvari
un ort 1rr en aqueI1, un moniment nou
hon negú encara per bé necessari
jamés fon posat, tan digne sacrari

4245 gue huy 1os qui. l  myren a pietat mou.
Restant desolada, ab pena tan fera,
h i . ls  tan fe ls  dexebles p lorant  t ,o ts  sens pus
pel jorn de 1a pasqua que molt prop los era,
en tan sant sepulcre, áb pietat vera,

4250 humilment posaren Io cos de ,Jesús.

[3  95]  I ¡o  lectorseo

Humilment, Senyor humil e benigne,
puix per Ia humil gran font de virtut
y per los humils de vós, r€y insigne,

4255 vassalls y devots, 1o vostre cos digne
fon mes en sepulcre per nostra sa1ut,
un aLtre ,Joseph ab'Arimatia
soplich-vos me faga la vostra mercé,
y particípant ab ta1 companyia

4260 contemple tostemps 1o com se part ia
l-a mare penada de vós, 1o seu bé.

[ 3e6 ]

Y axí com d'aqueIIa 1o cos se lunyava
mas l 'án ima sua vos era present ,
car forga d'amor tan fort, Ia forqava

4265 que may 1o seu cor de vós s'apartava,
per quant sou 1o centre del seu penssament,
axí yo, Senyor, áb gran reveréncía
si bé só colpable, indigne de tant,
humil vos suplique per vostra cleméncia,

4270 d'on vostre cos dorm no fent may abséncia
aLs vost res peus d ignes est iga vet lant .

[ 3  e7 ]

E si, com yo crech, atényer no u baste
per tantes pudors com dóna mon cos,
a lmenys p ietat  agó no.m contrastesel ,

' 590,:'.t 
d'acf fins a l'eslrota 4oO trobem la d.arrera ¡ef1exi6 de I'o Tector, centrada en e1s feEs

evangélics que s.acaben de narrar.

fer  oposic ió,  oposar-setr .
59lcorrcrast"r : ' , resisEir ,
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4275 1o meu esperit  qu'en vós tot engastese2
ab vós en 1a tomba estiga reclós.
Estiga molt prompte y perqué us serveixca,
estiga, Senyor, ab vós molt estret,
1o meu cos in f fecte s i .s  vo l  se podre ixca,

4280 puix I 'ánima mia de vós no.s parteixca
fruhint tanta gIória dins vostre retretse3.

[398 ]  Lo  l ec to r

Será gran riquea aquesta gran grácia
de vostra cLeméncia atényer, Senyor,

4285 e si huy és t,anta Ia mia desgrácia,
a vostra bondat soplich no desplácia
puix  és pélech fondo d 'un bálsem d 'amor.
Creada l 'aveu a vostra imatge
Senyor ,  Ia  mi .án ima y ex ida-s de vós,

4290 ab vós, donchs, estiga complit  son viatge
d 'aques t  món  tan  t r i s t  ,  y  es t i ga 'n  1 'es ta tgesea
hon vós reposau, Déu meu gloriós.

[3  ee]

Y axí poré dir
la greu passió

la vost,ra tristura,
y vostres turments,

4295 1a mort dolorosa, 1a gran sepultura
que.ls vostres amats, a'b tanta de cura,
vos han huy donat com a fels servents.
De mi ,  tan in fe l ,  ind igr€,  co lpable,
perqué d'amargor gustás vós la feI,

4300 será,  s i .m feu d igne,  ta1 premi  Ioable
qu-en vost re sepulcre,  s i .m feu habi tab le,
d 'aquel l  vo laré ab vós en 1o ce1.

[ 400 ]

Y ab vós conregnant, será dir igida
la voluntat mia ab gran unió

4305 aI  vost re vo ler ,  f ruh int  I 'a l ta  v ida
ab gIória glran de goig inff inida
per mérits de vostra cruel Passió.
Y essent vostres naffres per tot luminoses,
salut  d iv ina l  de l  mal  que.ns of fén,

43L0 del tant que molt tr istes y molt doloroses
ací  les he v is t , ,  a l l í  g lor ioses,
ab goig les veuré per tostemps, Amén.

592 

"ng^"t^r, 
encastar.

593tatr"t. vegeu la not.a 168.

S94estatge: I'act.e d.'esEar,. permanéncia en un l1oc".
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Protesten mossén Fenollar y Martíneg.

t4O1l  Fenol larses

43L5 D'aguesta gran águi1a volar la volada
no y basta volant 1o vol del parddltt t ,
s i  vo la,  donchs,  poch,  ab I 'a Ia p lomadase?,
molt menys vol-ará tenint- la trencada
1o vol que tant vola aquella capdal.

4320 Per go 1o pardal volant s' i  desvia
y aurá mal volat al terme degut,
per hun tal volar vol que'I seu vol sia
sotsmés al gran vol de Ia theologia
volent  de 1a fe  Io  vo l  Y l 'escut"

4325 14021 Martíneg

Si  esta gran l i ra  
'será ma1 tempradase8

ab cordes tan baixes de veu humanal,
perdonen los músichs del art tan l imada
car més vu1l que sia t,al art diffraudada

4330 que no les veus a l tes del  cant  d iv ina l .
Peró s i  d iscordasee d 'aqueI l 'armonia
que sona tan dolqa la ' terna v i r tu t ,
La fe tan cathólica 

'  
en tot, prench per guia

volent  e I Ia  smene la  co lpa qu 'és mia
4335 puix só de greus colpes comprés600 y vengut.

Deo gracias"

5958r, 
"qrr"rca 

est.rofa i en la següent els autors s'acomiaden.

---Compareu 
els dos primers versos amb e1s segúents de I'Espill"

TaIs dos conEraris exemPles varis,
clares senblances e concordances
los manífesEen, més los assesE.en
que l 'a l t  volar .

Ro ig  ( 1978 ,  225 ) :

Els sentits recte de Ia volada sembla ser el de I'ascensió en La perfecció espiritual, Eal com es poc llegir,
per exemple, en la dedicacória de Kempis (1491, aii): rrE axl vost.res virtuosos desigs anprant Eotses les ales
áe vosCrá volunEat vos feren volar eñ aqueix a1E. loch de coneemplativa vidan. Peró cal recordar tarüé,que
Ia caga era un sfmil per a fer referénciá a 1a conquesta amorosa, i Eant de delall sobre els oce]Is podria
resultar irónic.

59?  -plomac. -ada: "que ha perdut o 10 han LLevat, les plomes" DCVB, que d6na sols aquest exemple de

la fs¿Aria per a aquest. senti! de I'adjecEiu.

598Lo q,r^t, (80 verso): ,rsonem donchs de David la viula, canlan! e dienE"

599di"aord"r: 
"inEi. DÍssonar; esgar mancaE, de discordanga, harmonia".

6oo"otptét, 
vegeu 1a noEa 18.
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:

ContempLació a üesús cruciff icat feta per Mossén
üoha¡ Scrivá, meEtre racional, e per MoEsén Feno1lar.

t1 l  Fenol lar

Qui, Déu, vos contempla de la creu en I 'arbre,
penjat entre ladres per nostra salut,
tancats té los ul ls e 1o cor de marbre,
ab ingratitut,
si tostemps no p1ora, d' amor gran vengut,
pensant quina mort volgués humil pendre

10 per sols a nosaltres la vida donar.
Ab cap inclinat, 1os
mostrant-nos amar,
en creu vos miram per

121 Scrivá

L5 Recort deu tenir com,
al món devallant, de
y com, d 'ague113 poble
gue sols elegís
1a mort rebeu vós que-ns dau parahís

20 Si, donchs, bé contempla ab pensa devota
com vós, Déu y hom, morís ab turment,
lo cor té de ferroa si prest no agota,
com ver penident,
la carn pecadora per

25 i3 l  Feno} lar

Ago te ' s ,  donchs ,  1 'om,

bragos estendre

tots abragart.

d 'aI ta cadira2
carn vos cobrís,

mogut ab gran ira,

ta l  fa l l iment .

car molt és 1oab1es,

tco.p"ruu 
els versos 10-13 arü I¿o quart (67 rector: rDj.u sant Bernat: ¿Qui 'lo seri elevat. en

speranga de inpelrar 1o que demana si 1o cors del senyor en Ia creu considera? Mira 1o cap inclinaE per a
besar-te, 1os bragos eacesos per a abragar-Ee, Ies mans foradadeE per a donar Lo que demanes, 10 coscat
ubert per amar-te, 1os peus clavaCs perqué segur 1o Crobes, sEés tot. 10 cors per mogErar que Cot' stá
prompt,e,,.

2El 
E.rn" de la cadira és d,origen bfblic, vegeu Reis I, cántic dels cfujcics 3, LO.

3La 
preposici6 de sembLa tenir acf un valor causal.

nfópi" 
del cor dur de I'home. Vegeu, per exemple, I'o quatt (58 recto): rno.s poe fer gne.1 nostre

cor. encara que fos de ferro per foc d,amor no s,anollesca't.

sNo grr"da clar e1 sent.iE de car moit és Toable, sernbla que hi falta eL substalrtiu que qualifica
aquest. sintagma; el sent,it seria, doncbs, 'un fet molt lLoable'.
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puix vós per aquell  fos tant aqotat,
qui sou f innocenL, y aguell  1o colpable
causant 1o pecat,
per qui us són uberts peus, mans y costat"
Por tant  sobre-1 cap d 'espines corona,
senyals en la cara de colps tan estranys,
Ies taques nos lava de sanch vosLra hona6,.
y aprés de tants anys,
repós nos presenten los vostres affanys"

i4 l  Scr ivá

Del cap. f ins als peus dolor vos penava,
passant molt affany 1os ul1s per gran plor,
y vostres orel les a qui us blasfemava,
per  dar-nos t ressor ,
hojiren ab pena, rompent-vos 1o cor.
Clavats peus y mans per nostres grans faltes,
pudor  en 1o nas,  per  to t  scupi t ;
v inagr .en Ia  boca,  buf fe ts  en Ies gal tes,
turment. inff init
passá  vos t re  co rs ,  d '  asso ts  to t  f e r i tT .

t5 l  Fenol l -ar8 
'

fngrat fon 1o poble qui us féu tan gran festa
quant, Tay, vós entrás 1o dia de rams,
tenint-vos aprés, db mol-ta requestae,
est ret  ab l igams.
Dexant Barrabás, de vós posá c1ams10
cr idant :  r rcruc i f f iget '  .  Doná-us la  senténcia

ohona: 
e1 DCVB Ii dóna e1 significat d'ona i hi apareix I'exemple de la f.stórja rrab ones de sanch

son poble salvanE.n, qJue correspon al vers 1528.

1'sembLa 
moIE. relacionada amb aguesta estrofa una parE del capftsol X de ¿o quart (73 recto): "Soferf

en t.oE. e per tot. Io seu delicatfssim cors: en los ulls abundants lágremes, en les orelles blasfémies, en
Ia cara bufels, en Io nas pudor de sútzies scopi.nes, en 1a boca a¡nargor de fe1 e vinagre, en les mans e peus
lJ.gams e de grossos claus cruels nafresrr. Sobre eI terme pudor, vegeu també Llull lPlal:t, e. 10). Potser
es pot entendre el vers final com que ilesús passa davan! dets que eI miren després de la sentencia de Pilat,
camf del CalvarirrPassa voscre cors d'assots Eot ferit,'. Vegeu Ea!¡üé, en relació amb aquesta estrofa, ¿o
quart (42 verso): 'rteva't ánina mia. corre, contempla e mira com Io t.eu senyor passa e per Eu ab la creu
cuytadamenE, a1 loch de la mórt acamina,'.

R-En 
les estrofes 5 i 5, les referécies al Diumenge de Rams dels versos 48-51, 59-60 i 64-68 ta¡nbé

es poden trobar en I'o quatt, (73 ver.go); ne solament quatre dies passaven que.n La matseixa ciutaE, tua com
a rey natural.t,e reberen, devall.ant del mont o1iveE ab Íams, flors, tapits e robes sobre 1a Eerra, e ab
aquest,a g1ória entrist per Ia una porf.a. Y ara te,n vas per altra pujant al mont. de Calvari ab la creu
pesada sobre Los Ír¡sclesr. I eambé ViLlena (1915, III, 83): nE qui no stiguera adrnirat e fora si maleix,
recordant-se com 1o diumenge passaE toE. aquest poble rebé lo Senyor ab bant.a soler¡niEaE. e g16ria, e que huy
1o hajen mort, ab tant grans vituperis e penes, consenlinc en agó 1o dif pobleú.

o
"ruquesta: EI DCVB dóna eI significaE de requeritr¡ent i documenca el" terme en 1a rstória. 'rohinE, de

üesús la dolga requesta'r, que corxespon a1 vers 154. TaÍüé hi apareix el tserme en les estrofes 15, 92, 8a.

1o"l-r, 
queixes.
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Pi lat  c lar  d ient:  t r l ,es
55 Ia qual sostingués no

benigne Y suau,
portant sobre' ls muscles

mans yo  me 'n  1av1 l  t t ,

fent resisténcia

la creu hon penjau.

t6l  Scr ivá

O ! , quant d.esacord.a ab goig sens mesura
de robes estranyes Ia via cobrir
y tolre-us ab ira aquell sens cosLura
tan digne vestir,
per sorts declarant a gui deu venir.
O!, quant desacorden les flors y espines
e creu molt fexuga ab rams tan florits.
O!, quant desacorden esponja y meLzinesl2
escarns e despits
aprés de grans festes, honors y convits.

t7) Fenol1ar13

Plorem, donchs, plorem puix qual és la vostra
dolor,  ta1 no's t roba entre les dolors.
Anyel11a immolat per gran colpa nostra
vós, rey dels senyors,
sentís de la mort les penes majors.
De tots Ios amichs no sols en tal pressals
desert vos trobás15, mas trahit d'amich,
aqueIl gui besant-vos ab penssa revessalT,
cruel enemich,
de vós venda féu

B0 t8l  Scr ivá

al poble inich.

Lo sant esperit y.l pare us l iuraren
a mort inhumana per gran caritat.
Y per diners ,fudes, gui tant I 'encegaren

1181" 
!."*ao" donen .Lau i, encara gue es tracca del present d'indicat,iu del verb L7avar i que La

forma de gercera persona és lav, e1s aueofs fan rimar J.au amb suau i peniau.

!2 
metz ines, n subscancia verinosa preparada rt .

13Des 
d,acf f,ins a l,estrofa 9 t.robem referéncies a la Eraició de ttudes, que Earibé apareixer¡ elr Les

primeres eslrofes del Planü de LlulL.

14sob.. 
üesús com un anyelr vegeu Ia notsa 78 de la rsüória.

15pt."ru, ,'siEuació perill,osa,' DCVB, i dóna aquestos versos a¡rü la indicació Passj.

16EI 
motiu de l,'abandó deLs deixebles tanüé apareix en Llul1 (P1ant, e.1l¡ Lo quart (97 vetso)¡

Ia Istér ia,  e.  278.

l7tarr"t"", 'tconlrária, adversarr DCVB, i d6na ravés i ¡avessa com a grafj.es antigues. EI manuscrit

d6na ravessa.
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y.1 poble malvat,
85 d 'enveja us l iuraren a1 jutge Pi lat .

Y a vós l iurás vós, complint, f i l l  benigne,
tot quant vostre pare de vós ordená,
mas sols per complaure a1 poble maligne,
ab cor inhumá,".

90 Pilat a la creu sens causa us l iurá.

i9 l  Fenol lar

O!,  guant  fon dexeble in ich,  ab u l t ra tge,
qui . l  mestre vené per  hun tan baix  for18.
O! ,  quant  fon in just , ,  cruel  e  sa lvatge,

95 qui sols per gran por,
a  mor t  j u t j á . I  r ey  qu i  no .s  de  son  fo r .
O, tr ists e perversos! áE, com no pensaven
puni ts  de ta l  cr im'  ser ien tostemps,
quant per vós matar axí navegaven

1 -o0ave lesy rems le ,
que us feren de mort sentir los estrems?

[10]  scr ivá

Dolor és sens par mirar tal desorde,
que - I  j u tge  tan  j us t  1o  j u tgen  i n jus ts .

L05 Dolor és sens par que vós, qui sou orde
e  gu ia  de l s  j us t s ,
sou rey deposat2o en fa lsos a justs21"
Dol-or és sens par mirar que presenten
bandeig los vassals aI rey tan devot.

1-10 DoLor és sens par mirar que turmenten
ab gran avalot ,
]os lechs tan perversos al gran sacerdotzz.

[11]  Fenol lar

De vostres dolors qui veu f inventari,
L1-5 o! ,  quant  és cruel  aquesta sens par :

com fos arribat a mont y Calvari,
que us ves despullar,

1 R .
' --forz trpreun DCVB, i diu que és Ia fonna antiga de fur: "jurisdicció, autoricaE judicial especial

en referéncia a determinada persona o entiEac". Els versos 93 i 96 algernen el-s dos siginificatss.

19"a veTes y tens. eL DqVB reculI 1'e:qlressi6: rfents servir Ia forga dels rems per anar més de
pressar'. Per tane, aquestos versos volen dir que e1s jueus tenien molEa pressa per matar,tesucrisE.. En
aquest sentit, vegeu ¿o quart (41 verso): rperó la execució fins a pujar-lo en la creu volien que fos
cuytadarr. En 1á Istótia ta pressa t,ambé es manifesla amb E.ermes mariners (vegeu, per exemple, l'esE.rofa
279t .

20 
duyro""r, desEiEuiE.

2laiustsr t'apf,ec de genE per t.ractar alguna cosa,,. Vegeu Eambé 1a nola 211 de fa fstórja.

22Lo qu"rt (73 verso): nO gran sad,erdot,, hon s6n Los oñramenEs del t.eu sacerdoci?"
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e totes 1es Plagues
Y perqué los peus e

120 dels c laus als forats,
cruelment, ab cordes,
Lo cors del icat ,
que tot en les juntes

1

t:-,2l Scrivá

de sanch renovar.
mans no bastaren

en l 'arbre sagrat
axí us estiraren

restá desjuntat23.

L25 Lo fruyt d'aquell  arbre que-ns pena la vida
cul1í ab ses mans 1o pare Adam,
mas, ara, clavades per Ia gran fal l ida
que d 'e} l  repor tam,
en l 'arbre de cedre2a les vostres miram2s.

l-30 Lo vostre cors plou de sanch molta pluja
y aquell de la fe exut, fon e buyt,
gustás vós la fel, vinagre y la suja25
y aquelI 1o dolg fruyt,
per qué vostre cors de penes fon cuytz?.

L35  t13 l  Feno l l a r

De28 quant,a dolor, sentint amargura,
la fel e vinagre per gran set gustás,
desig gran tenint humana natura,
en semblant trespás2e,

23AquesEa 
estrofa resumeix Ia crucifixió. Vegeu-ne alcres deEalls en 1es estrofes 292-303 de 1a

Istória,

t ¿--vegeu 
sobre el cedre ¿o quatt (74 tector. (Jesrls és) rrbescu)¡taÉ ea 1o forn de calidfssi¡na amor

e dolor en Io mont de Calwari. Ab lenya de de (sjc) ciprer e gedre de palma e d'oliva [...] la maEeria
ciprer conEra leg arnes e vérmens de nostreE affecE.ions pervergesi cedle conEra les serpents diabóliques;
pal.ma en senyal de 1a victória del rey nosErerr.

zsco.p"t"r, els prj.mers cinc versos de I'esE.rofa amb VilLena (1915, IIf. 52): (Parla Adam) "Yo,
senyor. est.engr¡l les mies mans ab plaer per pendre 10 fruyE a mi offert per la mia anada m¡ller; e vós.
misericordiós Senyor, ab molEa dolor e pena haveu volguE. les vostres mans ésser clavades en 1a creu per
gnrarir e sanar les nafres e mals que yo he encorreguc per 10 peccattn

26gastás 
vós la fel, vinagte y Ia suja. El DCVB documenta aguesta seqüéncia en Llull lPTant, e.

2 1 )  r

Demen¿re dlesucrist, en Ia creu pendia,
en auts crits cridawa que gran seE havia,
car tota la humidltaE. de son corE ixia
en sang e en suor. E per vilania
beuraEge moIt, amar, qui a set no valia,
de suja, e de fe1, vinagre, hom metia
en  l a  sua  boca  [ . . . 1

t'estrofa 336 de la f'stéria diu que 1i donen a üesús una barreja de suja i fe1. .üo quart (59 recto) diu que
Ii donen una esponja "La qual de vinagre mirrat ab feL abeuraren, hi ab ysop, amarga fterbarr i no esmenta
eI sucge. Aixf doncs, el vers s'apropa ¡¡és a LLull.

27-'cuyt: 
un dels significats és umolt fat,igat. i enuejac d,'una cosa insj.stent gue d6na molCst.iarr.

D'altra banda, eJ, E.erme cuyt pot. fer referéncia a l.al.legoria de Crist com un pa cuit en la creu i que el
fideL ha de menjar. vegeu, en aquest sentiE, Lo quart (74 recto't.

28D" 
,é eL sent.it, de a¡¡b. El DCVB dóna eI sentit de la prepoEici6 segúent,: ,'medi o inst,rumenc de

l'acció o d'idea general de manerarr, que ée el que correspon en aquests cag.

29tr."pa", ÍEransit, situació crftica de pas d'un esEat a un altrertDCVB, i dóna aquesc exemple.
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1-40 rebés a son mal remey no esces3o.
O!, quanta tristor dins vós se renova
sabent que tal morE per tots vos estr€oy,
y gue no daria a tots, com se prova
per nostre desd€flytt,

L45 1o goig e la  v ida qu 'en veure-us s 'a teny.

[14]  Scr ivá

Com vós creás l- 'om de1 l im d.e la terra,
o,  quant  l i  donás creant- lo  per f fe t !
Peró ja fon més, mirant per gran erra,

150 que morF. y desfet;
ab ta ]  pass ió per  vós fon ref fe t .
Lo jorn gue-}  formás per  so la paraula,
compLint  Lan be11.obra Ia  fes ab depor t32,
mas quant 1o remés, fa creu fon Ia taula

1-55 hon,  fent -vos gran Lor t ,
d 'aqueI l  1o rescat  pagás ab greu mort "

[ ] -51 Fenol lar

Donchs,  p loren los u l ls  y . }  cor  dur  sospi re,
batam-nos los pits anant peu descalg

1-60 y L' ánima nostra la vostra remire
donant,-vos enca1g33,
segant Ios pecat,s ab molt aspra f a1q.
Car no.ns pot jamés tan gran maI atényer
que vós,  innocent ,  sent i t ,  no 1 'ha jau.

165 Per  to t  vost re cors,  eu i  us vo l  jens est rényer ,
de sanch tot brol lau
per f er nostra guera tan digna de pau "

tLs l  Scr ivá

De vostres grans penes no sols fon principi
170 Ia nit que suás en l 'ort ple de sanch,

mas ja  t ingués d 'e I les 1o jorn par t ic ip i3a
que vós, senyor franch,

' 30sob.e 
el fet' que .fesús pague el resca! pel

vegeu cambé Mart fnez (v,  e,  7) .
pecat dels hones, vegeu 1'estrofa 351 de 1a fstória.

? 1--81 
sent,it dels versos 142-!44 deu ser: 'que Ia vostsra mort no daria a tot.s goig i vida a causa

del nostre desdeny'.

5 ¿ ---deport. 
recreació.

33 
encaTg, en I'ent,rada donar encalg el DCVB diu que eguival a 'perseguir' i docu[enta aquest senEit

en un cext de 1551, més tardá que aquest. El Dcat documenta encalqat amb e1 sentit. d"empaiEar' ja en eI
segle XI I f .

2,4- - 
partícipi z participaci6.
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cubert naixqués tot
Com vós ja sabéseu,

3-75 pressent Ia teníeu,
Fon ta1 certitut de
un verme36 que PunY,
que sols 1o recort

:
t l-?l Mossén Fenollar

de nostre vi1 fanch3s.
la mort t,an indigna
si bé us era luny.
mort tan malignd,

Ios ossos desjunt'?.

180 lro cap e 1os peus, les mans e los brago-s,
les cámes, les cuxes e tot 1o cors las38,
de tanta dolor caygueren enlagos3e,
que part no us trobás,
sinó sols la lengua que sana restás

185 perqué, Déu y hom, per 1'ome preguásseu,
del qual és 1o cor en colpes deffunt,
y Ia mare tr ista vós, f i1I, comanásseu
en lo darer punt,
al vostre dexeble de tots pus conjunt.

190  [18 ]  Sc r i vá

o!, proport ióao de gran melodia,
que tanta de gent assí41 convertí,
quant, vós, Déu, morint per l 'om qui peria,
pregás de cor f i ,

195 ab veu a tan a l ta  que ' I  pare us hoí .
Als sons dels martel ls que'Is ladres clavarena2,

3sgo*p.r.r, 
e1s versos :l5g-L75 a¡nb !o quart 173 tectol z nPer¡sa encara, ánima devota que la dolor de

Ia sua Passid no comengá en 1,orc de ileEsemanf quand trahiE per iludes 1o prengrugren, mas de f instant de
la sua concepció fins qr.re.l speri! doná en les mans de1 Pare, car lostempE Eingué present. e accepEá 1a sua
morc acerbfssi¡na per redempció noslrar.

36gobr. 
eI ve¡zle delg versoE lt76-L78 diu llauf (1990, 319) que Ii recorda March. Vegeu ei Lo quatt

174 rec¿ol: rla matéria ciprer cor¡tra les arnes e vérmef¡s de nosgreE affect,ions perverses,' cedre contsra l-es
serpents diabóliques; palma en senyal de Ia victória del rey noaErer. I eaíüé Lo quart (58 recto, o 78
verlso): "qui pot-pensai aquella ind-icible amargor, inconsolable dolor, inesti¡able pena que'ls mise¡abl-es
eternamenÉ ¿eii¡nati senEirén quand les ánimes santes ab 10 seu redempEor, Déu e Senyor, dels inferns se
partiren, romanint. el1s en lo-foch inegtimable, en 1a irmortal enweja,.en Io verme de }a cosciéncia, eri les
Lenebres'palpables, en La ¡nort que no passan. Llegint. aquegtses lfnies es pot. tenir una certa idea de
I'angoixa a qué es referia March quan ugava la imatge de1 ve¡¡r.

37 
desirmy, desunelx.

38fas, 
cansaE i, en artres senciEE, desgraciat.

39tot 
i que en els textos consultats en apareLx separa¿ d.e lassos, unesc e1s d.os E.ermes perque eL

sentit és el de car¡sament que apareix en l'entrada e¡¡Iassa¡re¡¡ü de1 DCVB. El DcaE. esmenta eI signifi-cat de
-I tas de,cansat  o esgota¿' i - recuf l  I 'e tcpressió f reqüent en Ia l f r ica las!  o ha,  !as]  equivalent  a
desgraciat. Laqos es r:ecull com 'parany' en el DCVB per:b aquest senciE no és el que té el terme acf.

40 
propottió, proporci6, ocasi6.

41r""f, 
E1 DCVB remet a acf: nen 1a llengua antiga, g'usa sovint acf per desigrnar eI lLoc gue ha

anomenau anteriorment, encara que no sia eI mateix lloc on acEual¡nen! parlarr.

42sobru 
fa i¡natge dels quaEre d.arrers versos de l,estrofa ¡lauf diu que és rno1E. bel.la i no en dóna

cap fon!. Tailnateix ¡o quart (54 recto), citant, Isaies diu: ¡O dolga rmlsica,. o excelsa melodia, o suaus
acórdances de tan mel.lfilues paraules acordades ab los colps dels martells qui sobre los ctaus de les mans
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Ia vostra veu dolga 1osa3 féu ta1s acortsaa
que tots los infferns axí despoblaren
dels  v ius y  dels  morts ,

2O0 que lengües no basten a fer-ne reports.

[1-9]  Fenol lar

En veure-us tan just ,  Io  ladre us invoca,
contri t  confessant a vós, Déu y hom,
y" I seu penedir tan granment vos toca

205 q[ue, no sens renom,
en sant li mudás de ladre Lo nom.
O, gran valedor, segura deffenssa,
g:overn, '  1um e guia dels bons pelegrins !
De vostra mergé atenyen compenssa

2L0 aquells trists mesquins
qu.en vós s '  apossentenas, perduts sos camins.

t 2o l  Sc r i vá

En temps consemblanta6 que mort per demérit
al món procurá AdamaT 1o primer,

e dels -peus batien. Los cruels colps qui en a1t. sonaven eren 1o cant d.e tiples, Ia sua veu piadosa tenors
concordes. o! gran virtu! de acordada mrisica que entrant, dins 1o cor de molti qrrá Ia hoiren lós portá a;¿;;
peniténcia mostrant-los de sos peccaEs e de Ia sua passió dolre'r.

¿ ?--Sembla 
que I 'antecedent de Log és La gent.  congregad.a al  vol¡ant de La creu.

44^"ottt, 
eg refereix als acord,s mr¡sicals que fa la veu de rresús en contrasE amb els sons d.els

marEel ls .

4 5's 'apossenten:  e l  DCVB en f 'enlrada aposentar-se diu:  r rprendre habi t .aci6 i  hosEalge,  t . . .1
establir-se a.r¡n pr¡nt. pertrabiEar-hir. i sols dóna ur exemple de1 sigoificat primer en un cexE de Miquel
Peres de Ia vida de sant vicent, de 1510. E1 DCat,. documentá eI terme-cap a 1440 i diu que es t.racta d,-una
foñiació paral'Ie1a al castelLe aposentat, Es Eroba en eI Tiraaü i en a--lt.res Eexlos del xv. cal record.ar
que el manuscrit, d6na se presentá.

4 R'-consegtbLant:  
de la mat,eixa condici6.

47sobt. 
üesr1s com un segon Adam vegeu la Pri¿¡e¡a carta als corÍntis !5, 47: "EI primer home, Adam,

{ou-un.;e¡ terrenal-: peró eI darrer Adam és esperit que dóna vid.a,'. .to quart (?1 versolz "Diu Beda: l,orde
cle ra dLv]na providéncia volia que en aquella hora det dia que Adarn en l,arbre tancá de parahfs 1es porEes,
10 segon_Adám les obrfs en I'arErer, Hi-ha ert Lo quart i.erivillena moLles ref,eréncies a üesús com á segon
fdam i a1s conceptes d,ob¡ir i t,ancar portes.

2l-5 Adam, vós, segon,
per  1,home ref fer ,
morint destruhís
Y  en  I ' o ra  que  vós ,
tancás 1o gran ce l ,

220  en  l ' o ra  ma texa ,
la  mort  sof fer in t ,
aL l -adre I '  obr ís ,

ab in f in i t  mér i t ,

de mort 1o poder.
ab causa tan justa,
aquel l  def fa l l in t ,

c lavat  en Ia  fusta,

puix fon penedintas.

forma penidir com ant.iga, i d'acf vindria la IIigó del manuscrit
4 8  - .penedintt el. DCVB recull Ia

penidint.
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t2LJ Fenollar

Doqrant compliment a tant grans misteris
225 com vós en 1a creu mostrar nos volgués,

restant ja canssat per tants improperis
que vós sostengués,
1o vost,r .esper i t  aI  pare retés.
Rompent dels infferns les grosses cadenesae

230 tragués los sants pares de loch tan pregion,
d'on, tots esperant de vós les estrenes
que més riques són,
la creu abragam exint d'aquesE món.

L22l  scr ivá

235 Remey de tot ma1 la vostra creu porta:
mirar-vos ab ladres la.nvejaso reprén,
per vostres blasfémies Ia ira jau morta,
y gola defféns1
1o gust de 1a fel que tant vos offén.

240 Remey de supérbia és vostra mort 1eja,
mirant vostres naffres la carn no seguim;
en veure-us tot nuu I 'avar no cobeja,
perea fugim
puix vós,  d i l igent,

245 t231 Fenollar

purgau nostre crim.

Pecat molt terr ible qu.en tots se tresplanta
fon 1o de Adams2 rompent-vos Ia fe,
loable,  peró,  Ia  sg léss ia. I  canta
pel fruyt que.ns ne ve,

25O puix taI redemptor haver mereixqué.
D'aquell  és la colpa e vostra la pena,
1o goig de nosal t res,  s i  bé.ns ne dolem
mirant vostra vida d'affanys tota p1ena,
que no u mereixem,

255 per dar-nos riquea ser pobra-n extrem.

l24l  scr ivá

O!, quanta pobrea qlue,
la verge us bolcava ab
La pedra molt dura per

dins 1o pesebre,
son pobre vel.
vostre cap rebre,

49co*p.r.o 
eI vers a¡nb .to quaÍt (62 recüo): nhavia ronpuc Lés baldee e de polleguera levades les

porcesfr i després 171 ve?sol diu que Erenca IeE port.es dels inferns.

50v.g.,, 
sobre e1s pecat.s capitals villena (1916, III, capftol Z2Ll ¡ hL aparej.xen els sec pecaEs

relacionaes amb els nnleixoE molius que acf.

Sld.ffén, 
e1 verb defendre té el sentit. de 'privar, impedir, prohibir'

52sobru 
Adam vegeu la nota 42.
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260 tan f reda com gel ,
fon sol-s l-o coxí de vós, rey del ce1s3.
Y en loch del anyell ,  de tortressa offerta
Ia mare tan pobra aI temple doná.
O, gran pietat, eü€ may cosa certa

265 t ingués vós degá,
que f ins al sepulcre, , foseff vos prestáss!

f251 Fenollar

Retauless perffet de Ia nostra vista
sou v6s,  en la  creu c lavat  tan estés:

270 1o cors to t  p lagat , ,  ab l 'án ima t r is ta ,
d 'amor gran encés,
pregant. per aquells qui us feren procés.
Mostrás-nos humil, en tal cas exemple
de dar 1o perdó a qui.ns persegueix;

275 rahó, donchs, és gran cascú bé us contemple
possat  en perp le ixsT,
puix sou 1o govern del bé que.ns nodreix"

126 l  Sc r i vá

O, Déu eternalt Ab quanta de fúria
280 la mort vos han dat los falsos juheus.

E vósr rro mirant l-a vostra injúria
ni penes tan greus,
del fruyt de tal mort també.ls féu hereus.
Haveu perdonat a qui us turmentava

285 d 'aqueI ls  qu i  us naf f raren les naf f res guar in t ;
haveu donat vida a1 hom qui us matava,
per  hon,  vós mor in t ,
matás nostra mort, Satan destruhint.

53co*p"tar, 
1a primera part de 1'esErofa amb .Lo qsart (47 vergo): rren aquesE dolorós temps e hora

(de Ia crucifixió) no t.ingué coxl encara que fos de pedra, Eal com tingué en 1o pesebre. on 1o seu cap
pog:ués algun descans pendreri. vegeu també I'estrofa 343 de 1a fstórja. Mendoza (1969, 121) també diu que
el coixf de ,Iesús en el pesebre era una pedra.

54sobt. 
I'oferj.ment er¡ e1 lempfe de les tórEores, vegeu ¿evfEic, i¡2, 6:'rQuarr es complisquen eIs

dies de la seua purificaci6 per l,infantsamen! del fill o de 1a filla, anirá a tsrobar eI sacerdot a l'eriErada
de Ia tenda del t.robamenc, portant un anyell per oferir-1o en holocausE, i un colomf o una t,órlo1a per
ofer i r -1o'com a sacr i f ic i  del  peca! , , .

55r'o qr"rt (68 recüo): rrDiu sant cregori: cerque ,tosef, t.roba e comprá ab perifls dets béns e de
Ia vida 10 t,resor amaga! e Ia preciosa margarida, e tanca'l y stioja'l dins la caxa del seu mat.eix
sepulcrerr. I soble el sepulcre diu Villena (1916, III, 87): (parla üosep d'Arimatea) "Yo, senyora, t.inch
aqi un ort molt prop, en Io qual yo havia feE. hun singular sepulchre nou per a Ia persona mia, e negú n9
s'i és may soter¡ac. si a vostra senyoria será plaent sia a1ll posat Lo sagrae cors del vostre fill, a mi
sera moLtsa grácia, car só cer! que vivinc no ha haguda casa própria per a son repós, e mort, Ii plaura jaure
en sepulchre strenyo,

' 55S1 
terme retaule remet aI camp arefseic de la pintura i, aixl mat.eix, al de les escenes que s'hi

represenlavén. Vegeu Lo quart (76 verso): "mirer¡ Eots i conlenplen 10 reEaule de Ia sua caran, i (81 recto):
,tO. benavenEurat, alelul;a aguell que.ls benaventuraEs en Lo-cel canEen, en Io qual ell mateix Déu és 1o
reEaule". Vegeu la¡nbé les estsrofes 115 i 15? de l-a fstória.

s?pe rp le i x ,  
" cas  d i f i cu l t ós  t . . . 1  pe rp l ex i t a t  t . . . 1  embo l i c Í .
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127) Fenollar

29O Donchs, plore Ia Lerra,
de .ferusalem, huy plena
qu.en molta tristor son
puix, ab cruel ley,
ha mort dels grans reys

295 Plorem, donchs, puix e1la,

que-s deya tan santa,
d 'omeyss,
goig se decanta

a vós, 10 gran rey.
sens totse remey plora;

nosaltres, remuts, ploranE nos rihem
de vostra doLor que tant nos acora60,
que sols no.ns planyem,
mas plányer los ángels ab nosaltres vem61

300  t28 l  Sc r i vá

O, quanLa doLor perqué no us Erencassen
los braqos y cames Ia mare sentí
guant, ella pregant que ja us perdonassen
aprés vostra f i ,

305 1o colp vos doná
Naffrat restás vós
tenint  Ia  su.ánima
per sobres d'amor
assí63 oblidant

310 qu.en loch de la vostra restava penantsa

l29J Fenollar

Los ul l -s ja tancats,  s i  par que no.ns
teniu 1o cost,at  en loch d 'e1ls ubert ,
mostrant-nos 1o cor, per hon tant nos

sens tarda Longí62.
y aquella penada,
dins vostre cors sant

tan fort transportada,

miren6s,

f iren

5 8--omey: 
homicidi.

59üot ptu..dit de sens equivaL a cap (Marcf 1981, 25).

6o 

".or^t, 
afligir mo1E, fondamenE.

Á 1--compareu 
eI verE aÍü ¿o quart (69 recto): tr¿com era poEsible a tal lamentar e plányer de la trista

nare natura angélica no aprengués de dolrre? Mirant. 1o cors de aqueIl qui de no res creaEs los havia, axl
nafrat, axf maltracca!, cubeit de sanch, EEés sobre la pedra, no podien los ángels en alguna nranera
absEenir-se de p1a.nyer". vegeu tanbé Llul-I (Plant, e. 221.

62co.¡r"ru¡ 
eIs versos 301-305 amb Vilfena (1916, III, 68), un plany de Maria eri el qual demana a1s

soldats que no Erenquen Les cames a üesús. Aquest, espisodi també es relata en les estrofes 364 i 365 de Ia
fscória.

crec que té eI mateix sentit que en I'eslrofa 18.

6nco*p"aau 
els versos 305-310 amb .Lo quart (64 tectol | !'¿Per qué de mi sens mi te parteixes de

aquesta vida? [...] dexa'm, fill meu, 10 cors, puix de mi l'as pres dins ].o meu verge ventre. A¡a sies
cont.enc que en les mies casEes faldes repose, e Eu pren lo meu esperit., que díns 10 leu cors stiga, que en
Lo meu algun rep6s no troba'r.

6sCo*p"r",, 
els wersos 312-316 aÍü .Iro quart 174 verso): rrés ballesca la sanccá creu¡ és l-o cors de

,Jesús sageta. Ha Eirat can alEa que ha nafra! de misericórdia la bondat divinar'. E1s versos següenls fan
referéncia a La liceratura de cerEamen, com ¿o quart (65 vetsolzrrno.s d6na la corona sin6 a1s qui pleguen
a la joyart .
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3l-5 en aquest desert
d 'amor Ies grans f1e ixes66,  que co lp no se 'n per t .
T i rant  a  ta1 mostra,  fer im en Ia  s taca,
per joya67 guanyant 1o vostre voler,
qu-esforgat8 tan for t  la  nost r .amor f laca

320 aL bé verdader,
que quant és del món nos fa  desvoler"

[30 ]  Sc r i vá

De vera salut o, fontse gloriosa
manant del costat de] rey eternal!

325 Ab dos rius cabdals passás abundossaTo
per  1 'a inp la canal
de1 arbre perffet,,  guarint de tot mal.
Ab 1 'u ,  que fon d 'aygua,  Ia  co lpa del  acte
lavás d 'aquel l  pare que.ns féu to t  Io  dan;

330 y ab l 'altre, de sanch, dampnás?l l-o contracte
9üe, no sens engan,
de  l ' án ima  nos t ra  ten ia ' l  Sa tan72 .

t31 l  Feno] l -ar

A nosaltres dolga , a vós molt amarga,
335 fon la  pass ió de}É vost res t ,urments.

F inant  vost re v iure 1o nost re s 'a l larga,
vivint penidentstt,
puix el l-a fon cap dels sants sagraments.
Car  to ts  com a font  dest i l . len e manen

340 d 'aquel la  greu naf f ra  que.1 vost re cor  f i r ,
per mérits de qui les g:rans colpes sanen
de nostre fal- l ir ,

66 
f7.i*", grafia antiga de f.Ietxa.

. 
61 

ioy", "premi atorgat en una cursa, en un joc d'habilitats, en una conpetició qualsevol". En aquesc
cas fa regerénc!.a a 1a literalura de certamen.

6ga"fotg^, trdonar forga. fer més forE.". El senti! deu ser'que eI voslre voler dirigeix el nost.re
amor cap al bé verdader'.

69sobt. 
el cosgats de ,Jesris com una fonts, vegeu LIuu (P.Ia¡rt, e. L7), Lo quatc (73 versor. De 1a

fer ida de ,Jesús ixen aigua i  sang;  vegeu Llu l l  (P7ant,  e.  271,  f ro qua?t (65) i  Vi l tena (1915, I I f ,  69).
Sobre Ia metefora de l,a font vegeu Ia noEa 57 de la fst¿tja.

7 0'-abundossa 
rima amb gTotiosa. EI manuscri! i f,'edició de 1518 corregeixen i donen abundosa.

?Id".prra", 
lerme anEic que vol dir "anul.1ar, donar per dolenb i nul (un contractse, una

c l á u s u l a . . . ) " .

7zco*p"r"r, 
e1s versos 325-332 a¡nb .Lo quaÍt (47 Íectol, 'rto primer home stés les mans a La vedada

fruita, e ab los peus se acosEá aI mortal arbre, e axl fermá 1o albará de nosEra damnació aI diable. Lo
segon Adam, redemplor fioslre, les mans e peus volgué. tenir cl.avaes a Le creu, arbre de vida, desfenE. rahent
e áamnant. lo atbárá del dec¡ec, gue a nosaltrel era conErari, e ficanu-Io en la c¡eu, cancel'Iá'l per
nosallres". En ambdós casos es fa servir un vocabulari jurfdic per a parlar de la redenció.

?3''penidencst 
el DCVB dóna aguesta forma com ur¡a variant antiga de penitent. E1 DCat. dóna les formes

penedent i penjdent com a palticipis actius de penedir. Vegeu també Ia nola 48.
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tenint 1o recort

t3?1 Scrivá

345 O,  ver  pe l l icá?s,

de1 vostre morirTa

puix tal benvolenga
naffrant vostres pits mostrás, Senyor just!
En gran pecat l 'om, clavat per fal lenqa
d'aquel l  vedat  gust ,
vós so ls  desc lavás,  c lavat  en 1o fust .

350 Naffrem, donchs, 1a carn, que tant nos conLrasta,
. puix de vostres naffres exemple tenim,

que sols una gota de vostra sanch basta76,
s i  bé.ns penedim,
levar-nos d' inffern que tant avorrim.

355  t33 l  Feno l l a r

A vós ha plagut, morint, que.s reparenTT
aquel les cadi res qu. in f fern despoble,
que may altrament aquells qui us mataren,
no sent tan humá

360 vos haurien mort, valent capitá78;
que d 'ángels  de1 ce1,  I 'e tern Déu e pare,
cent mi1 legions trametre us pogué.
Mas, pergué tal mort Ia nostre repare,
morir vos plagüé,

365 prenint vós lo mal per dar-nos 1o bé.

l34 l  Scr ivá

O, metgeTe perffet, donant medicina
gue bé respongué a1 crim del perjur
quant vós, reparant la nostra ruhina

370 en I 'arbre tan dur ,
Io crim fet en I 'arbre de mort fes segur!
Vengut fon en I 'arbre, puix no volgué tembre

74co*p"r",, 
aquesta estrofa amb 1a 366 de 1a rsüaria. Sobre Ia metáfora de 1a font, vegeu 1a noEa

57 de la rstória.

?ssobt. 
er pelicá vegeu la nota 19 de Ia rstaria

761," 
idua e:q>ressada en els versos 352-354 també es troba en l'estrofa 36? de la rstaria.

7?Co.pur"r., 
e1s versos 355-35? a¡nb lo quart (74 recto): trvenguda Ia mort gue a tsoE. lo món vencia,

has despullat, 1os inferns, qui a loE lo món despullaven. O nestre bo! ¿gon és la cadira de la Eua scofa?rr.
vegeu Eambé l-a nota 2.

78sobt" 
Jesús com un vaJ,e¡¡ü capite vegeu La nota 440 de Ia fstória.

?9"obr" 
JesrS.s com a metsge vegeu les esErotes 329 i 350 de la .Igt¿ria.

48t
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Adam vostra pena,  d 'on restá cat iuso;
y en l 'arbre vencés, volent aqueIl rembre,

375 de sanch ab un riu
que l 'ome perdut de mort torná viu"

t35 l  Fenol lar

AL vostre cors tendre dolor fon proffunda'
penjar  en la  creu,  en loch tan agrest .

380 Mas,  v is t  qu.en la  mare aquel la  redunda,
e mostra-u son g iest ,
de tots los treballs major fon aquest8l,
Pensant que sens vós restava deserta
de rey é senyor e f i l l  natural,

385 aquest  so ls  recor t ,  gu-estava cuber ta
de pena morta l ,
ab nova dolor ro: fon altre pa1.

t35 l  Sc r i vá

Encara sentís dolor inf inida
390 pensant que Ia mare de vós, nostre Déu,

1 'est rem sof fer ia ,  áb vós dolor ida,
de pena molt greu,
passant tots l-os martir is aI peu de 1a creu.
Rompam, donchs, €D 1ágrimes, gd€.ls morts se desperten,

395 les pedres,  la  ter ra y- I  so1 tenebrós,
del  temple 1o ve l ;  un i ts  se concer ten
e,  contra son cos82,
per vost,ra greu mort

t37 l  Feno l l a r

400 Ab goig e t r is tor  los
de vostra molt tr ista
puix vós, Déu, morint,

fer  p lant  do lorós.

nostres uI ls ploren
cruel  passió;

Ies forLs penes moren
d'aquel la  presó
d'on vós,  ab ta1 preu,  fes redempcíó.

405 De bé tan ins igne,  memór ia. terna
tenir deu, contri t ,  1o bon pecador
puix brol la tostemps de vostra sisternaE3
tan gran font, Senyor,
que rega.l món tot ab aygua d'amor"

8ocornp"."rr'eIs 
versos 372-3?3 amb Villena (1916, III, 51): (diu Ad.am) "Yo, senyor, trencant 10

manament. vostte, pecqul e$ Io fust de l'a¡b¡e per v6s vedat.,. e vós, excel.leftt Senyor, en 1o fusts de la creu
haveu constsituiE. la batalLa vostra, e aquf haveu vengu! lo diable, 1o qual vencé a mi". Sobre ilesris com a
metge vegeu les estlofes 329 i 350 de la fsüórja.

8t81 
dolor de ,Jesús qluan veu el patiment de Maria en els versos 378-382 Eambé es descriu en 1a

fstór ia (vegeu, per exemple.  L 'esErofa 322).  Vegeu també en L 'esürofa segTüents e ls versos 389-393.

9 )--cos: 
acf vol dir curs.

83Crtio"" 
comparació; tsanmatseix, vegeu Villena (1916, III, 105), qlue compara Ia ferida de üesrls amb

una piscina en la qual es curen eLs malalE.s. vegeu també 1es estrofes 177 í 257 de Ia fstória,
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410 t38 l  Scr ivá

Mirant vostra vida,
brollar deuen fonts
Mirant-vos ja mort,
per nostres ergulls,

ALS 1o cor, se deu rompre pus dur que.ls escu1ls.
Mirant, a 1a mare que vostra sanch plega,
la nostra scampem sens dar-nos espay.
Mirant, que Ia terra de lágrimes rega,
venguda d'esmay,'42O 1o plor de nosal t res

t39l  Fenol lar

cessar no deu may84.

Si no pura sanch no.s pot dir que ploga
naffrat vostre cors de mort ab coItell,
restant la color de la carn tan groga,

425 rompuda la pell,
glu€, beIl sobre tots, rro par sou aque118s.
O, trista de mare, l¡r.en vós contemplava
la sua carn verge, p€r nostre deffalt,
batuda per tot ! Que loch no y rest,ava

430 que no fos malal t ,
de sanch y de plagues cobrant nou esmalt.

[40]  Scr ivá

La mare mig morta los vostres dexebles
tan sola us dexaren, fugint de1 peril l ;

435 la qual ,  de Ia fe,  mirant- Ios tan febles,
al  món fon espi l l ,
per hon cobram lum de vós, son car fi1l.
En e1Ia molt santa romás Ia ffe so1a86,
puix fon de 1a sgleya 1o molt segur pern8?.

440 Lo seu creure ferm fon altra gran mola
que.l rey de1 infern
en trogos part í ,  levant- l i -1 govern.

t41l Fenollar

84En 
relaci6 anb La sang de,Jesfis barrejada amb 1es llagrines de Maria en els versos 415-420, vegeu

l'estrofa 353 de Ia ¡süAria. sobre 1a me!áfora de la font,, vegeu la noEa 5? de la fstó¡ia.

85Et 
t"r" del canwi de Ia fesomia de Crise a causa dets colps apareix en dlversos textos. vegeu

per exemple Vill,ena (1915 III cap. 219, 103); Maria fa un plany i va concenE)lants els me[üres de Crist,:
I'O, senyor y a[Krr mial Quina dolor és aquesta tan crua per a mirar-se ab ul1s de mare, que la vostra cara,
qui és speciosfssima sobre Eota creatura, alegria e glória dels lngels, axÍ sia difforma e alEe¡ada que
envides po! ésser conegudatr.

86M"ti. 
no abandona el seu fill; vegeu l'esErofa 278 de la fs¿ória. Per als versos 438-442 vegeu

Lo quart (77 rectol: (81 Dissabce San!) ',pregentaren-se en terra 1os apostols e besanE-li les mans, de haver
desemparats son fill vénia e perd6 li demanen. Ot, ab quina dolgor, ab quina modescia, ab quina pieeaE e
misericórdia los accepEa, Los confortá, e de la resurrecció de son fill los inforíia!.Romes en ella 1a fe
de 1a santa sgleya en aquell dissabte, e per go Ia sgleya sanEa éssent-li grata...rt.

g7p"^, 
ral.ló que sost.é o de gué depén algiuna cosan

483
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O, font abundant que-I món tot recrea!
445 Qui pot sens dolor la mare penssar

gü€, part icipant de vostra pobrea,
res no us pogué dar,
quant nuu, ab gran fret, vos veya penar88"
Mirant que les. lágremes dels seus ulIs regaven

450 la  ter ra estér i l ,  tant  desconexent ,
y  a1s vost res sants lab is  de set  gue.s secaven,
d'una solament
no us pogué d'aquelles fer socorrimentse.

l42J scr iváeo

455 De nostres pecats, o, quanta speranga
nos causa, Senyor, 1o gest gue mostrau!
Lo cap incl inat és vera semblanga
que vós perdonau
los mals que morint en creu reparau"

460 l-,os bragos teniu uberts, que-ns abraqen;
Ies mans, foradades per grans donatius;
ubert 1o costat per tal que.s percagenel
1os morts  e los v ius,
amor que d ' in f fern del l iura- ls  cat ius"

465  t43 l  Feno l l a r

O, hul-Is vergonyosos,
y sols al-s dexebles
mas goig a Ia mare
tan ferm y tan fort,

que.1 ce1 penetráveu
no dáveu confort,

mirant presentáveu

88Co,op"r.r ,  
eIE versos 444-44a amb Ll .ul1 (Ptant,  e.  13).

A q- -Compareu 
e1s wersos 449-453 amb LIul . I  (Plant ,  e.  21):

Ah lassa marlidal E com lanta aign:a sia.
¿Qué és 9o qlue mon fiII, qui tant. La volia,
no-n poc gens haver, pus creada l,havia?
Trista som, car no Ii'n pusc donar aquell dia.

M IJo quart (59 recto) quan Jesús diu que té seE, Maria respon amb un plany: "¿E com se fará gue yo, tsrj.sta
sobre lotes les trist.es, ab les ¡nies ¡nans no hi bast.e? Poca aygua moa fi1l, me resca, que.ls meus ulls riolt
Eemps ha que ploren e jamés no cessen, peró Eola Ia sanch tinch dins les mies ve¡res, sperant fill meu quand
manaráE que.s despenga. E si per amerar la mia sanch, les mies lágremes no hi basten...rt. E!¡ el mateix
senlit, vegeu Villena (1915, IfI. 65-65): ratornada és aquesca per a ésser lalgamenc recordada per mi,
dol-orosa mare, que a ull he vist tot,es les dolors e penes de1 meu filL tan amat, e, t.enin!-1o Ean prop en
la sua mort, de una set d'aygua no l'he pogfug conforlaE, ne ara, mor!, no.1 puch tocarlr. Sobre Ia metáfora
de la font, vegeu la notsa 57 de La f.süória.

90p." 
d'"t" hi ha urra contenr¡rlació dels membres de Crist. Hauf, (1990, 293) en dóna Ia fonts. Ubertl,

en l'Arbo¡ vitae crucitixiae ,fesu, inclou un plany de Maria i eIIa fa una contemplació dels membres de
rlestis. AquesEe's escer¡es les retroba Hauf en Ia Vita Christi d'Eiximenis i Eambé en el ms. 451 de la
Biblioteca de Catsalunya. Ta¡nbé apareixen en la ouara¡¡tena de concemplació de ,Ioan Eixemerio. Enere les
esuofes 42 í so es desenvolupa 1a conlenplació de c¡ist mort a Ia creu (42); dels seus uLls (43); de les
nans (45); dels peus (47); i de Ia creu (a9). L,'últirna esErofa és una consideració sobre ]a redempció del
génere hurná,.que ha estat Ia conseqüéneia inr¡nediata de1 patiments de,Jesús. Vegeu ta¡nbé el plany de llaria
en Vi l lena (1916, I I I ,  9,9-10?),  en qué va refer in!-se als menbres de,Jesr ls,  que tsé estés a Ia fa lda.

o 1
"percaqenz El Dqi¡a en 1'entlada percaear-se diu: nprocurar d'aconseguj.r una cosa¡r, significat que

sembla el. que t'é eI eerme en aquest cas.
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47o e huy 1a dexau ab tal desconorte2.
La vista del tot teniu ja perduda",
sens causa I 'ecl ipssi  tant  for t  no.s segueix,
Io'sol en seréea 

- 
sa gran claror muda,

y -1  món s 'escure ix ,
475 y fent  per vós do1 1o ce1 s 'entresteix.

I

Í-441 Scrivá

Los vostres vassalls de sanch una gota
al cos no us dexaren, ,Jesús, f,€y humil:'1a 

gu.és en 1o cap perdéreu vós tota
480 sent int  dolors mi l ,

possant-vos corona d'espines tan v i l .
La qu.és en los nirv is,  ar tér ies,  venes,
ab pena molt gran perdés per los claus;
pel colp de la langa, aprés de les penes,

485 en inf f in i ts graus,
perdés la de1 cors, rement los esclauses.

t45l  Fenol lar

O, mans sacrat íssimes, g[ü.en sols 1o toch vostre,
ab molta virtut curáveu malalLs!

490 E, no menyspreant 1o poch valer nostre,
ab mérits tan alts
tocáveu lebrosos guarint sos deffalt,s.
E ara.n la creu, cruelment clavades
1o cos sostenint, taI paga n'aveu

495 gü€, per cruels mans axí separades
y mortes vos veu,
que vostres greus naffres tocar no us podeu.

t46l  Scr ivá

Los vostres ligams són causa molt vera
500 que som desl l igats d 'aqueII  pecat veI l .

Per vostra corona d'espines tan fera,
plegant aI cervell,
guanyam diadema del regne pus be1l.

92EI 
d.".orrhort, de Maria queda ben paléE en eIE seus planyE, dels quals hi ha no¡nbrosos exemples

en Ia fstóz.ia.

93:lo qrr"tt (51 recto): nIJa vista de aguells bellfssims ul1s se apoquart. L'escrofa recull elg canvis
en Ia naturalesa per La mort de üesús, i ho fa amb una breveta! seriülant a la de Corella en I'oracjó, obra
que segueix la ContemETacjó en IJo passi e¡2 cobles. Co¡üpareru els cinc darrers versos de l'estrofa amb eIs
seqüents de I'Oració:

Plany-se 1o m6n cuberts d,aspre celici
c¡ida 1o so1 ploranE, ab cabellE negres
e tots loE cels vesE.its de negra sarga
porEen acorts al pLanE de vostra lengua.

947o 

"oZ 
en setéz eI DC\¡B diu que e¡¡ aques! cas seré apareix substantivat i que l'elqlressió equiwal

a r'tsemps c1ar, sense nfivolst.

tsco.p"..r, aquesta estrofa amb la 358 de ta fsü¿ria.
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Per la sepultura que us feren tan pobra,
505 de ressucitar Io guany alcangam.

Pergué deval-Lás en f i  de ta1 obra,
al si de Abrame6,
ab gran alegria aI cel tots pujam.

l47l Fenollar

51-0 O! ,  peus g lor iosos,  gu i  fes peni ténc ia
per  nost res pecats,  descalgos anant ;
espines y pedres, ab gran paciéncia,
y  fanchs ca lc igant ,
cercáveue? 1o món, exemple donant.

5l-5 Clavats sou en fust qué no us podeu moure
de1 tant que per terra anáveu l iberts;
e tant. dins vosaltres 1o clau vem encloure
que som més que certs
restau,  per  do1ot ,  de v iure deser ts .

520  t48 l  Sc r i vá

Lo preu del rescat, paguat en cinch pagueses,
compendre no.1 basten angélichs engenysee;
per quant se comprén en vostres cinch plagues
que no. n paguás meny's

525 perqué rescatásseu los nost res c inch senys.
Car tots romanien catius en penyora
d 'aqueI1 pr imer  jorn qu.Adam pres 1,entechloo.
Mas, des que 1o món en creu vos adora,
de1 seu engopech

530 romanen tots ara en g'ran assossech.

961'o 
quatt 178 recto), e:elica qué és el "si de Abramrr: trPrimerame!¡t 10 ce¡rtre de la t.erra [...]

Sobre aquest infe¡n sta lo loch-hon stan aquells qui no per peccals qui ells hagen posat en obra, nas per
lo peccat original són privats de 1a beatffica vilta de ia divina ess-éncia. de Ía óaI privació no senlen
pena, puix no hu han perdut, per culpa de ses obres. sobre aquesE loch és lo purgatóri, iron conn:nament les
flt_ll.t re.s penes.,t.emporals en grans dolors purguen, Sobre aquest' purgaEori itaven Los sants pares, en 1o
rocn que ro s¡. d'A.braam se nomena Perqué fon pare e principi de 1a fe en 1o ,Judaich poble e de 1es promeses
del  messiesr l

97..r.ereut 
forma antiga per a recórrer.

98sobt"  
la mort  de, fesús per rescacar I 'home vegeu l 'estrofa L4 i ,  en Ia rstAr ia,  l ,esErofa 351.

vegeu Ea¡rü-é IJo quart (76 rectot: "ans 10 has liurat (Déu a.fesrls) per nosalt¡es a nort, d.olorosa perqué
davan! Eu les nostres causes advoque, ab 1a carta de1 nostre privilegi, sagellada ab los cincl¡ sageils-de
Ies sues nafres"

o o
"srrgeny és una forma ant.iga per a.enginy que el DCVB sols d.ocumenta en aquest.a obra i en Ausiás

uárch"

1O0ancech, 
e¡¡tec'rafecció morbosa crónicart
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l49l  Fenol lar

Del  arbre tan bel l ,
les rames ornau de
plantat sobre roca

535 per dar-nos repós,
cubert. de Ia porpra
Ab tal estandartloz

de sanch noble1o1
fu l l es ,  f l os ;
to t  1o poble,

regat
fruyt,
davant

de vostre sant cos.
donant Ia batal la

1o nost r .enemich roman tot  conf fús.
E,  fe ta de1 ce l  conquesta sens fa l la ,

540 no.s  deu vo ler  pus
sinó 1o fruytlo3 de vós bon ,fesús.

t50 l  Scr ivá

Senyor, donchs, immens, poder invencible,
d'amor y mercé hun pélech sens fons,

545 puix de vostra mort ab pena orrible,
que més de mil mons
bastava per rembre, rebem tan grans
Perqué no perdam de fet tan insigne
lo fruyt que t,ant costa, per nostres

dons.

pecaLs,
550 ac Í .ns  feu  1o  p lo r

hon som exellats1oa,
esser axl_ clr_gne,

que.ns porEe deI  ce l  1o goig dels  sa lvats .
Amén.

tolsobt" 
I'arbre cotn a sfinbol, del peca! d'AClam, i després de Ia redempci6, vegeu per exemple ¿o

quart (48 Tecto, j, més avant. 74 versol: t'Aquest.a sa[ta creu és l'arbre de vida, plantats en 1o parahfs nosEre
del monc de calvari, 1o fruyt del qual l-'humit radÍcal de ta grácia restaura perqué la nostra ánima
et,e¡nament, vixcar'. I en ?5 recEo tDéu te sal arbre de vida,'.

rozLo qu"rt (74 rectol: 'rpre¡r, d.onchs. fa creu del- senyor per scuE de
vicEória, per arch trihunfal insigne de gLória. Aquest scu! Lo crisEia deu pendre,
245 í 328 de la rstória.

milfcia. per bandera de
Vegeu lambé les estrofes

1038n 
.gt"st. cas he adoplaE Ia 1ligó de} manuscrit, que sembla més adient amb en conE.ext. de

I'estlofa, gue no Ia de l,incunabLe, fruhjr.

1 n ¿
exej laCg. exl l l ,atss.
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fstória de 7a Passió

i- Aguest fu77 está marcat com aii en J.'incunabTe. L'exemplar de
7a Biblioteca CoTombina presenta el verso d'un fu77 en b7ane, i
eI recto de7 següent és 7'endrega. L,exemplar de Madrid, després
d'un fu77 en blanc presenta en ei recto de7 fu71 següent, sense
numeració, el títo7 imprés Lo passi en cobles, i en e7 recto del
fu77 que segrueix, 1'endrega. Vl- presenta era e7 recto d,un primer
ful- l  eI t í to7. '  Istória de la Passió de ,Iesucrist ab algunes
altres píadoses contemplacions, seguint 1o evangelista sant
,Johan., aquest fu77 sembLa una addició posterior a la data
d'impressió perqué apareix unit aI fu77 de T,endreqa pe7 cantó
del 77om del 77ibre. En el, recto de7 fu77 següent hi ha
L'endreqa. 52 presenta L'obra reTTigada amb una altta de Idiqtel
Ortigues de L528. Quan acaba aqueTTa hi ha, en e7 recto de7 fu77
següent, €7 títo7 La hystória de Ia Passió del nostre mestre e
redemptor ,fesuchrist: ab algunes devotes contemplacions en
cobles: seguint 1o sagrat evangelista sanct .fohan. A sota hj
apareix un gtavat amb 7a imatge de sant tfoan, tot emmarcat amb
una sanefa. En eI fuTL següent comenga 7'endrega.

2 Entre senyora j dona, hi ha un apóstrof alt en 7'incunable.

4 En 7'incunabTe, després de Trinitat hi ha un punt, i tanbé
després de Valéntia. S2 Trinitat de Valencia.

5 Entre eI nom de FenoTTar i 7'estrofa hi ha un espai blane,
prou ample, que en 7'exemplar de 7'incunable de SeviITa apareix
amb aTgunes Éaques i algunes TTetres soJ,üe.s. En aquesta estrofa,
7a primera 77etra hi apareix més grant com tanbé ocorre amb 7es
iniciaTs de 7'estrofa quarta de 7'endrega, qpe inicia 7a
interveneió de Martines, i anb 7a primera estrofa de 7,obra,
acabada 7'endrega. Després, hi ha capTTetres en: L'estrofa 3BO
de 7a Istória, €D 7a primera estrofa de J.a Contemplació, i  en 7a
primera de 7'Oració de Core77a.

7 deL arbre:  d 'e l  MG.

L2  san t :  sanc t  32 ¡  de  1a :  de la  I ¡  de  l a  52 ,  MG.

15 p ingau- Ia vos to ta:  p ingaula vos 32;  car i ta t :  char i ta t  32¡
en VL tota L'estrota esüá subratTTada¡ SZ puntua després deL
cinqué vers i del darrer de 7'estrofa, €f, tota 7'obra.

19 joyes: oyes 52, 7a j sembla esborcada.

2L baxes: baixes 32¡ En Vl- senténcies esüá subratTTat.

23  caxes :  ca i xes  52 .

24  faxes :  f a i xes  52 .

26 Si. l  nostre meréxer: Si l  home merexci MG. Pot ser va fer
aquesta transeripció equivocada perqué en VL el, primer hemistiqtti
no es 77ig bé¡  meréxer :  mere ixer  52.
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32 Aquest vers i els tres següents no

33 moga's :  mogues S2;  vers subrat l la t

34 av ida:  a juda 52;  ev ida MG"

39  sg leya :  sg les i a  52 .

40 capi tana,  subratTTat  en Yl - .

4L  de l :  de  S2

42  san ta :  sanc ta  52 .

43 dangeliques, i  Ia regla brodau,

45  ca r i t aü :  cha r i t a t  32 :

46 habundau: abundau 52.

47  esp i l l :  sp i l l  32 ¡  c la r .an to rcha ,

48  fe1s ,  sub ra tTTa t  en  V1- .

51  escu l l s :  s cu l l s  52 .

52 dexant :  de ixant  52.

58  que .ns :  qu ins  52 "

59  d ígna :  d igne  52 .

61- Vers subratTl-at en Vl-.

es veuen bé en S"

en VL.

subratTl-aüs en VL.

subratTTaü en VL.

63 tots jorns enrriguint-vos: tot jorns enrequínt vos 52.

67 En tots el.s exempTars de 7' incunable consultats, i  en
L'edició de 7578, 7a rúbrica i  Fenollar apareixer? er? l-a mateixa
l - ín ia .

7L IJ'ineunable indica la cesura en aquest vers arnb un punt només
i no amb dos.

73 re. f  fug i :  re fugi  S.2.

75 en tan: entan I; en tan MG; exhamen: examen 52.

76  rús techs :  rus t i chs  S2 .

82  es te la . xce l . l en t :  es te l l axce l l enL  32 ¡  sub ra tLLa t  en  V1 .

86 puga.n metres, en VL hi ha un apóstrof o aecent greu entre
a i rt, i sobre 7a primera e.

BB Després d'aquesta estrofa, 7a tercera del fu77 ai i i ,  hi ha
un gravat amb Jesús crucificat que mira sa mare al peu de la
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creu, tots dos pTorant; tanbé hi són Idaria lufagdalena i sant iIoan.
En el. fu77 següent,, aiiii comenga 7'obra. MG havia situat e7
gravat precedint 7'endreqa. En 32 7a darrera estrofa de 7'endrega
apareix erz el. fu77 aii i davaL7 se situa un gravat de Ia
crucifixió diferenü en e-7. q1ra7 hi ha aI peu de 7a creu solament
un devot, f7age7'7ant-se. En eI fu77 següent ai i i ,  comenqa
7 'ob ra .  l

gL Després d.e,fohan apareix un punt.

92 Després de Martítreg, apareixen dos punts.

93 Després de Fenollar, apareix u¡1 punt. En V1 apareixen
subratTTaÉs:  evangel is ta  Sant  i lohan. . . ,  per  aqu11 Pere
mart ineg. . . ,  Mossen bernat  fenoI lar .  32 canvia TTeugerament  e7
títoL. '  Comenga la hystoria de Ia passió del nostre mestre e
redemptor üesuchrist ab algunes devotes contemplacions: seguint
1o sagrat evangelista sanct ,fohan. Parlant per aquell Pere
martineg: e per tots los altres mossen Bernat Fenollar. En la
mateixa Línia hi ha 7'epígraf que encapgala 7a primera estrofa,
Ira sglésia, que e¡2 eLs altres exempTars apareix més ava77,
després de7 títoL. SembLa que en 7'edició de 75L8 e,s vol
aprofitar més eI paper pergué després deL títo7 hi ha tres
estrofes ei2 7a plana, mentre que en 7'incunabie n'hi havia dues;
i després hi apareixen quatre estrofes per pLana, mentre que
7'incunabTe en duia tres.

94  esg lés ia :  sg les ia  52 .

96  san t :  sanc t  52 .

99 cr ist ians:  chr ist ians 52.

10L üesucr ist .  , fesuchr ist  S2

L03  ab :  1o  52 .

1-04 sent :  sanct  52.

LO7 ,Jesucr is t :  ,Jesuchr is t  S2¡  Sion:  syon 52.

108 esperava:  sperava S2.

i -09 entrá.n aqueI l :  ent ra enaquel l  52.

LL6 S2 no dóna aquest epígraf, que trobarem, en canvi, ptecedint
7'estrofa següent.

t L7  fon :  f onch  52 .

11 -8  ma le f  f  i c í s :  ma le f  i c i s  52 .

L23  e :  y  52 .

125 esquadra: squadra 52.
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1-30  sa :  1a  52

131-  vengre:  vencre 52.

L34  h i xqué '1 :  i sque ls  52 .

t52 estaven: estaveu MG.

L6O sol i tar i :  S,  V1 i  MG d.onen sal i tar i ,  peró s ,observa una
correcció en M1. s2 dóna solitari . Adopte aquesta corcecció
pe.rgué eI terme que carrespan aI texü és solitari.

L67 avantguafda: avant guarda MG.

L7O so l s  i nd i c i :  so l  j ud i c i  52 .

175  p ro f fanes :  p ro fanes  S2"

176 escándels es podria 77egir tanbé e scándels perqué hi ha una
separació entre La e i  7a resta de 7es 7l-etres áel- not. s2 dóna
escánde Is :

177 MG elimina e7 segon hemistiqti d'aquest vers i eI primer de7
següent, i uneix així e7 primer hemistiq:i deL vers vuirc i ej
segon deL nowé

180 Aguest epígraf apareix en s2 en 7'estrota anterior.

181  p ro f fe ta :  p ro fe ta  S2 .

LB2 pr icant ,  desfer  voI :  prehicant :vo l  desfer  32;  pr icant :
preicant VL, hi ha una correcció a má i s,hi afegeix Lá e.

L90 nazareu:  nazaren MG.

L91 evangel is ta :  evangel is te  MG.

L94  pa t i énc ia :  pasc ienc ia  52 .

2L2 nazareu: nazaren MG.

2L5 y son:  yson I  i  32;  y  son MG"

217 MG omet aqtsest vers.

218 pena greu: penag'reu I ;  pena greu MG"

230 vol r ran:  vo l ran 52.

232 vo len:  vo leu MG.

235 evangel is ta :  evangel is te  MG.

239  cega :  gega  52"

244  pac i f f í cás :  pac i f i cás  52 .
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245  veus :  c r i t s  S2 .

246 Aquest epígraf es repeteix en 32 en 7'estrofa següent.

248 nazareu: nazaren MG.

254  va ld rá : ,  va l ra  S2 .

255 balzabuch: baLz abuch MG.

?60 ML pres enta un punt a7 f inal d.el vers.

265 ?ü. í :  y  ax i  M1.

267 evangel is ta :  evangel is te  52.

269 v ida y :  v iday I  i  32¡  v ida y  Mc.

271- nostra speranga: nostrasperanga I i  S2; nostra speranga MG.

28O h i ' I s :  y l s  S2 .

28L  h i :  y  S2 ;  c reada :  c r i ada  S2 .

282  m i . s :  m i  es  S2 .

285 conéxer :  coneixer  52.

288  a l t r i :  a l t r e  S2 .

292 l igada y:  l igaday I  i  32¡  l igada y MG.

293 l iberal: pel sentit ,  pot ser l iberar, peró la r ima demana
Tibera l .

295  qu i :  que  52 .

296 To1ent :  content  MG.

297 mos:  meus 52.

300  Lavós :  Lavo rs  52 .

301 -  f ag :  f as  S2 .

304  de f fesos :  de fesos  52 .

305 I ravós:  Lavors 52.

306 ab mol t :  abmol t  I ;  ab mol t  MG.

308  in i ca :  i n iqua  52 .

310 Aquest epígraf no apareix en 52.

31-l- enmig: en mig e¡? tots eLs textos¡ gabella: 7' incunabTe té
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una abreviatura damunt 7a primera a, sentbla que hauria de 77egir-
se garbella, peró e7 sentit de7 vers demana gabella z ,,ap7ee de
dues o més persones reunides per a un fi determinat,, Dcw. s2
dóna gabella.

3L2 com en algun altre cas 7a e apareix un poc
resta del  mot ,  peró es TI ig  estar .

separada de La

3L5 .,Jesuchrist: Jesu christ en tots els textos. MG dóna iesu
ch is t ;  gu i :  gue  52 .

322 Pricat: Preicat V1-, correceió, com en T, estrota 9 ¡ prehicat
s2. Entre pricat i vos hi ha una abreviatura en T,incunabJe qte
no entenc, .  pat iénc ia:  pasc ienc ia S2 .

325 l ig ions:  leg ions 52.

327 en hora:  enhora I ;  én hora MG.

329 per  dar :  perdar  I  i  S2 ;  per  dar  MG.

333  p ro f fec ies :  p rophec ies  S2 .

338  f l echa :  f Le t xa  52 .

339  res te :  r es t  52 .

340  f l - echa :  f l e t xa  32 .

34 ] -  cos :  co rs  S2 .

345 soccorrega;  socorregta 52

352  de l  t o t :  de l to t  f ;  de1  to t  MG.

354  veu :  veun .MG.

357  bena :  mena  52 .

361  y  ab :  yab  I  i  32 ;  y  ab  MG"

363 deyen:  dehien 52;  a :  ab MG.

366 axí :  a ix i  t ' tc"

369 bazcol l -ades:  bascol lades S2,  MG.

370  esca rns :  sca rns  52 .

377  pa t i énc ia :  pasc ienc ia  52 .

378  res i s tén t i a :  res i s tenc ia  MG.

379 del l iurás:  des l - iuras 52

383 anant- Ia :  anant  la  I  i  32¡  anant la  MG.
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387 lavós:  lavors 52.

390  san ta :  sanc ta  52 .

396 cor: cos S, VL; peró Ml corregeix i dóna cor, que sembla una
77iqó mi7Lor :  cor  52.

397  de f fesa :  de fesa  S2 .

400  fon :  son  MG.

402 ' y ' Lz  11  MG;  a lqu i t rá :  a lqu i ta  S2 .

405 Aquest epígraf no apareix en 52.

4o7 fer - Io :  fer ló  MG.

4l1- com 1o: comlo I ;  com 1o MG; de vi ls escopines: ab vi ls
scopines 52.

4L3 com l i :  coml i  I ;  com I i  MG; d ic ip l ines:  d isc ip l ines 52,  MG.

414  yz  e  52 .

4l-5 maltractades: mal tractades en tots els textos, excepte 52.

418 escarns:  scarns 52.

422  i n i ch :  p i i ch  MG.

423 maltractat: mal tractat en tots e-Zs textos, excepte 32;
inmune: immune S2.

426 ordym: ord im 32.

428 dels :  de 52.

430 estranyes: stranyes 52.

431-  pare-nf in i t :  pare in f in i t  52.

433 suplicant,: supplicant S2.

435 co lpables:  cu lpables S2.

436 mas: más MG,' conrreant: conreant 52.

437 Aqtest epígraf no apareix en 52.

44O suplique: supplique S2.

44L endolceixguen: en dolceixguen MG; són: sou MG.

443 d 'agonia,  subrat lTaÉ en V1.

450  de f fec te :  de fec te  52 .
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452  pa t i énc ia :  pasc iénc ia  S2 .

461, cavalquen: cavalguen MG; forces: forges 52.

462 forces:  forqes 52;  mal t ractar :  mal  t ractar  en to ts  eJ.s
textos

463  esp i l l :  sp i l l  S2 .

465  pa t i énc ia :  pasc ienc ia  52 .

455 meus: Ml té un signe sota -Za e

467  aque l l a :  aque l l s  52 .

47O dexa :  de i xa  52 ;  ca r i t a t :  ca r i t á t  I ;  cha r i t , a t  52 .

481 Cayfás:  ca lphas 52.

482 prof fe tant :  profetant  52.

484 pensa:  pénsa MG.

4gl  S imó:  Symó 52.

497 lavós:  lavors S2.

498  qu .en  ce r t :  que  se r t  S ,2 "

50L seqüela:  sequ e1a S,  V1;  M1 uneix  amb una rat l Ia .

502  d ' ague l l s  t " . . I  d ' aques t ,  sub ra tLJa t  e t?  V1 ;  seguexen :
segueixen 52

504 ind ic is :  iud ic is  MG

51-2 en: em MG; conexenqa: coneixenqa 52.

513  S imó :  s imon  52 .

519  de  f f e :  de  f f e  M1 ,  S ,  de f f e  MG:  de  f e  S2 .

520  1 'espan tá :  l espan tá  V1 ,  anb  7 'accen t .

521 I ' incunabTe oblida 7a eesura en aquest vers.

524  des iges :  des i j es  52 .

526 pexcador :  pescador  52.

527 pobraz pobre 52.

531 d 'aguel l  ,  subratTLat  en Vl - .

532 qui .1  seguexen:  quel  segueixen 52.
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534 lavós:  lavors 52.

535  g ra4 :  g rau  52 .

536  o r t :  ho r t  52 .

537 aquest rrers no apareix en MG.

541- car puix: car puix I i  32¡ carpuix MG.

?44 b isbe:  b ísbe MG.

546 estranya: stranya MG.

547 de sa:  de sa I ;  desa MG.

555 Palés:  PaLés V1.  L 'accent  sembTa un afegi t  poster ior .

556 veI l :  subratTTat  en V1.

559 t r ihunfant :  t r iumfant  52.

55L d ' ignoráncia¡  subratTTat  en V1.

562 creguésseu: creguessen MG.

563 rebésseu:  rebessen MG

564 pricar: preicar v1, amb una correció; prehicar s2z prlcar
MG.

565 Aqttest epígraf no apareix en 52.

567 sinagoga: synagoga 52.

559 pr icant :  prehicant  32¡  pensa:  penea 52"

574 publichs: vegeu 7a nota al vers lZ6.

575 pr icant :  prehicant  52;

577  ho fsses :  oh i sses  52 .

578 introgr.res MG. Deu ser tantbé interrogu.es, peró ha
7'abreviatura. EL mateix s'esdevé en eI vers vuité;
desv iá  f .

583 copdíc ia :  cobdíc ia  S2.

586 Interroga-que11s:  in ter roga aquel ls  32¡  subrat lTat
farnbé en e7s versos tercer i  vuité; qui m,an: qim han 52;
hoida S2; hóyda MG.

5BB fnterroga-quel Is :  in ter roga aquel ls  52.

589  y t  e  S2 .

obTidat
desv ia:

en V1.
hoyda:
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595  co lpa :  cu lpa  S2 .

598 vo l r ran:  vo l ran 52.

599 aquest .s :  aguel ls  MG; santa:  sancta 52.

602 co lpable:  cu lpable 52.

608  sanLs :  sanc ts  52 .

6L7 i ra :  yra 52"

619  a  Déu :  a .deu  I  i  32 ;  adeu  MG"

62L conexenga: coneixenqa 52

622 Á M1, S i V1 hi ha un signe, com una coma gran entre home
i  t ens .

627  p res t :  p res  32 ;  sen t rás :  sen t i rás  S2 .

630 Axí-s  també podr ia  ser  axís .

634  Ia  po r :  l o  p lo r  52 .

638  pa t , i en t :  pasc ien t  52 .

647  fes -me 'n :  f es  meu  MG.

650  no . s :  no  es  52 .

653 fúr ia :  fur ía  MG"

655  ben i f f e t :  ben i fe t  52 "

662 conjuntes: cojuntes MG. Probablement obTida el signe de
7'abreviatura de 7a n que hi ha en L' incunabLe.

663 Cayf  ás:  ca lphas 52.

667  Per .esca l fan t - sez  sub ra tTTa t  en  VL .

6 '58 lavós:  lavors S2 "

673 pressona:  persona 52"

677 car  tu :  car tu MG"

678 colpable:  cu lpable 52.

580  ce r t :  se r t  52 .

682 d ien:  d ieu MG.

686 esforqz sembla ef forq en Ml- .
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689 tot: deu ser tost, peró en tots e7s textos ve aquesta forma.

69L turbada: torbada 52. lavós: lavors 52.

692  d ' i n fe l :  d in fe l  ML ,  S ,  S2 ;  d in  fe I  V1 ,  Mc .

698 desl lohe:  des lohe 52.

702 fuí: M1 té una. correcció i apareix fuy; companyia: enlt1 hi
ha un signe entre 7a y i 7a a, que sembla indicar que hi ha una
i, i per tant es TTegiria companyia; companyia 52. Tot i que e7
texü de J-493 dóna 7a fozma companya, que també apareix án eJ.s
versos 547 i 3653, he adoptat 7a soTució de T,edició de J-SJ-?
pergué d'aqttesta manera e7 cómput és de 1-0 sí7 - Labes, com en 7a
resta de 7 'obra.

706 Lavós:  lavors S2¡  co lpable:  cu lpable S.2.

707  i ra t :  y ra t  52 .

709 son:  sou I ;  son 52,  MG, deu voLer  d i r  son;  loable:  lohable
s2.

7L2 lavós:  lavors 52.

714  u l t ra t j an t - l o :  u l t ra jan t l o  52 .

lLS Qu-estaven:  Mc no es 77ig bé,  h i  pot  d i r  qu.estaven o
qu. est,áveu.

'737 plorá.margamentz subratTTat en VL; plora amargament S.2.

74O Cayfás:  Calphas S2.

T4L ossanna:  osanna 52.

742 gui us: quins MG. escarniren: escarnien S.2. manna té un
signe en 7a m er2 7' incunable.

743 desconexents: desconeixents 52.

744 conexenga: coneixenqa 52.

745  co l r re :  co l re  52 .

746 defendre-us: M1 corregeix i  diu dofendreus.

752 Senyor, a vós: a vos senyor 52.

757 deytat , :  de i ta t  S2.

758 En eJ,s tres darrers versos hi
verb ser tractat.

759 Aquest, epígraf apareix en 32

manca eI compTement modal de7

en 7'estrofa següent,.
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764  Par lás ,  pod r ia  se r  pa r lá . s?

769 tant , :  tan MG.

772 s 'esmal ta:  subratT l -at  en VL "

775 pressona:  persona 32;  presona MG

'776 vost r -án ima:  subratTTat  en VL"

777  sen t :  sanc t  52 "

779 senL üohan: sanct ,fahan 52.

782  re f féu :  re feu  52 .

784 p lorá:margament :  subratTLaü en VL.

785  san ta :  sanc ta  32 .

79A Aqtest epígraf no apareix en 52.

791- bisbe'ndigne: bisbe indigne s2. Mantinc completa 7a primera
parauJa perqtzé sembra que 7a vocaL e 7i correspon a bisbe i no
al- segon terme, que apar'eix tanbé tres versos més awarT com
indigne.

794  vasa l l :  vassa l l -  S2  "

802 Por tá f  ingrat  poble:  subratLTat  en vL;  1oable:  lohabre s2"

805 mal t ractat :  en e7s textos mal  t ractat ,  excepte s2, .  co lpable:
cu lpab le  S2 .

809  1 'escop ien :  1 'escup ien  52 ¡  sub ra t l -La t  en  V l_ .

811  c rue lda ts :  c rue l ta t s  S2 .

812 Aqtesta estrofa ve encapgalada per 7'epígraf Lo evangelista
en 52;  pasqua:  pascha 52;  pascua MG.

816 del l iurar :  des l iurar  52.

8L7 Lavós ixgué: Lavors hisque 52.

818 deixant :  dexant  52.

820  i ra :  y ra  52 "

824 pasqua:  pascha 32.

829 MG manté 7a separació de paraules com L' incunabTe, f ins i
tot en casos com quenvers, amb ün petít espai entre quen i vers,
detaLL qse MG també reprodueix. Peró en aTtres casos no és tan
fidel a L' incunable, com s'ha pogut comprovar ja.
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830  ley :  I I ey  MG.

835 def fendre:  defendre 52.

841  c i v i l :  c rue l  52 .

845 escr ivá. :  scr iva 52.  escr iga:  scr iga S2.

847  ben i f f e t :  ben i fe t  52 .

948  i ra :  y ra  52 .

852 MG escriu humily tan on 7,I diu humil- y tan, an.b
separació inferior a 7a normal entre Ia conjunció i els
termes qlJe 7' acompanyen.

856 honrra:  honra 52.

857 d 'amorz subratTTat  en V1

858 volgueren: volguereu MG.

861  yab : y52 .

862 damnaren: damnareu MG.

866 home:  hom 52.

868 pr icant :  prehicant  52.

87 ] -  esco l ta ' ns :  sco l tans  52 .

885 Aquest epígraf apareix en 32 en I'estrofa següent.

889 1o goig:  logoix  MG.

890  r i u r .en :  r i u re  en  52 .

892 prof fec ies:  prophecies S2.

893  escu res :  scu res  S2 .

898  san tes :  sanc tes  S2 .

899 y aquel lesz subratTTat  en Vl .

901 prohebeix: prohibeix 52.

903 y.1 gran Satanás:  subrat f laü en V1

913 no stá.va lotada:  no estavalotada S2.  subratTTaü en VL.

9A6 Aqtest epígraf no apareix en 52.

92L  so l s :  so I  52 .

una
dos
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926  san ta :  sanc ta  52 .

929 d 'aquest  z  subratT lat  en V1.

933 diu no apareix en 52"

93? colpable z 7a o no apareix compTeta en M1, i .tampoc e¡2 MG,
sembLa que es vo7 corregir i donar culpable; culpáble s2.

936 a tu.1 presentam z subratTTat en V1.

938  e :  y  S2

g5L causades ' :  cansades MG.

952  d ' a l gun  t . . . 1  a r . a j us tadesz  sub ra tTTa t  en  VL .

953 desparen: despareu MG"

955 f . imposau: l imposau que d.onen eLs textos d.eu ser l i  imposau
i  no I ' imposau.  Subrat lTaü en Vl .

956  en  l ' om:  sub ra tT l -a t  en  VL .

957 vuI I :  vu l - lc  MG.

959  inde fés :  i nde f fes  52 .

96:- .  y :  I  MG.

962  I 1ops :  l ops  52 "

963  Leb re :  l eb ra  52 "

965  l os :  l es  S ,  V1 ,  MG;  l os  M1 ,  co r reg i t ,  i  S2 "  Deu  se r ,
efect ivament ,  Ios.

966 .m'atanyen z subrat lTat  en VL.

97L ira: yra 52. muntanyes: montanyes MG.

972 d'aquestz subratl lat en MG.

974 voLrríeu: volr ieu 52

976 s ignat :  s ignar  MG.

978 enuig: envig MG" Entre algun i féu, hi ha una barra vert.ical-
en M1, sembLa que es vo7 corregir eI sintagma per algu.m feu
canviant 7a n per m.

983 h i :  y  52, .  c i rcu ida:  c i rcuhida 52.

. 984  i r a :  y ra  S2

989 venjanga:  venganga MG,"  naf ra:  naf f ra  52.
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992  y :  de  S2

993 yo r ¡s  prech,  d 'aquests:

994 presomiu:  Presumiu 52.

999  h i :  I i  52 .

1006 yo us prechz subratTTat

1009  o :  ho  52 .

1011  pu i x :  pus  52 .

1-062 tramada y:

1063 instrohida:
bé anb e7 sent,it

L07L  I i :  1o  52 .

subratTTaü en Vl-.

en  VL .

subratTTaü en VL.

iustrohida I: instrohida MG, opció qtte va més
dels versos; instruhida 52.

1-0L3 conexien:  coneix ien 52.

L028 i ra :  yra 52.

L03L negú:  nengú 52.

l-033 Lavós: lavors S2 .

L034 profetant :  prophetant  S2.

1035 Jerusalem: h ierusalem 52.

L036  esca rn i t :  sca rn i t  52 .

L040 gran:  grau MG.

1042 sant :  sanct  52.

l-043 Aquest epígraf no apareix en 52.

1045  pensa :  penqa  S2 .

L047 sospeses:  suspeses 52.

l -049 Lavós:  lavors S2.

1056  asen to :  assen to  52 .

1057 e I 'án ima :  subratTTat  en Vl - .

1-059 ju t jar :  ju tgar  MG.

l-060 En cap dels textos, excepte 52, no hi apareix e7 signe de
7a cesura.

503

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



L074  sa :  so  M1

108L  qu .espe re :  sub ra tT laÉ  en  VL .  pasa r :  passa r  52 "

1082 que.m dones z subratTTat  en Vl .

l -088 d 'e loqüéncia z  subratTTat  en VL.

1089 sonar  a:  sonara MG.

1091-  d. 'amor z  subrat l la t  en Vl - .

L092 d igna:  d igne 52.

1093 nafraren:  naf f raren 52;  nef raren MG; santes:  sanctes 52.

L094  f l echa :  f l e t xa  52 "

1096 vers subrat lTaü en V1"

1099 insur t :  iusur t  MG.

1 -11 -1  ab :  y  S2 ;  f  a r i seus :  f a r i zeus  52 .

LLLA cLavant-t-en Ia creu z subratl lat en Vl-.

l - 11 -5  de l s :  de  52 .  ben i f  i c i s :  bene f  i c i s  52 .

1-11-6 d. 'amor z subratTTaü en VL.

1 l - l -9  rebet le :  rebel le  52.  t raydor :  t ra idor  MG.

lL2L vo l r r ia :  vo l r ia  52;  de l l iurar :  desLiurar  32-

IL23 m'enl luerna:  subratLTat  en Vl - .

l L27  f aqa :  f assa  52 "

11,28 puga scriure z subratTTat en Vl-.

Ll-33 maLalta y contreta: subratl-Lat en Vl-.

1 -135  ca rg re :  ca rge r  52 .  d ' i n fe rnz  sub ra tTTa t  en  V l - .

1136 'de i xá :  dexá  52 "

LL42 t inch: e7s textos donen t inth, peró és evident que es
tracta d' una errata¡ 32 t inch.

1L43 d 'aquest  :  subratTTat  en Vl - .

A3-44 proisme: prohisme S2.

1145  ca t i us :  cau t i us  MG.

11-48 tr iünfe: tr iumphe 32¡ venqa
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ll-52 Aquesta estrota apareix encapqalada per 7'epígraf Lo 'Jesus
en 52 .

1155 conrregne: conregne 52.

tL57 f imperi z subtatTTat en V1.
1

La15 trahuts: trabuts MG.

l -178 santes:  sanctes 52.

1L80  asen to :  assen to  52 ;  pe r fec t i ó :  pe r fecc iá  52 .

1-L8l- estrényer: estérnyer en tots e7s textos excepte
estrenyer; deu voler dir estrényer.

1183  d i x :  d i t  MG.

1188  t os :  t o t s  52 .

1189  loa r :  l oha r  52 .

qtte dóna

l -L90 tu .a juda:  subratTTaü en V1.

l - l -99 rebet le :  ter r ib le  S2.

L20O san ta :  sanc ta  S2 .

L205  ab :  ad  MG.

L209 wuIla.n: vul lau MG. No entenc el sentit  deL vers.

l -2 t l  bé.m tens:  subratTTat  en V1.

L2l3 y  encara. t  d ich més:  subrat lLat  en

l2L5 y ab falsos indicis: subratTTat en

L21-6 Vers subratTTat en V1.

l2l9 venguí-n aq[uest món: subratTTat en

L223 revereix: revercix MG.

L224 onrant: honrant 32; en lo: enlo I i

]-226 hou: hon MG.

L228 Iravós: Lavors 52.

L229  san t :  sanc t  52 .

v]_.

v l .

v1 .

52 ,  en  1o  MG.

1-230 I 'acordanga: lacordanga, I i  52¡ Ia cordanga MG.

L23 t  do19a  y  p iaz  sub ra t l l a t  en  V1 .  y :  e  52 .
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L232 la stava scoltant: IestavascoLtant s2; subratTTat en v1.

1236 sant, i  santa: sanct i  sancta 52.

L237 hoi r :  oh i r  52"

1244 escr iva:  scr iva 52.

L25g irat z yrat 52. Ira i e-7.g seus derivats sempre apareixen en
32 anb y.

1 -263  O :  ho  52 ;  ve ig :  ve i x  52 .

l -266 v is t :  v i -s ts  32 "

] - , 275  facen :  f assen  52 .

L276  d i ce rn i r :  d í sce rn i r  SZ .

l -278  faca :  f assa  52 , "  j uh í :  j uy  52  .

L279  l -o  co l l :  l oco I l  MG.

12BO sosp i ra :  susp i ra  52

L282 mol t :  moL MG.

1-283 pasqua:  pascha 52;  de ixen:  de ixe S2.

l 2B4  vu I I :  buL l  MG"

1286 d 'aquel la :  subratTTat  en VL:

l2B7 dexe apareix amb un espai entre 7a e i  7a x. M1
barra, pot ser per: indicar deixe"

L290 d 'orz  subratTTat  en V1;  escr iure:  scr iure 52"

l29l vol-r ia: volr ia 52; volguésseu: volgueseu MG.

1293 Lavós:  lavors 32¡  1os:  1o en to ts  eLs textos
deu ser  los.

L300  ó r fens :  o rphens  S2"

1302 t robant :  t roben 52"

1306 La i ra  y  enveja:  subratTTat  en V1.

hi posa una

excepte 52,

L309 per  va11s:  ent re la  r  i  7a v  h j  ha un s igne en 7 ' incunable.

131 -2  escándeL :  scande l  S2 .

1-31-5 escarn i ts :  scarn i ts  52 "

1,31-7 d'amargura: subratl lat en Vl-.
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L3l -B escarns:  scarns 52.

L326  des iges :  des i j es  52 .

L328 profec ies:  ProPhecies 52.

L332 fet :  fe ts  52¡  co lpables:  cu lpables 52.

1333 supl icam: suPPl icam 52

L349 y fent tots de vós: y fent vos de t,ots 52.

1-351 crueldat :  cruel ta t  52.

1355  yo ' n :  Yo  en  52 .

L356 Els dos darrers versos no e-I,s entenc bé.

L357 pat iénc ia:  pasc ienc ia 52

1359 obediént ia :  obediencia 52.

1364 loat :  lohat  52.

l -365 sentran:  sent i ran 52.

1378 santa: sancta 32; ML indica 7a cesura, que no apateix en
7' incunabl-e.

1381- t inguera: 7a a f inal apareix ratTTada en V1.

1382 la mort: lamort I  i  S2; la mort MG.

L383 supligue: supplique 32¡ després de viure hi ha una batra
en J, ' incunabLe.

l -385  de l l i u re :  des l i u re  52 .

l -387 bando:  bandol  52,

1388 honrraren: honraren 52.

1398 lector: let,cor I, '  és, evidentment, una errata per lector,
MG lector. I"epígraf no apareix en S2.

1399  esp i l :  esp i l l  52 .

L4OO sant i els seus derivats sempre apareixen en 32 com sanct¡
Entre exemples i s6n hi ha com un punü voTat en I.

1402  pasás :  passas  S2 .

1 -405  pa t i énc ia :  pasc ienc ia  52 .

L4L3 bochins: botxins 52.
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A4L5 pressona:  persona S2.

1-4Lg nafrar: naf f ra r 52.

L420  be l l ea :  be l l esa  52 .

L422 enbel l - ia :  embel l ia  52;  legea:  Iegesa 52.

1-423 riquea: r iquesa 52.

1424  f e t :  f e t s  52 .

l-430 Aguest epígraf no apareix en 52.

]-43L donaren: donáreu MG.

1433  en  l a :  en la  I  i  32 :  en  La  MG.

1-434 esquexaven: squingaven 52.

L435  tan :  t an t  52 .  cos :  co rs  52 .

1436  na f res :  na f f res  52 .

1437 qui :  que 52.

1-439 pressona:  persona 32.

] -440 conexien:  coneix ien 52"

L443  hu . l :  hu  1o  S2 .

1-451-  d ic ip l ines:  d isc ip l ines 52.

1'455 bochins: botxins 52; aquest vers no duu indicada 7a cesura.

1457 dels :  deLls  S,  V1,  MG; ML eorregeix  dels  i  32 dels .

1-458 nafres: naf fres S2 "

L459 en aquest vers adés apareix separat, y a des, peró deu ser,
com en e7 vers anterior, adés; ades SZ"

1460  pasava :  passava  52 .  pena-n :  pena  52 .

146l Aqtest epígraf apareix en 32 en T,estrofa anterior.

L462 bochins:  botx ins 52;  havent  tant  far ta t :  Heuent  tan sar tat
MG.

1-464 essent tanbé es podria 77egir e ssent.

L465 nafrar :  naf f rar  52"

L466  cos :  co rs  S2 "
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1-468 manaren: manareu MG.

1469 escampada: scamPada 52.

t 47 ] -  a  f f i :  A  f i  S2 "

L473 nu: nuu 52.

1476  cos :  co rs  52 .

L477 Lavós:  lavors 52.

1480  y ' I s :  I l s  MG.

l -48L fog int :  fug int  52.

1490 profeta:  propheta 52.  adevina 'ns:  adevinaus MG"

l4g3 A hon: A hon Ml-, S; Ahon MG, i tanbé en e7 vers següent.

l4g4 Hi ha un signe davant de cuytau, pot ser una abreviatura,
peró S2 i MG no eI recu77en.

1500  Lan :  t an t  52 .

L5O2 nafrades:  naf f rades 52.

1505  na f res :  na f f res  52 .

L52 t

L523

L525

L529

r_53 0

1-534

t537
s2.

d'ennegr i r -1a:  d 'en negr i r la  en to ts  e7s Éexüos.

Aquest epígraf apareix en -1.'esttofa següent en 52.

se r :  f e r  MG.

vassa l l s :  vasa l l s  52 .

pe l s :  pe r  l os  52 .

tant :  tan MG.

que plore: plore S, V1; M1 cotregeix que plore; que plor

L546 que us: quens MG.

1 -547  s i . I :  s i  MG.

l -550  vasa l l s :  vassa l l - s  52 .

1553  m isa tge r :  m issa tge r  52 .

1554 Aquesta rúbrica apareix ratTTada en Ml-. -ItIo apareix en 52.
CaTdria, probablement, ina aTtra rúbrica, com ara Lo evangel-ista
i no pas aquesta.
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1-559  na f ra t :  na f f ra t  52 :  na f ran t :  na f f ran t  S2 .

1-568 honrra:  honra 52,  MG.

1570  - t . e .  I  :  t a1  MG.

1572 go: got 52; honrrant: honrant, 52, MG.

L575 Ave! rabí: Aue rabi I  i  32; Averabi MG.

L583 defora sperant :  defora esperant  52"

1589  f i c t i ó : .  f í c c i o  52 .

1593  H i :  y  52 .

1595  ne :  n i  52 .

L596  tan :  t an t  52 ¡  na f res :  na f f res  52 "

L598 entre axíL j  he hi ha un punt en -1. ' ineunabfe.

1600  t an :  t an t  52 .

1604  co lpab le :  cu lpab le  52 "  f ag :  f as  52 .

L607 del l iure:  des l iure 52.

1608  p resen te :  p resen t  32 ;  de f fo ra :  de fo ra  S2 .

L61-3 conexenga: coneixenga 32 .

1-61-9 lxqué , hi ha una barra damun't 7a u, S2 í MG no 7a recu77en.

1623 c i rcuhi t :  c i rcu i t  MG"

L630 nafraven:  naf f raven 52"

L633 que la :  quela I  i  32;  que Ia  MG"

L634  esc r i t a :  sc r i t a  52 "

L636 pressona:  persona S2.

1638  cos :  co rs  32 ;  messe l l :  mese ] I  52 .

L642 nafrades:  naf f rades 52.  pater :  paters MG.

L656  inde f fés :  i nde fes  S2 .

L657  de f fec te :  de fec te  52 .

1659 En 52 7'esrofa següent tanbé duu L'epígraf Lo Pilat.

L67L  I ' i nco lpau :  l i ncu lpau  52 .
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L674 crech:  creh S2.

1676 crueldat :  cruel ta t  52.

1680 Aquest epígraf no apareix en 52.

1681- puxanga té una barta damunt 7a a en 7'incunable.

L682 com resta: comresta MG

1589  be l l ea ¡  be l l esa  52 .

1690  cos :  co rs  52 .

L694 gui :  que M1.

L698 rest , .a f leg ida:  restaf l ig ida 52.

L7O1 jermá: germa 52¡ apareix accentuat e¡? Vl, per una má
posterior.

t 7O6  pu ix :  pus  S2 .

t709 co lpable:  cu lpable 52.

1710 ju tge:  iu tge M1-,  S;  ju tge V1,  cot regi t ,  S2 i  MG.

LTLL Aquest epígraf apareix en 52 en 7'estrofa anteriot.

L7 t3  de f f a l t :  de fa l t  s2 .

LTLS digna: digne 52,

L7L9 atentada: attendada 52.

1,723 del l iurar-vos:  des l iurar-vos 52.

L726  esp ines :  sp ines  52 .

l72B pensament  y  e lect ió :  pengament  y  e lecc io 52.

] -729 del l - iber :  des l iber  52.

t73L  Ia  sca la :  l esca la  52 .

L732  re f fe r :  re fe r  52 .

] -735 la  s t rema:  lest rema S2.

L739 juheus: inheus MG.

1740 p lagues:  p laques MG.

1,741, té: de MG; forradura: folradura 32

L742 conexen: coneixen 52, MG.
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1748  cos :  co rs  S2 .

L749 axí :  a ix í  MG.

1-754 y molt; ymolt MG.

L756  y  1es :  y l es  I  i  S2 ;  y  l es

L768 .  pasas :  passas  S2 .

L769 Lavós:  Lavors S2"

1772 dol r re 'm:  do l rem 52 "

L774 Aqu.est epígraf no apareix

J-778 transportat: transpportar

1780 honrres:  honres 52.

178L tothom: to t  hom en to ts  e l -s  textos.  des l lou:  des lou s2.

t785 Aquesta estrofa aribuída a J. 'evangeLista continua la
refTexió de7 Tector, 7,epígraf és' incorcecte.

1806  qu .ax í - s :  que  ax i s  52 .

L8l -0 conexien:  coneix ien 52.

LBL? car i ta t :  char i ta t  52"

LBTT lavós :  l avo rs  52 "

L824  pasa t :  passa t  S2"

LB27 puch:  puc MG

l-B2B Aquest vers no duu indicada la cesura en f .  crucif icau-lo:
cruc i f icaulo r ,  cruc i f icau 1o s2¡  cruc i f ica u lo MG; tant :  tan MG;
desplau: dexplau MG.

: - .842  n í  y :  n i  S2"

1844 d.ef  fesos:  defesos 32 "

l -845 atorga:  o torga MG; confesa:  confessa 52.

1846 y menys:  ymenys MG; suf isme:  suf f isme S2.

1855  hoy t :  oh i t  52 .

L856 són:  sons I  i  MG; son 52¡  deu ser  són;  hómens:  bomens I :
homens 52, MG; deu ser, €fr efecte, hómens.

l -857 1o món:  lomon I ;  1o mon S2 MG"

MG.

en  52 .

MG.
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1860 l-a cesura no apareix en S, Vl-.

1864 r lo lns:  nous MG.

1865  nos :  non  S2 .

L872  ho ís :  oh i s  S2 .

1875 honrres: hourres T; honrres 52, MG; d.eu set honrres.

1880 perqué:  per  que I ¡  perqué 52,  MG.

1881  fessen :  f ecen  52 .

1882 lavós:  lavors 52.

1 -884  e  j a r  exa  MG.

1886  fo r ta lea :  f o r ta lesa  52

L890 demandes: demaudes 52.

1897 La cesura no apareix en S, V1, MG.

l -899 d i r -me:  d i r  me,  I  i  32;  d i rme MG.

L904 Lavós: lavors 52.

1906  pa t i énc ia :  pasc ienc ia  32 .

t907 callava sperant: cal- lava esperant S2.

L908 per  dar :  perdar  MG.

L9L9 la :  1o MG.

L92 t  sabs :  saps  MG.

L924 volran: volran S2 .

1930 que- l ls  apare ix  abreujat .  En Ml ,  f ,o  es IT ig bé,  peró sembla
qte hi ha una correcció i s'esborra una 1; quels 52.

1935 Aquest epígraf apareix dues estrofes més avanü en 32.

L94L tan:  taut  MG.

L946 en: e S, Vl, MG; en Ml-, 52. SenbLa que correspon en pe1
sent i t  de l -  vers.  e  Io  que ' t :  e  1o quet  S,  V l ;  en Io  quet  M1-,  32;
eloquet MG.

L947 hoy: huy 92.

L964  ca rg re :  ca rce r  S2 .

L967 s is terna:  c is terna 52.
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1969  Io :  l a  I  MG;  1o  52 .  Deu  se r  -7 .o .

L984 envés:  envers 52.

l -993 e no:  Eno MG"

L996  e  soLa :  E  so l - s  52 ;  Eso la  MG.

1997 .  ne :  n i  52 .

1999  pecá :  pecca  52 .

2000  a ra . l s : . a ra l s  f  32 ;  a ra  eLs  MG.

2001-  que .n :  quen  T ,  S2 ;  quem MG.

2002  Y  tu i  Y tu  MG"

2004 honrra:  honra 52.

2008  peca t :  peccaL  52 .

201-6 del l - iurar :  des l iurar  52.

2018  lavós :  Lavo rs  52 "

2O2 l  co lpab le :  cu lpab le  S2 .

2028 entre gran y erra hi ha un signe, com un apóstrof, en I.

2037  pu i x :  pus  S2 .

2A40 def fensa:  defensa 32

2O4t  per juhí :  e-L s igne de la  j  no és cTar ;  per juy 52.

2046 puni r  prest :  puni rprest ,  I ;  puni r  prest  52,  MG.

2050  de f faga  ,  deu  se r  des faga ;  des faqa  S2 .

2055  sen t i n t :  sen t i u t  T ;  sen t i n t  52 ,  MG.  Deu  se r  sen t i n t ,  €s
tracta d'una errada d' impremta.

2056 . I ' on r ra :  l on ra  32 .

2060 pompa: ponpa MG"

2063 Hi ha un signe, com un apóstrof ,  entre el-s dos mots en I 'T.

2067  t an :  t am MG"

2075  de f fo ra :  de fo ra  52 .

2080  qu .en :  guem MG;  Gaba tá :  Gaba tha  52 .

2087 innoble: ínnoble MG.
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2094

2095

2LO3

2L04

2108

2122

2r24
punts,

2L26

2L27

2L3L

2L43

2L44

2L46

2 l . 48

2 l . 52

2L53

21-54

2]-56

2 t6L

2L66

2]-70

2L73

21-74

2177

2L78

2L8L

2L88

2 tB9

Aquest, epígtaf apareix en 32 en 7'estrofa anterior.

prof  fer t ,es:  profer tes 52.

tanbé' l :  tan bel  en to ts  e ls  textos.

parex ia:  pare ix ia  52.

dev i sa :  d i v i sa  32 .

pat iénc ia:  pasc ienc ia 52.

tan: tant, 32¡ entre cruel i mort' hi ha ui2 signe, com dos
en  I ' f  "

Lavós: Lavors 52.

sant :  sanct  52.

s i sén :  c i sen  52 .

o :  ho  52 .

honrra honra 52;  def fena:  defena 52.

veus podr ia  7Legi r -se veu 's .

san ta :  sanc ta  S2 .

sants pr icar :  sancts  Prehicar  52-

e :  y  52 .

crueLdat :  cruel ta t  32;  crueldad MG; jamés:  yames MG:

al seu rey tan digne: aI rey tan insigne S2.

fa l s ' ade rénc ia :  f a l sa  de rénc ia  52 -

per  qué,  podr ia  ser  pergué?;  Per  gue,  I , '  Pergue 52,  MG.

Lavós: Lavors S2.

atényer :  a t tenyer  52.

tant :  sanct  52¡  innocent :  inocent  MG.

pressona:  persona S2;  tan:  tant  MG

del l iurar :  des l iurar  52.

tants :  grans 52.

cruc i f f igue:  cruc i f ique 52.

prejudique deu ser perjudique, peró en I 'estrofa 799 també
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pre judiques;  per jud ique 52 "

2L90 cruc i f f icaré:  cruc i f icaré S.2.

2L95 t iraven: t iraveu MG"

2Lg6  d ,e l l s :  de l l  52 .

2200. famolents: famulents 32¡ famolenchs MG

220L d ient  raons ta ls :  ta ls  coses d ient  S2.

221-0 granment: graument MG; prejudiques: perjudigues 52.

22L2  loan t , :  l ohan t  52 .

22L4 ben d i tes o bendi tes;  bendi tes T¡  ben d i tes S2"

2?L_5 a compassió:  aempassi í . rz  a compassio s2¡  acompassió MG.
Evidentment és una errata del text de i-493 "

22L7  ab :  ad  MG.  esc r i t es :  sc r i t es  52 .

22]-9 santes:  sanctes S2.  .

2224 Aquest epígraf no apareix en 52.

2225 quant :  qunat  V1;  tenen:  teneu MG.

2228  f e r :  pe r  MG.

2230 quant.: quan MG"

2233 y més:  ymes MG"

2234  anye l :  anye l l  52 "

2237  ma le f f i c i :  ma le f i c i  52 .

2238 fon:  fou MG.

2241  de f fensaven :  de fensaven  S2 ;  a l s :  de l s  52 .

2247  to rcé :  t o rqe  S .2 .

2249 menaven: manaven MG.

2253 pena:  peua MG.

2265  c ruc i f f i ca t :  c ruc i f i ca t  52 .

2267 apel '1au-vos:  appel lauvos s2.  D 'ara end.avant ,  to ts  e ls
c-a??s amb aqpest terme o amb ers seus d.erivats apareixen amb
dobTe p en S2

2268  e :  y  52 .
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2276 entre seu i cor hi ha un signe, com un punt en l ' f.

2287 Aquest epígraf apareix en 32 en 7'estrofa següent.

2290 pecat:  peccat 52.

2292 En S i. vL no apareix 7a cesura.

2295 que:  gu i  MG.

2299 vixqués: v isques 52.

23OO moria: Ml- té una correcció, se¡nbLa gue diu morria; morria
s2 .

2304 de  Ia :  de la  Ml - ,  S ;  de  Ia  52 ,  MG.

23OS loab le :  lohab le  52 .

2306 colpable:  culpable 52.

2307 pecá:  pecca 52 .

2309 equi tat :  car i tat  s2.

231-0 qui :  que MG.

23lL fet :  fets 52.

23L2 condempnat: condemnat 52.

23i l6 u:  y 52.

23L8 Aquest epígraf apareix en 32 dues estrofes més avant,.

2320 gran: grau MG"

232]- natural: natural e 52.

2326 conssent:  consent 52, MG.

2339 rahó u:  rahon S2; apel ' lau-vos: apel lauos
MG, deu ser aquesta 7a soTució correcta.

2340 supl icant:  suppl icant S2.

234]- sobirana: subirana 52.

apel lauvos 52,

2344 pecant :  peccánt  32¡  ind ignes:  ins ignes MG.

2346 huy:  vuy S2.

2349 Aquest epígraf no apareix en 52.

235L colpa:  cu lpa 52.

5L7

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



2353 pecaran:  peccaran 52.

2358  co lpa :  cu lpa  S2 .

2363 decebut :  descebut  52;  aeuel l  d ia :  aquel ld ia  MG"

2364  1o :  a l  52

2366.  de Ia  mort :  de la mort  I ,  S2z de lamort  MG.

238L  a jau :  ha jau  52 .

2389 habundoFa: abundosa 52.

2392 tostems:  tostemps S2.

2395  t aLs :  l os  S2 "

2400  no  us :  vous  S2 .

2405  n i - I s :  no l s  S2 .

2406 Aquesta solució i 7a de7 vers anterior sembla que donen més
sen t j t  a  I ' es t ro fa , -  de l ;  deu  52 .

2410 h i  basta:  h ibasta MG"

24lL Aguest epígraf apareix en s2 en l. , estrota següent.

241-4 per t :  per  52.

24L5 r iquea:  r iquesa 32;  y  Ia :  y la  MG.

24L7 aquel ls :  aquel les 52.

24i-8 guia; guja MG.

2424 hodor :  odor  S2

2426  re f fug i :  r e fug i  52 .

2432  Mar ta :  mar tha  52 .

2442 
.Aquest 

epígraf apareix en s2 dues estrof es més avant.

2447  de f fa l t s :  de fa l t s  52 .

2448 supliquen: suppliguen 52.

2449 car i ta t :  char i ta t  52.

2450  res te :  res t  52 .

2453  san t :  sanc t  S2 .

2458  sup l i c i s :  supp l i c i s  S2 .
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246r

2466

247L

2474

24'76

2477 .

2483

2484

2485

2486

2487

2489

249l.

2493

2503

2508

25LO

25t]-

25L3

25L4

25L6

2523

2525

2527

2530

2534

2535

2537

bene f f i c i s :  ben i f i c i s  52 .

mostres:  mostra S2.

j uh í :  j uy  32 .

apl ica:  appl ica 52.

supl ica:  suppl ica S2.

accepteu: acepteu MG.

cové: conue MG.

y mort: ymort MG.

accep ta r :  acep ta r  MG.  I ' om:  1o  52 .

condempnada: condemnada 52.

dampnada: damnada 52.

a :  I a  52 .

y  no:  yno;  MG.

perqué: per que I, S2; perque

de l i t :  sa l u t  S2 .

homi l - :  humi l  S2.

descendéncia:  descencia 52.

esperen:  speren 52.

co lpa :  cu lpa  52 .

san t :  sanc t  52 .

peca t :  pecca t  52 .

s 'esma l ta :  se lma l ta  MG.

pergué: per que I, S2¡ perque

que .s :  que  MG.

MG.

MG; fruhir :  f ruyr 52.

o f fensa :  o f fenqa  52 .

faran: farau MG.

Aquest epígraf apareix en 52 en I'estrofa següent.

home us: homens MG; jermá: germa S2.
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2547 per qué: perque MG.

2548 per  qué:  perque 52,  MG"

2550 car i t ,a t :  char i ta t  52.

2554 creatura:  cr ia tura S2.

2556  sac r i f f i c i :  sac r i f i c i  S2  "

2558  d 'om i l i t a t :  dumi l i t a t  52 .

2559 supl ic i . :  suppl ic i  52.

2560  sa t i s fá :  sa t i f f a  MG

2566 Aquest epígraf apareix en 32 dues estrofes més avant.

2570 pr icant :  prehicant  S2.

2578 vós pesat :  vospesat  MG.

258L  qu i "n  es ta :  gu i  en  es ta  S2 . .

25BB gran:  grau MG; car i ta t :  char i ta t  52.

2594  pe r  l - ' om:  pe r  Lom I  i  32 ¡  pe r lom MG"

2595  ca r i t a t :  cha r í t a t  S2"

2597 Aquest epígraf no apareix en 52"

2600  co lpab le :  cu lpab le  S2 .

2604  en f  f  i t , a t s :  en f  i t a t s  52 .

2607 hoynt :  oh int  52.

26Ag  se :  sen  52 "

2609 acceptar- la :  aceptar- l -a  MG.

26Ll  quant :  quants 52.

26L7  ' g reu :  g ren  32 ;  g rau  MG.

26L9 complír: cumplir MG"

262L  a1s :  a1  MG.

2623 que us:  queus I ,  32;  quens MG.

ZAZL náxer :  na ixer  52.

2632  p l aga :  pena  52 "
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2634 portava: Pertava MG.

2635 fogint: fugint 32; chiquet: xiquet 52.

2637 per terra: per Ia terra M1, cotregit.  La correeció es deu
al f e{ qte dt aqttesta manera eI vers qtedatia amb 1-0 síL'7abes,
com tots eLs^aLtres. Peró com que es tracta d'una correcció feta
sobre urz exemplar de L493 que no gé de quan pot datar, no
7 'adop te .

?639 
babt isme:  bapt isme 52.

264L proisme: prohisme 32.

2642 lu i .sme:  luh isme 52 .

2643  a  f f i :  A  f i  52 .

2644 tengué:  t ingué S2.

2646  san ta :  sanc ta  52 .

2649 que.ns fésseu:  q[ueus fessen MG.

2650  cos :  co rs  52 .

2652 rentáseu:  rentasseu 52;  pasant :  passant  S2.

2656 beure:  v€ür€ MG.

2657 en 1 'or t  suant :  en lor t  suant  I  i  S2;  en lor tsuant  MG.

2659 Aquest epígraf apareix en S2 en 7'estrofa següent.

2662 que us:  ! [uens MG.

2666  Cay fás :  ca )phas  S2 .

2669 def fensás:  defensás 32.

2676  san t :  sanc t  52 .

2680 Donchs, ara, Senyor: Donchs senyor ara 52"

268L  a  es ta :  aques ta  52 .

2683  cos :  co rs  52 .

2689  sac r i f f i c i :  sac r i f i c i .

269L qui . l :  quel  32¡  re f forma:  reforma 52.

2697 Cahim:  cahins MG.

2698 presona:  persona 52.
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27 0L 'Josef f :  j  oseph 52 ; j  ermans : germans S2 .

2703 pasava:  passava 52.

27 tO  pe r  t o t s :  pe r to t s  MG.

27L! canelobre: canalobre 52.

2716 .  y  I a  :  y l a  MG.

2720 def fendrem: defendrem 52;  gué.ns:  quens,  T i  S2;  queus MG.

272L Aquest epígraf apareix en 32 en T,estrofa anterior.

2722 pasau:  passau S2, .  barca:  barcha 32.

2725  marca :  marcha  52"

2727  san t :  sanc t  52 .

2731 def fensa:  defensa 52.

2733  san ts :  sanc ts  S2 .

2734  t reso r :  t eso r  MG"

2735 qu-enr iqu i rá:  quen r iqu i ra I ;  Quenrequi ra 52.

2738  Lo :  La  MG.

2742  c r i s t i ans :  ch r i s t i ans  S2 .

2743 justes:  juntes r  i  MG: justes s2.  E7 sent i t  der  vers demana
jus tes

2745  san ta :  sanc ta  52 "

2748 c lavat :  c lavar  MG.

2750  cosa r i :  cossa r i  52 .

275]-  en f  in fern:  a l in fern S2.

2759 .pasa rem:  passa rem 52 ;  en  1a :  a  l a  52 .

2762  san t :  sanc t  52 .

2766 gran:  bram MG.

2772  re f f e r :  r e fe r  S2 .

2775 perssuadi t :  persuadi t  52,  MG.

278L instant: Iustant MG; dampnatge: damnatge 52.

2782 Perqué:  per  que I ;  perque 52,  MG; l ,avantage:  lavantatge
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s2.

2784 Aqtlest epígraf es repeteix en 32 en -7.'estrofa següenü.

2787 per dar:  Perd.ar MG.

2792 prostra:  Postra MG.

2795 prof fe tes:  PropheLes 52.

2797  pe r f f e tes :  Pe r fe tes  52 .

2800  p ro f fec ies :  P rophec ies  52 .

2806  vós :  os  MG.

2807  1 ' e f f ec te :  l e f ec te  52 .

2Bl2 de I 'aygua: delaygua I; de laYgua

28LS Aquest epígraf apareix en 32 dues

28L7 donant-I i :  donanl- i  MG.

2820 l 'amargor :  1a margor  I ,  32 i  MG,

32  ,  MG.  de :  I a  MG.

estrofes més ava77.

peró deu ser 1'amargor.

2824 t r iaga:  I r iaga MG.

2826 ruyna:  ruh ina 52.

2828 esperen:  sPeren 52.

2829 supliquen: suPpliquen 52.

2830  qu .enpachen :  quenpa txen  32 ;  l os :  1o  I ;  l os  52 ,  MG.  En
efecte,  deu ser  los.

2833 p iedosa:  p iadosa 52,  MG.

2838 encarnás d 'omi l :  incarnás d 'umi l  52.

2839 l inatge:  l inage MG.

284]- remésseu: remessen MG.

2842 colpables:  cu lpables S2.

2843 prenguésseu: prenguessen MG.

2845 absol r re la  co lpa:  absol - re la  cu lpa 52.

2846 Aquest, epígraf no apareix en 52.

2849 nos:  vos MG; desigen:  des i jen 52

2850 perqu.ensemps:  Parguensemps 52.
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2B5L Loant :  Lohant  52.

2853 pecador :  peccador  S2.

2854 nost ra:  vost ra MG"

?86L ent.oxegades: en toxegades S, Vl i  MG; NIL cortegeix i  uneix
el.s dos termes,- entoxegades S2.

2863 l-aor: lahor 52; augment: áum€nt MG.

2867  Penssau :  Pensau  52 .

2872  Y -1 :  11  MG.

2873 mart res:  martyrs  52.

2875 tost .emps:  lostemps MG; sant :  sanct  52.

2877 Aquesta est rofa no es 77ig bé en S.

2878 persuasives:  persuasides 52.

2SSL  fo r ces :  f o rges  52 .

2882 jermans:  germans 52.

2884 dar-nos;  darvos MG"

2885  esc r i v i n t :  sc r i v i n t  52 .

2886  esc r iu re :  sc r i u re  32 ;  j us t i f f i cada :  j us t i f i cada  52 .

2887 Adam quant pecá: quant adam pecca 52.

289L  d 'aques ta :  d ,aque11a  MG.

2897 sustáncia:  substáncia 52.

2902 1avós:  lavors 32 ¡  pressona:  persona 52 .

29A6  c ruc i f f i ca , l :  c ruc i f i ca l  52 "

2907 donchs: donch MG.

2908 desplau: Ml corregeix i  dóna plaurás; plaurás 52"

2909 Aquest epígraf apareix en 32 en I 'estrofa següent.

2915  pasan t :  passan t  52 .

29L6 responent-} i :  responenti MG.

29]-8 cruc i f f icar-vos:  crüc i f icarvos 52.

2925  ape I " I ás :  appe l l as  52 .
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2926 ju tges:  iu tgues MG

2927  pac ien t :  Pasc ien t  52 .

2930  O,  s fo rg :  o  es fo rg  32 ¡  re f fo rqa :  re fo rga  52 .

2932 O nau: ,  Ouau M1.

2935 segiuexca: seguesca 52

2936  I ' esgu i f f :  1 ' esqu i f  S2 .

2937 perexca:  Peresca 32.

2938 regeixca:  regesca 32;  regueixca MG.

2940 Aquest epígraf no apareix en 52.

294t  pat iénc ia:  pac ienc ia 32

2948 supl igue:  suppl ique 52;  loada:  lohada S2.

295L Aquest epígraf apareix en 32 en 7'esttofa segúent.

2954 deixant: dexant 52.

2956 propr i :  propi  52,  MG.

2959 enmig: en mig en tots e7s textos.

296!  anava. l :  anava e1 52.

2962  qu i .  s :  q [ues  52 .

2964  san t :  sanc t  52 .

2966 própr ia :  propia 52.

2972 Aquest epígraf no apareix en 52.

2974 'Jerusalem: hierusalem 52.

2976 meritaven porta un signe damunt 7a a en S i Vl- ' gpe sembla
esbortat en Ml.

2977  Be t lem:  be th lem 52 .

2980 remeses:  remesses MG.

2990 prof fe ta:  propheta 52.

299L obres:  obre MG.

3000  no ' s :  se  52 .

3004  esc r iu re :  sc r i u re  S2 .
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3009  a  1a :  a l a  I ,  S2 ¡  a  I a  MG

3010  de :  ab  S2 "

3011  dessones ta :  desones ta  52 "

3013 malfactor: ma1 factor en tots el-s textos, peró en aLtres
casos apareix com un so7 tezme.

3O l -5  a  I a :  a l a  I ¡  a l a  MG.

30L7 pasava:  passava 52"

3025  san ta :  sanc ta  52 .

3O3O seguexen:  segueixen 52

3035 Aquest epígraf apateix en 32 en 7'estrofa següent.

3037  c ruc i f f i ca r :  c ruc i f i ca r  52 .

3038  pac iénc ia :  pasc ienc ia  52 .

3O4O 1 'avorrexen:  lavorre ixen 52.

3041" vos dará:  vosdara MG.

3048  san ta :  sanc ta  32 .

3049 de Ia  sg leya:  de lasgles ia MG; canelobre:  canalobre 52.

3051  san t :  sanc t  52 "

3052  co f re :  co f f r e  52 "

3055  pasqua :  pascua  S2 ,  MG;  l ' en f f i t :  I en f i t  52 .

3056 toval les:  tenal les I :  M1 corcegeix  i  dóna toval les,  més
adient amb el sentit deT text; tovalles 32. Curiosamenü MG tanbé
dóna tovalles, seguint per primera vegada eI text de Ml- i  52, ja
que totes Les correccions que havien introduit abans ML i 32 no
l-es dóna" O potser MG corregeix seguint únicament e7 sentit comú.

3059 .beu re :  beu ra  MG.

3060 Lavós:  lavors 52"

3065  ec l i ps i :  ec l i pse  MG.

3066 Hi ha un signe damunt 7a v en I. Aquest epígraf apareix en
S2 dues estrofes després.

3068  cos :  . co r s  52 .

3059  eu :  heu  52 ;  en  MG.
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3072 Lavós:  Lavors 52.

3084  I aé1 :Yae l l  52 .

3oB5  sac r i f f i c i :  sac r i f i c i

3086  ca r i t a t :  cha r i t a t  s2 .

3092  s 'acos ta :  sa  cos ta  en

3093  de  l a :  de la  I  i  32 ¡
peca ts :  pecca ts  52 .

s2.

tots e7s textos, excepte 52.

de Ia MG, iguaT en el vers vuité;

3097 ML corregeix damunt, sembla dir Io evangelista. Després,
en T,estrofa 287 hi ha escrjt  a má eI tí tol La verge Maria.
Aquest, epígraf no apareix en 52. En efecte, Les estrofes 285-287
ja no tenen eJ to de crida a Matia que presenten 7es anteriors
amb aquest epígtaf.

3098  t o tes :  t o t s  52 .

3099  des t i l . l an t :  des t i l l a ve  52 .

3 l -04 del  seu f  i l - I  amat :  de1 seu amat  f  i1 l  52.

3106 enmig:  en mig a to ts  e1s textos.

3L07  lavós :  l avo rs  S2 .

3L14 omeyer: homeyer 52.

31L6  a l r r e :  a l r e  52 .

3l-18 Ml- dóna t,íto7 a aquesta estrofa, esctit a má: La verge
Mar ia .

31L9  meu :  seu  MG.

3l2 l  desempare:  desamPare MG.

3L22 penjat :  penjant  MG"

31-35  be l l ea :  be l l esa  52 .

3L37 ohint :  ho lmt  52.

3L4L sant :  sanct  52.

3143  na f f ra t :  na f f ran t  S2 .

3144 aset, j  ats : asset, j  ats S2 .

3148 propr i :  proPi  52.

3 l -56 Sobi ranes:  sohi ranes I :  sobi ranes 52,  MG. Es t racta d 'una
errada d'impremta en L'incunable. Vegeu eI mateix sintag:ma en
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7 'es t ro fa  32 I

3159 Aqtest epígraf apareix en S2 en I'estrofa següent.

3161  de l l i u rás :  des l i u rás  52 .

3163 prest :  pres MG; lavós:  Iavors 52.

3181 convocaven: convocaren 52.

3L85  san ta :  sanc ta  52 .

3 l -9L sant :  sa¡rc t  S2 "

3195 tanbé: tan be en tots e7s textos, excepte 52, que dóna
també.

3199 vol ta :  vost ra 52.  Eé t racta d 'una ercada de Tectura de 52.

3209  pasa r :  passa r  S2"

322L Aguest epígraf apareix en 32 en T,estrofa anterior.

3223 besant-vos: besantvos I i  32'¡ besant os MG.

3238  san t :  sanc t  52 .

324L tr ihunfant: tr ihumphant 32; tr iumfant MG"

3257 mies:  nues MG"

3269  pe r f f e ta :  pe r fe ta  32

3274 l -a  squerra:  Iesquerra 52.

3284 Aquest epígraf apareix en 32 en L'estrofa següent.

3285 pens.acordada:  pensacordada I  i  32¡  pensa cordada MG.

3286 bochins:  botx ins 52.

32BB  cos :  co rs  52 .

3289 cahent :  cáent  52.

32gO Lavós:  I ¡avors S;2;  cos:  cors 52.

3293 reguant: regnant 52.

3304 del l - iurant :  des l iurant  S2.

3306  na f f ra t ;  na f ra t  MG.

3307  cos :  co rs  52 .

3311  jun tes :  pun tes  MG.
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33L5 Aquest epígraf apareix en 32 dues estrofes més avant.

3315  en ;  ab  S2 .

331-9 dexant :  de ixant  S2.

332:- .  sant :  sanct  52.

3324  1 'oce11 :  1oce1 l  I ;  1o  ce l  52 ;  1o  ce l l  MG-

?IZS.  consolats :  consolat  MG.

3329  la  u 'n  l a :  La  hu  en  Ia  52 .

3330 per  ta l :  Per ta l  MG.

3331 enmig: en mig en toüs el.s textos.

3335 ab:  ML corregeix  a l .

3338 escr igué:  Scr igué 52.

3340 nazareu:  nazaren MG.

3345  c ruc i f f i ca t :  c ruc i f i ca t  52 .

3348 escr i t :  Scr i t  S.2¡  ebraych y en la t í :  hebraych la t i  32¡
era.n grech:  erangrech I ,  32;  eran grech MG.

3350  leg in t - I o ;  I eg in lo  MG.

3353 puix :  pus S2;  conexia:  coneix ia  52.

3354 escr igué:  Scr igué 52.

3355 lavós:  Lavors 52.

3360  no .ns :  nous  MG.

3365 honrra: honra MG

3369 ref fermant :  re fermant  52.

3370  esc r i t :  s c r i t  52 .

3372 reprovar: reprovat MG.

3377  pe l :  pe r  52 ;  qu i :  q ¡ue  52  "

3380  esc r i t :  s c r i t  52 .

3395  d ' aque l l es :  d ' aque l l a  52 .

3397  cos :  co rs  52 .

3407  cos :  co rs  52 .
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34  0B

34t2

34L3

3424

3425

343r

343  3

3434

3435

3437

343  B

3443

3444

3448

3455

3459
en  I .

3467

347L

3473

3474

3475

34  80

34  Br_

3487

349L

3493

3504

3  507

Lavós:  Lavors 32¡  conexenqa:  coneixenga 52.

de: no apareix en MG.

les :  ses  52 .

d . ' un :  de  un  32 .

complint: cumplint MG.

s'enportaren: sen portaren er2 tots eLs textos.

creu aseyta:  cr ru asseyta S2.

pasant :  passant  52"

cos :  co rs  52 "

clavada. n: cl-avada en 52 "

t a l :  l a  52 .

Aquest epígraf apareix en 32 dues estrofes més avant.

pasant :  passant  52.

pasan t :  passan t  52 "

t ravesant- I i  :  t ravessant- I i  52.

pasant: passant S2 ¡ aquest vers no porta indicada 7a cesura

mart res:  martyrs  52;  mart i r i :  mar tyr i  52.

se r :  f e r  52 ;  des jun ta :  d i s jun ta  52 .

sens v iure:  sens veure 52"

M1 corregeix i  dju Lo evangelisEa, escrit  a má.

estant :  estan MG; mister is :  myster is  52.

sobiranes: subiranes MG"

de l :  de  52 .

e :  a  MG.

de  l a :  de la  I ;  de  l a  52 ,  MG.

y  p rop  d 'e lLa  s lava :  y  p rop  d 'e I I  es tava  52 .

ca r i t a t :  cha r i t a t  52 .

desegual :  des igual  52.
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3514 avent :  havent  52.

3520 foqtunada: fortuuada 52.

3525 pressona:  Persona 52.

3529 dels :  ,  de l  f ;  de ls  52,  MG, sembTa 7a 77igó cot recta¡
benvolgut: ben volgut en toüs els textos.

353L Aqtest vers no aPateix en MG.

3535 perqué:  per  que I , '  Perque 52,  MG.

3537 servex- la :  serve ix- la  52.

3538 Lo evangelista: Lo 'Jesús S2¡ M1 corregeix i  dóna Lo
evangelista, escrit  a má, sembTa qte sí que caL 7a correció.

3539  san ta :  sanc ta  S2 .

3547 aquel la 'b :  aquel la  ab 52.

3548  dos :  des  MG.

3552 sants:  sancts  52.

3553  pac iénc ia :  Pasc ienc ia  32 .

3554  Peca ts :  pecca ts  52 .

3556 grans:  graus MG.

3551  san t :  sa r l c t  52 .

3568  rem ien :  reb ien  52 .

3570 Aquest epígraf apareix en 32 dues estrofes més avant.

357L  pe r f f e ta :  pe r fe ta  52 .

3573 hoyint: holmt 52.

3574  re f fe ta :  re fe ta  52 .

3591 Sorg int :  Surg int  52.

3598 opprobis :  obProbis  52.

3601 Aquest epígtaf no apareix en 52.

3604  no 'm :  non  32 .

3605 penat  y :  penaty MG.

36L0  ma :  mas  MG.

531

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



3611"  v i xch :  v i sch  52 .

36L4  c i l enc i :  s i l enc i  S ;2 .

3621-  1a scr ip tura:  lescr ip tura 52"

3622 car i ta t :  char i ta t  S '2 .

3628 En S i Vl 7a cesura apareix després de deI, M! 7a corregeix
i 7a situa darrere de goig. S2 tanbé dóna 7a cesura després de
goig;  beni f fe t :  beni fe t  52"

3644 S2 no dóna 7a cesura en aquest vers.

3649  qu . i sop :  que  ysop  52 .

3654 tengueren:  t ingueren 52.

3672 porga:  purga 52"

3675 he morta podria ser tanbé he mort a.

3676  p ro f fe ta t :  p ro fe ta t  52 .

3679  p ro f fe tes :  p rophe tes '  52 .

3680  p ro f f ec i es :  p ro fec i es  S2 .

3682  esc r i t :  s c r i t  S2 .

3684  cos :  co rs  52 "

3696  vo l i en :  vo l i eu  MG.

3699 Aquest epígraf apareix en 52 dues estrofes

3703 .Entre no i pensava hi ha en S una barra,
separar anbdós mots" El- mateix s'esdevé en el,
L 'est rofa següent  enüre ab i  1a.

37LL  san t :  sanc t  52 .

37L2 Entre ab j la hj ha un barra vertieal en S,
a indicar una separació. També apareix en M1 i Vl-;

3715 salut  nost ra:  sa lutnost ra MG.

3727  supós i t :  suppos i t  52 .

3728 opósi t :  opposi t  52.

3730 Aquest lpígraf no apareix en 52.

3733 colpable:  cu lpable 52.

3735  v i xca :  v i sca  52 .

més avant.

sembla que per
vers tercer de

sembla que per
l i r a :  l y ra  52 .
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3743  h i ' l :  y l  52 .  f on :  f on t  MG.

3746  yo :n :  yo  en  52 "

3751- En tots els textos apareix La.

3754 Iavós:. I-, ,avors 52.

3759  cos :  co rs  52 .

3763 Iavós: Iravors 52.

3768 Lavós: I¡avors 52¡ tr ihunfos: tr ihumphos 52.

3 '769 sants:  sancts  52.

3774  h i ' l :  y I  52 .

3778 sepulcres:  sepulchres 52.

3780  h i ' 1 :  y I  S2 .

3783  Ax í ' n :  Ax í  en  52 .

3784  san t :  sanc t  52 .

3793 Aquest epígraf apareix en 32 en 7'esttofa següent.

3799 canela:  candela 52.

3801  cos :  co rs  52 .

3 8 04 Estava . xalqada : Est,ava exalgada 52 .

3808  e  mos :  emos  MG"

3809 t r ihunfa l :  t r ihumphal  52.

3814 Algava:  A lsava 52;  lavós:  Lavors 52.

3820 MG oblida ací 7a cesura.

3825  son  f i l l :  Jesús  32 .

3827 hon:  on S2.

3836 preneu: preueu T: preneu 52, MG. Es tracta d'uraa ertata de7
text  de 1-493.

3844  cos :  co rs  52 .

3846 ,Johan: johan I i  32; iohan MG.

3849  e :  y  52 .

3852  m 'asso la :  maso la  52 .
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3853  cos :  co rs  52 .

3854  f l e t cha :  f l e t xa  52 .

3855 Aquest epígraf apareix en 32 en I'estrofa anterior"

3861-  j a  s ' esquexen :  j as  esque ixen  52 .

3862  cos :  co rs  52 .

3863 par texen:  par te ixen 52.

3864  so l s :  s .o I ;  dexen :  de i xen  52 .

3865  s ta t :  es ta t  52 .

3867 prof fec ia:  prophecia 52;  prof fe tás:  prophetas S2.

3869 nenguna:  n inguna 52.

3870  l ay  e :  e  l as  32

3875  t r espasa "b :  t r espassa  ab  52 .

3876  Fog i t :  Fug i t ,  52 "

3877 fog int :  fug int  52.

3878  f og i t :  f ug i t  52 "

3BB1- Lavós:  Lavors 52"

3888  e  d i es :  ed ies  MG.

3889  Lavós :  Lavo rs  52 .

3890  huy ;  vuy  52 "

3892  cos :  co rs  52 .  de f fo ra :  de fo ra  32 .

3896 quant :  quaut  32;  vo l r r ia :  vo l r ia  52;  en M1 i  S h i  ha una
barra després de pTorar.

3899 .  f og i r :  f ug i r  S2 .

3904  a ra .n :  a ra  en  52 .

3912 hoyiu: hoyu 52"

3924  essen t :  sue ra  52 "

39 .25  y t  e  52 .

3926  d i sab te :  d i ssab te  52 "

3928 Aquesta estrofa en 32 porta 7'epígraf Lo evangelista.
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supl icaren:  suppl icaren S2.

3931 cu5es:  cu ixes 32;  quere l la :  querre l la  52.

3933 LavÓs:  I "avors S2.

3937 cuxes: .  cuíxes 52.

3940 trencaren: tencaren I; trencaren S;2¡ Ml Corregeix amb Un
signe entre 7a E i 7a e que senbla una abreviatura de la r; cos:
co rs  52 .

3948 Aquest epígraf apareix en 32 dues estrofes més ava77.

3951  g r í f f ons :  g r i f ons  S2 .

3952 sacraments: sagraments 52.

3953  esper i t s :  spe r i t s  52 .

3958  ca tó l i ca :  ca thó l i ca  52 .

3963 abundosa: habundosa 52.

3955 benigne:  ins igne S2.

3981  Noé :  nohe  52 .

3983  l ' eLe rn :  1o  g ran  52 .

3985  c i -nch :  s inch  52 .

3989 .En M1 hi ha un punt després de 7'úLtima parauTa amb aLtra
t i n ta .

3990  dev i ses ;  d i v i ses  52 .

3996 caxes:  ca ixes 32¡  cóf rens:  cof f rens 52.

4000  san ta :  sanc ta  52 .

4OO2 perqué:  per  que I ;  perque 52,  MG.

4004  san ta :  sanc ta  52 .

4011  ges tes :  ges tas  52 .

4013 santes:  sanctes 52.

401-5 escr ip tor :  scr ip tor  52.

401 -8  esc r iu :  sc r i u  52 ;  san tes :  sanc tes  52 .

4O2O . fesucr is t :  ' fesuchr is t  S2.

4025 pasqua:  pascha 32.
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4026  I ' a l t r a :  1 ,a l t r e  52 ;  a l t r a  MG.

4027 prof fe tant :  prophetant  52.

4034  desc r i t :  sc r i t  S2 ;  san t :  sanc t  S .2 .

4036  pe r f f ec t i ó :  pe r fecc io  52 "

4038 .  d 'op rob i s :  Dobprob is  S2 .

4040 martres: martyrs 52

4042 Aquest epígraf apareix en s2 en 7'estrofa següent.

4046  tan :  t an t  52 .

4047 pecat :  peccat  52.

4048  més :  mo l t  52 .

4054 MG obl. ida 7a cesura.

4055  sup l i cás :  supp l i cas  32 ¡  sup l i eas  MG.

4068  Lan t , :  t an  MG.

4072  ca r i t a t :  cha r i t a t  52 .

4073 Aquest epígraf no apareix en 52.

4075 prof  f  e t .es:  prophetes S2 .

4077  sup l i c i s :  supp l i c i s  52 .

4080 de qui  n 'aquest :  de qui  enaquest  s2;  vengués:  v ingués s2.

4089  esper i t :  spe r i t  32 ¡  de l l i u re :  des l i u re  S .2 "

4093 Després d'aquesta estrofa es canvia de página en M1, S, i
v1, de manera que hi qtteden dues estrofes únicament. s2 tanbé
canvia de página, peró aquesta queda compTeta, amb quatre
estrofes. MG situa ací 7a primera estrofa de La página següent.

4094 comenqa 7'estrofa amb una eapTTetra gran, cosa que no havia
oqorregut fins ara, des del_s primers versos, en eIs qtaTs hi
havia ur7.a eapTTetra eJ2 la primera estrofa de r,endreqa i una
altra en La primera estrofa de l,'obra" Sembla com si les estrofes
que qteden ara constituíssen un apartat a banda.

4096  cos :  co rs  52 .

4L00 creenga:  crehenqa 52.

4L06 car i ta t :  char i ta t  52.

4LOB sup l i ch :  supp l i ch  52 .
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411,0 deman-te: demante I i  52; de mante MG.

41L1 cos del  prof fe ta:  cors del  propheta 52.

4 tL2  s i . n :  s i n  I  i  S2 ;  s i s  MG.

4Il3 yo: yot 52.

4] ' l-  4 ton: tom MG.

4115 emisper is :  hemisper is  S2.

4L20 tanta no apareix ben imprés en MG.

4 t23  a  f f i :  A  f i  S2 .

4L24 própria: própia 52.

4125 Aquest epígraf apareix en 32 en 7''estrofa següent, g[ue
eL 77oc que 7i correspon, ja que ara segaeix e7 parlament
,fosep d'Arimatea.

4L27 porgue:  por te S2.

41-39 e mirra: y myrrha 52 .

4 ] -44 cos:  cors S2.

41-46 cos:  cors 52.

4] -47 sant :  sanct  S2.

4L52 tan:  tant  52.

4]-60 deixant-me: dexant me 52.

4166  h i .m :  ym  52 .

4169 def fensa:  defensa 52.

4 l 7O  s i . l :  s i  MG.

4182 braqos:  brassos S2.

4187 qui: que MG.

4L93 de la :  de la I  i  32¡  de la  MG.

4217  p ressona :  pe rsona  52 .

4220  1 'ep i ta f f i :  l ep i t a f i  s2 .

422L  na f f ra t s :  na f ra t s  S2 -

4223  h i . l :  y I  S2 .

és
de
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4228

4233

4235

4237

4245

4249

4250

425]-

4255

4256

4258

4259
d 'una

4262

4266

4268

427  0

4273

4275

4277

4279

4280

428]-

4282

4288

4298

4300

4306

43 l .3

de ls :  de l  MG.

h i . l s :  y1s  S2 "

cos :  co rs  52 .

san t :  sanc t  52 .

myren:  miren 52.

tan sant :  tant  sanct  52.

cos :  co rs  52 .

S2 repeteix aquest epígraf tanbé en I'estrofa següent.

cos :  co rs  32 -

nostra:  nost re 52.

vos t ra :  vos t re  52 .

Companyia: compauyia T.; companyia 52, MG. Deu tractar-se
errada de f incunable.

cos :  co rs  52 .

penssament :  pensament  S;2.

co lpable:  cu lpable 52.

cos :  co rs  52 .

cos :  co rs  52 .

espe r i t :  esp i r i t  S2 .

serveixca:  servesca S2.

cos in f fecte:  cors in fecte 32¡  podre ixca:  podresca 52.

pa r te i xca :  pa r tesca  52 .

f ruh int :  f ru in t  S2.

Aquest epÍgraf apareix en 32 dues estrofes més avaLL.

imatge: ymatge 52, MG.

colpable: culpable 52

loable:  lohable S2

inf f in ida:  in f in ida 52.

Désprés de Martineg hi ha un punt en f.
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4327 baixes: baxes 52.

4329 diffraudada: defraudada 52.

4334  co lpa :  cu1Pa  52 .

4335 colpes. :  cu1Pes 52.

4336 L' incunabfe posa punt d.arrere de vengut i ,  després, de
gracias. 32 no dóna aquesü Deo gracias f inal. En eI recto del
fu77 .següent hi ha en L' incunabTe eL mateix gravat qte apareix
aL comenqament de l'obra. En 32 hí apareix Lrr7. gravat peró
diferent deL que encapgaTa L'obra. També hi apareixen Les frases
en 77atí següents. '  Miserere mei Deus: secundum magnam
misericordiam tuam. Qui passus est pro saLute nostra miserere
nob is .
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ContempLació

L Contemplació: Devota contemplació 52; cruciff icat: crucif icat
s2 .

2 Cobles de la Passió de Jesu Xristh fetes per mossén Fenollar
e per mossén iloan Scrivá, cavaller, contemplant en .fesús
crucifficat. Aquest títol e7 dóna Pelay Briz i es correspon quasi
exactament amb eI manuscrit, peró en aquest el, títo7 és Cobles
fetes per mossén Fenollar e per mossén i loan Scrivá, cavaller,
contemplant en .fesús crucifficat. Després de7 terme fetes hi ha
ujna nota de correeci5 i, daLt del títo7, arrib una 7Letra poc
TTegidora apareix de Ia Passió de .Jesu Xrist. PeTay Briz deu
situar 7a correcció abans del tezme fetes i no després, com es
troba en e7 manuscrit, perqué el títoL té més senÉit d'aquesta
manera. D'altra banda, el manuscrit dóna crucifficat i PeTay Briz
crucif icat. BuTbena transeriu només Cóbles de Ia Passió de i lesu-
Crist, contemplant en ,Jesus crucif icat. En e7 manusctit  hi ha
urzes 7ínies af s costats del títoL que sernblen un ornament. En
7'edició de Martí Grajales e,s veu antb dif icultat 7'abreviatura
de 7a 7ínía darmtnt Ia a qte indica 7a n de 'Johan. En 7'incunabTe,
en e7 verso deL fuTT amb 7a signatura k hi ha e7 mateix gravat
qte iniciava la Istória, i  en el fu77 ki i  s ' inicia e7 text de la
ContempLació. I-'es estrof es es distribueixen de tres en tres en
eJ,s fuLLs. Martí Grajales no situa e7 gravat precedint e7 text
i ,  tot i  que fa 7a mateixa distr ibueió d'estrofes que
7'incunabTe, en 7a primera página de 7a Contemplació soTs n'hi
apareixen dues, perqté 7a primera part deL ful-L 7'ocupa
L'acabament de -1.a Istória. S2 coT.Ioca un gravat diferent aI del
eomenqament de 7a Istória precedint aquesta segona obra, en el
qLraT hi ha tanbé unes frases en 77atí, que procedeixen deTs
Sal,ms: Miserere mei deus: secundum magnam misericordiam tuam. Qui
passus est pro salute nostra miserere nobis. E7 t,í to7 i  el primer
vers de 7'obra tenen una 77etra TTeugerament diferent a 7a deTs
versos següents, g{u€ sembTa 7a mateixa que apareix a partir deL
vers 39.

3 Fenol lar :  Mossen FenolLar  ms.

4 contempla:  contemple 52.

5  pen ja t :  pen jan t  ms .  i  PB .

6 tancats:  tanchats ms.

8  p lo ra :  p lo re  ms .  i  PB .

9 pendre: prendre ms.

1-1 braqos esEendre: brassos stendre ms.

l-2 mostrant aparejx en e7 manuscrit poc
ha hagut una recti f icació.

i  PB .

77egidor, sembla qte hi

13 en creu vos miram per tots abragar: per que us desijam en
creu abrassar ms. i PB.
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L4 Scrivá: Mossen ,Johan Scriva ms.

19 Ia mort rebeu vps que.ns dau parahís: rebes ra mort vos quins
dau parays ms; rebés la mort vos qui,ns dáu parais pB; paráhís,
pa rad i s  S2 .

2 l  y :  e  ms "  i  PB ;  ab :  en  52

22  fe r ro :  f e r re  ms .  i  PB"

24 pecadora:  peccadora ms" i  52.

25  Feno l l a r : .Mossen  Feno l l a r  ms .

26 loable:  lohable 52.

28 innocent :  ignocent ,  ms.  i  pB;  co lpable:  curpable ms.  s2 i  pB.
En aquest cas coincideix'més el manuscrit anb 7a sol-ució actual
que no 7 ' incunabLe.

29  peca t :  pecca t  ms .  i  52 .

30 són: en el ms. sembla qte hi havia escrit
cot regeix  son,-  uber ts :  cober ts  pB;  e:  y  ms.  S2

32 de colps tan estranys: de colps ten stranys

sou i després es
i  PB"

msi de colp cent
st ranys PB.

33  nos :  no ' s  PB ;  sanch :  de  sanch  I ,

35 af fanys:  a fanys pB.

PB i  MG; sant  ms.

36 En e-z ms. hi ha una anotaeió ar marge esquerre de 7'estrofa,
i  tanbé una petita decoració aJ mateix marge,: 7'anotació pot dir
sensus ja que l 'estrofa parTa dels senti-ts corporars; Scrivá,
Mossen ,Johan Scriva ms.

37 A part ir d'aquest vers la Tletra és diferent en eL ms. f ins
a7 vers 288. Aquesta mateixa Lletra torna a aparéixer des d.e7
vers 334 f ins a7 f inal de i,obra.

38 af fany:  a fany PB"

39 orer les:  hore l les ms;  v2 sembra fer  una correceió:  ore l l is .

40  t resso r :  t r eso r  ms .  S2  i  pB .

4L hoyren:  o i reu pB.

43  escup i t :  scup i t  ms .  i  pB .

44 v inagr .en:  v inagre en PB;  buf fe ts :  bufets  32 i  pB.

45  i n f f i n i r :  i n f i n i t  ms .  s2  i  pB .

46  co rs :  cos  PB i  MG.
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47 Fenollar: Mossen Fenollar ms. Dds d'ata, elz eI ms. davant
deLs noms deTs poetes hi ha un signe I i s'escriu el nom de .fohan
Escrivá sense h intereaTada fins a I 'estrofa 26, que té un signe
djferent. gn 7es estrofes 27-30 canvia 7a L7etra i no apareix cap
signe fins a 7'esttofa 31, que presenta novament Les
característiqttes de -I,es estrofes anteriors a aq[uest grup.

1

48  fon :  f ou  PB;  tan :  t an t  ms .  i  PB .

52 dexant: deixanü PB; Barrabás: Baraban ms.

53 cruc i f f ige:  cruc i f ige 52 i  PB.

54 En e-] ms. hi ha una 7Letra esborrada, sembTa dir lave; Iav
T ,  52 ,  PB  i  MG.

55 sost ingués:  sostengues ms;  sostengué PB.

57  musc les :  musc los  ms .  i  PB .

58 Scrivá: Mossen .Toan Scriva ms.

59 desacorda: desecorda ms. i  PB. Es podria 77egit així o també
desacorda, peró deu ser desacorda perqué en els versos següents
deL ms. apareix desacorda. En eI primer cas deu tractarse de 7a
reali tzació d'una voeal neutra.

60 est ranyes:  s t ranYes ms.  i  PB.

6L costura:  custura ms;  t r is tura PB.

62  tan :  t an t  ms .

64 quant :  quan PB;  espines:  sp ines ms.  S2 i  PB.

55 e creu molt fexuga: y creu molt feixugue ms; mol feixugue PB;
tan :  moL t  ms .  i  PB .

66  espon ja  y :  spon ja  y  ms .  i  PB .

67 escarns e despi ts :  scarns y  despi ts  ms.  i  PB.

68 convits: el ms. no es ITig bé, sembTa que diu convints o
convints ;  convi ts  T,  PB i  MG.

69 Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

70 vostra: vostre ms. I,  MG i PB, i  en el tercet veTs nostre.

72 immolat,: inmolat ms. i  PB; colpa: culpa ms. 52, V2 (corregit)
i  PB, '  nost ra:  nost re ms.

76  t rah i t :  t r ay t  ms .  i  PB .

77 besant-vos:  besant  ms.  i  PB, '  penssa revessa:  penssa ravessa
ms .  i  PB ;  penssa :  pensa  32 .
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78 enemich:  in imich ms.  i  PB.

80 Mossen .Joan Scriva ms.

8L  san t  espe r i t :  sa rc t  spe r i t  52 .  espe r i t :  sp i r i t  ms .  i  pB .

82  ca r i t a t :  cha r i t a t  52 .

83 Y per d.iners ,Judes, qui tant l ,encegaren: y per dines judas,
qfue tant lancegaren ms; lencegaren PB.

90 creu: cren MG" Deu tractar-se d'una errada tipográfjca de MG.

91- En eL ms. hi ha una má d.ibuixada a7 marge, a¡r,b r'índ"ex molt
lLarg. Sembl-a una addició posterior qte té una funció indicad.ora.
Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

92 fon: fonch ms. s2 i  PB, i  tanbé en e7 tercer vers excepte s2¡
dexeble:  de ixeble PB;  u l t ra tge:  u l t rage ms.

93 hun tan:  un tant  ms;  un tan PB;  hun:  un 52.

94  f on :  f och  S2 , .  e .  y  ms .  i  PB .

96  no .s :  no  es  S2 , .  qu i  no :s  de  son  fo r :  eu i  nos  dé  son  co r !  pB .

97  e :  y  S2  i  PB ;  pensaven :  pensaveu  52 ;  E :  y  ms .  i  PB"

98  tos temps :  t o t s temps  ms .  S2  i  PB .

1 -00  y :  e  ms .  i  PB .

102 Scrivá: Mossen ,Joan Scriva ms.

1,04 tan:  tant  ms .  i  PB.

lO7 deposat :  depposat  ms;  deppossat  pB"

L09  bande ig :  bande ix  32 ¡  vassa ls :  vassa l l s  ms .  32  i  PB ;  t an :
tan t  ms .  i  PB"

1l - l -  avalot :  avolot  ms.

t .1-2 t .an:  tant  ms.  i  PB;  perversos:  perversors ms.

113 En eI ms. hi ha una decoració senzilLa a7 marge. FenolLar:
Mossen Fenol lar  ms.

1-16 a:  a ]  32;  mont  y  Calvar i :  mont ica lvar i  ms.  i  PB.

L1 -9  e :  y  ms .  i  PB .

t2 l  est i raren: st i raren

1,23  jun tes :  junc tes  ms.
eI ms. hi ha una 77etra

ms.  i  PB .

i PB, i  després desjunctat; restá: erl
afegida al verb i després corregida,
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aquesta LLetra podria ser una essa; desjuntaE: desnuat s.2.

t24 Scrivá: Mossen .foan Scriva ms.

125 Lo fruyt d'aquelI arbre: aque11 fruyt del abre ms; arbre PB.

L28  d ' e11 :  de l  ms ;  d ' e I1  PB .

L29 cedre: cedra ms. i PB. PB deu haver pensat, que és nom propi
perqté 7'escriu anb najúscu7a.

130 pluja: pluga ms; també es podria 77egir eI ms. eom pIuge.

131- fe exut fon: ffe axut fon ms: fe axut fou PB.

132 suja: sutge ms; sutje PB. I"opció de I, S2 i MG rima anb
p7uja. EI ms. tanbé pot 7Legir-se pluge i després sutge; y: e 52.

1-34 per  gué:  perquel  ms.  i  PB;  penes:  penas ms.  i  PB;  fon:  fou
PB. EI ms. en tots aquestos casos admet ambdues Tectures,' fou i
f on .

135 Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

l -40 rebés a son ma1:  recebes son mal  PB;  reebes ms;  escás:  scas
ms .  i  PB .

L42 sabent, que tal mort per tots vos estreny: sabent que per
tots tal vos streny ms,' taL vos streny: taI g'reu vos streny PB;
est reny:  s t reny 52.

L43 a to ts :  agots PB.

L46 Scrivá: Mossen .foan Scriva ms.

L47  } ' om :  l ' hom PB .

L4B pe r f f e t :  pe r fe t  ms .  32  i  PB .

149 fon: fou PB, i tanbé en e-Z,s versos cinqté i vuité; per: que
ms .  i  PB .

150 desfet :  de fe t  o  desfet  ms;  de fe t  PB;  desfet  I  i  MG.

15L  vós :  ves  52 ¡  re f fe t :  r e fe t  ms .  S2  i  PB .

153  be l l . ob ra :  be l l ob re  ms ;  be l l a  ob ra  PB;  tan :  t an t  ms .  i  PB .

L54 remés:  rehemes ms.  i  PB.

155  fen t - vos :  f ahen t - vos  ms .  i  PB .

L57 En e7 ms. hi ha un petit ornament en eI marge esguerre-
Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms"

158 Donchs:  Doncha S2.
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1-59  peu :  peus  PB;  desca lg :  desca ls  ms .  i  pB"

160 nost ra:  nost re ms. ,  i  després vost ra o vost re.  I ,  pB i  MG
donen nostra i vostra. En eI darrer vers tanbé dóna e7 ms. nostre
i e7s textos impresos donen nostra. De fet, en er ms. hi ha urta
vaciL'7ació freqüent. Ací, per exemple, s'observa una correcció
i on hi havia vostra es corregeíx en vostre, de manera que en
tota 7'estrofa trobem nostre i  vostre.

l -61 encalq:  encals  ms "  i  PB "

152  peca ts :  pecca ts  ms .  i  32 ;  asp ra  fa lq :  asp re  fa l s  ms .  i  pB .

L63 tan:  tanL ms.  i  PB;  atényer :  a t tenyer  ms.  i  S2;  a tenye pB.

L64 innocent: ignoscent ms: ignocent pB.

165 vo1 jens estrenyer: vorgues strenyer ms: vo1 gens estrenyer
52;  vo lgues s t renye PB.

l-57 nostra: nostro s2, '  g'uerra: guera ms. i  després corregit en
guerra;  tan:  tant  ms.  i  PB;  d igna:  d igne 32.

158 Scrivá: Mossen Johan Scriva rts.

L lg  penes :  penas  ms"  i  PB .

l7l d'el- lesi en eI ms. apareix amb 7,apóstrof ,  deu ser una
correcc ió poster ior ¡  par t ic ip i :  par t ic íp  52;  prec ip ic i  pB.

L72 f ranch:  f f ranch ms"

: - .73 naixgués:  nasgues ms" i  PB;  fanch:  sanch pB.

L74  sabéseu :  sabeu  ms .  i  PB ;  sabesseu  52 .

175 pressent  la  teníeu:  present  la  ten iu ms.  i  pB.  EJ,  ms.  üé una
marca després de teniu i 7a cesura, que no sé q-ué pot voler dir,
pot ser un doble essa per a7 terme ssi,- pressent: present S.2.

L76 Fon ta l  cer t i tu t :  f fon ta1 cer t i tud ms:  fou pB;  tan:  tant
ms .  i  PB .

L78 recor t :  record ms"

180  b raqos :  b rassos  ms .  i  PB"  e :  y

l -SL  cuxes :  cu i xes  32 ¡  l es :  e  ms .  i
ms .  i  PB .

co rs :  co r  32 ¡  l as :  I I as

s2.

PB;

L82  lagos :  l l assos  ms .  i  PB .

183 que part no us trobás: qfue part

l -85 perqué:  per  que I  i  MG; Déu y:
preguásseu: pels homens pregasseu ms.

no trobas ms. i

Deusems . iPB ;
i  PB;  preguásseu:

PB .

pe r  I ' ome
preg'asseu
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s2 .

l -86 de1 .quaI:  dels quals ms. i  PB; colpes: culpes ms. S2 i  pg;
deffunt:  defunt S2 i  PB.

L88 darer:  derrer ms; darrer 52 i  PB.
1

l -89 conjunt: conjumt. ms; conjunct PB..

l-90 En e7 ms. hi ha un dibuix menut aI marge dret, sembla una
P majúscuLa escrita aJ costat de 7a de7 vers 94. Scrivá: Mossen
.Tóan Scrivá ms.

191-  propor t ió :  proPorc ió 52.

192  ass í :  ag í  ms :  a  s i  32 ;  ax í  PB .

193  quan t :  com ms .  i  PB ;  1 'om:  1o  ms .  i  PB ;

L94  f i :  f f i  ms .

195 tan:  en e l  ms.  la  t  apare ix  ratT lada;  tant  PB;  hoí :  hof  ms;
oh i  52 ¡  o í  PB .

197  vos t ra :  vos t re  ms .  i  PB ;  do lqa :  do l sa  PB.

l -98 in f  ferns:  in ferns ms .  S2 i  PB.

L99  y :  e  ms .  i  PB .

200 lengües:  lenguas ms.  i  PB;  a:  en ms.  i  PB.

2OL Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

202  tan :  t an t  ms .  i  PB .

203  y ,  e  ms .  i  PB .

204 Lán:  tant  ms.  i  PB;  granment :  grantment  ms.  i  PB.

206  san t :  sanc t  52 .

207 def fenssa:  def fensa ms:  defensa 52 i  PB.

208 pelegr ins:  peregr ins ms.  i  PB.

209 vostra: vostre ms. i  PB; atenyen compenssa: attenyen
compensa ms; attenyen compensa 52; atenyen compensa PB.

2 l -L qu 'en vós s 'apossenten:  gue a vós se presenten ms.  i  PB;
s 'apossen ten :  saposen ten  s2 ;  sos :  l 1u rs  ms .  i  PB .

2L2 Scr ivá:  Mossen ,Joan Scr iva ms.

2]-3 mort: mor PB.
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215 segon:  segont  PB;  ab:  per  ms" i  pB.

2 l .6  ref fer :  re fer  s2 i  PB;  re f fe t  r  i  MG. En aquest  cas sembla
més 7ógica 7a solució de1 manuscrit ,  que he adoptat.

217 dest ruhís :  dest rohis  ms.  i  PB.

2L8  tan :  t an t  ms"  i  PB .

2 l -9 tancás:  tencas ms,"  ce l :  ceLl  ms.  i  pB;  def fa ] l - in t :  d .efar l in t
s2  i  PB"

22O I ' o ra :  f q  ho ra  PB;  ma texa :  ma te i xa  ms .  32  i  pB ;

22 t  so f fe r i n t :  so fe r i n t  PB"

_222 puíx:  pus ms.  i  PB;  fon:  fou PB;  penedint ¡  e I  ms.  sembla que
diu penident,, peró hi ha'una correcció que inclou er punt de la
segona i, ja qtte 7a rima demana aquesta terminació en i"

223 FenoLlar :  Mossen Fenol lar  ms.

224  tan :  t an t  ms ;  t an ts  PB .

226 canssat :  cansat  ms.  S2 i  PB;  improper is :  inproper is  ms.

227  sos tengués :  sos t i ngues  ms .  i  PB .

228 vost r "esper i t :  vost re sper i t  ms.  i  pB.  He separat  en
7' incunabTe deixant esperit  i  no sperit  perqté ra Lend.éncia
general de7 text és d'escriure e-7.s termes amb es- iniciaT i no
només amb s-

229 dels  in f ferns:  de ls  in ferns ms.  i  S2z del  in fern pB;  1es:
1as ms. A més, en el ms. cadenes apareix corregit,  sembLa que
abans hi deia cadenas.

23O sants:  sancts  32;  de loch tan:  de l  1 im tant  ms.  i  pB.

231"  esperant :  speram ms.  i  PB;  est renes:  s t renes ms.  i  pB.

233 abragam: abrassam ms.  i  PB;  ex int :  parE, in t  ms.

234 En el- ms. hi ha un ornanent senziTT al marge esquerre i
també'una nota que diu: notum. rbi septem pecata mortal ia. Es
tracta d'un comentari a 7'estrofa 22. Scrivá: Mossen ,Joan Scriva
ms .

235 tot mal: tots mal-s ms "

236  Ia -nve ja :  1a  enve ja  MG.

237 b lasfémies:  b lasfemias

238 def fén:  defen pB"

i  PB ;  vos t ra :  vos t re  ms .  i  PB .

ms"  i  PB .
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239 que:  qu i  ms.  i  PB;  of fén:  o fent  PB.

240 vost ra:  vost re ms.  i  PB.

241-  naf f res:  naf res PB;  seguim:  se g i ra  ms.

244 puix :  pux ms;  pus PB.

245 Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

246 pecat :  peccat  ms.  32 i  PB.

247  fon :  f f on  ms ;  f ou  PB;  fe :  f f e  ms .

248 loable:  lohable 52;  Ia  sgIéss ia '1  canta:  la  sg les ia canta
ms;  lasgles ia l  32¡  la  Egles ia canta PB.

249 pel :  deI  PB;  que 'ns:  que us PB.

250 puíx: pux ms; pus PB; mereixqué: meresque ms. i  PB.

25t  co lpa e:  cu lpa y  ms.  i  PB;  cu lpa e 52"

252  bé .ns :  be  us  PB .

253 vost ra:  vost re ms.  i  PB;  af fanys:  a fanys 32 i  PB.

254 mereixem: merexem ms.

255 riguea: r iquesa ms. i  PB; pobra'n extrem: pobre en extrem
ms .  i  PB .

256 Scrivá: Mossen .Joan Scriva ms.

257 pesebre:  pessebre PB.

258 la verge us bolcava ab son pobre vel: Ia verge partera us
bolcave-b 1o ve l  ms;  bo lcave ab PB.

260  Lan :  t an t  ms .  i  PB .

261 -  fon :  f f on  ms :  f ou  PB;  ce l :  ge I  ms .

262  l och :  l l och  PB;  o f fe r ta :  o fe r ta  PB .

263 tan pobra aI temple: tant pobre aI templa ms; temple PB-

266 Josef f :  üoseph 32;  Josef  PB;  aI :  pe l  sent j t  de l  vers deu ser
e I .

267 En el- marge esquerre del ms. hi ha un senziTT ornament i
tanbé una breu anotació. Fenollar: Mossen Fenollar ms.

268 Retaule per f fe t :  re taula per fet  ms.  i  PB;  per f fe t :  per fet
s2.
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269  tan :  t an t  PB .

270 p lagat  ab:  p legat  e  ms.  i  PB.

271  encés :  enges  ms .  i  PB .

273 nos:  vos ms.  i  PBi  cas:  cars ms" i  PB;  exemple;  exemple ms"
sembLa que 7a e fj-nal está corregida sobre una a

274 aqui.ns persegueix: a qui us persagueix ms: a gui us
persegueix PB " La 77igó us seria més adient en aquest vers.

275 rahó, donchs, és gran cascú bé us contemple: reho dons es
gran quiscu be us contempla ms;  donchs t . . .1  contemple PB.

276 possat :  posat  ms.  S2 i  PB;  sentb la qte d iu póssat  en Y2.

277 puíx :  pus ms" i  PB;  govern:  gobern PB;  que-ns:  qu ins ms.  i
PB .

278 En aquesta estrofa canwia 7a Tletra d.e7 ms, que és eom 7a
de 7es tres primeres i 7a primera 7ínia de 7a quarta. Scrivá:
Mossen .fohan Scriva ms "

280  da t :  dada  ms"  i  PB .

282  t an :  t en  ms"

283  també . l s :  Lembe ls  ms .

284 haveu: havent ms. i  PB; haven 52; turmentava: tormentava 52.

285 naffraren l-es naffres guarint: nafraren les nafres gorint
ms; nafraren 1as nafres gorint PB.

287 hon:  hun ms;  lum PB"

288  nos t ra :  nos t re  ms .  i
ms .  i  PB .

Satan destruhint: sathan destruint

289 Fenol-Lar: Mossen Fenollar

290 |-an: ser PB; que.s deya tan
gui 's  dehia ser  santa PB.

guis dehia ten sancta ms, '

vuy ms. i  PB.

signe de correcció
bé el- sentit  dels
contrast entre el-

ms.

291, .Jerusal-em: iherusalem

295 donchs:  dons ms.

296  r i hem:  r i em ms .  S2  i

299 En aquest vers, en
peró no s'hi ha afegit
quatre darrers versos,

7a'cesura el- ms té un
res. No entenc magsa
senbTa que hi ha un

PB .
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doTor de 7a Passió i  eI goig de 7a salvació.

300 Scrivá: Mossen Johan Scriva ms.

301- trencassen: trencaren PB.

3O2 Ios bragos y  cames:  les cames e brassos ms.  i  PB.

304  vos t ra :  vos t re  ms .  i  PB .

305  Na f f ra t :  na f ra t  ms .  i  PB .

307  su .án ima :  sua  án ima  ms .  i

309  ass í :  a  s i  52 .

e  ms .  i  PB ;

sant :  sanct  52.

310  vos t ra :  vos t re  ms .  i  PB .

3 l -1 Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

31 '2 tancats:  tanchats msi  no 'ns:  nous ms.  i  PB.

3 l -3 ten iu:  ten int  PB.

3L4 hon:  hun ms.

3 l -5 d 'amor:  demor ms;  de mort  PB;  f le ixes:  f le txes ms.  52 i  PB.

3 !7  mos t ra :  mos t re  ms .  i  PB ;  l a  s taca :  l es tacha  ms .  i  PB .  E7
DCW dóna aquest vers com a exempTe sota el tezme astaca. Peró
he separat les paraules seguint el criteri generaT i conservant
complet el. üerme a-1, q:ual pertany 7a vocaT que es manté després
de  7 ' e7 i s i ó .

318 guanyant: gonyant ms. i  PB.

319 qu.esforga tan for t  Ia  nost r .amor f laca;  que forqa ten for t
la nostramor f l-acha ms; nostra amor PB.

320 verdader :  ver tader  ms.  i  PB.

322 Scrivá: Mossen ,.fohan Scriva ms.

323 De vera: O vera ms. i  PB. En aquest. cas sentbTa més correcta
7a 77iqó del. manuscrit .

325 cabdals: capdals PB; abundossa: abundosa ms. i  PB; habundosa
s2.

326 ampla:  ample ms.  i  PB.

327 per f feE guar in t :  per fet ,  gor in t  ms;  per fet  32;  gorn i t  PB.

328 fon:  fou PB;  Ab 1 'u ,  que fon d 'aygua Ia co lpa;  Ab I 'un,  que
fon d 'ayga,  la  cu lpa ms;  Ab I 'un,  que fou d 'ayga,  Ia  cu lpa PB;
co lpa :  cu lpa  52 .

v:
PB;
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330 dampnás:  damnas ms.  i  PB.

332  nos t ra :  nos t re  ms .  i  PB ;  t en ía .1 :  p ren ia l  PB , .  Sa tan :  sa than
ms .  i  PB .

333 A par t i r  d 'ara,  les est rofes 37-42 no apare ixen en 7 'ed ic ió
de Martí Graja-l,es" Tanbé canvia 7a 77etra eri. eL manuscrit, que
ja será 7a mateixa fins aI final de 7'obra i qu.e coincideix anb
7a deL títo7, i  7a de l-es estrofes quarta f ins a la vint- i-
cinquena. Aquesta estrofa i 7a següent apareixen en Riqter (L980,
3,  ss¿-gss) ,  seguint  7 'ed ic ió  de Pelay Br iz  en Lo T l iAre d.e ls
poetas (7867) .  Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

334 amarga: amargue ms.

335  fon :  f f on  ms ;  f ou  PB;  de l s :  de  ms .  i  PB"

336  F inan t :  F f i nan t  ms .

338  e l l - a  fon :  e I l  ne  fou
una errada de 7'incunabLe,
M,. sag'raments : sacraments

340  g reu :  g ran  ms"  i  PB ;

341  co lpes :  cu lpes  ms .  S2  i  PB .

342  de :  de1  ms"  i  PB .

343  de I :  de  ms .  i  PB .

344 AI final de 7a página def
verticaT, apareixen u¡?e,s parauTes
7'estrofa següent: A vos ha plagu.

346 naf f rant :  naf rant  PB.

347  peca t :  pecca t  ms  i  52 "

350 Naf f rem: naf rem PB"

PB; sants : sant f ;  sancts S2 . Sentbia
accepte ací 7a correcció de S2 i de

PB .

naf f ra :  haf ra PB.

35L  na f f res :  na f res

352 gota:  goto ms;

fits, escri ües en una 7ínia
que semblen e7 comenqament de
Scrivá: Mossen .Joan Scriva ms.

axemple ms.

ms .  i  PB .

a v ó n ñ  |  a .9 4 V ¡ ¡ l V ¿ V .

vostra:  vost re

353 bé 'us  PB"

354 levar-nos d ' in f fern:  Lavar  vos d ' in fern PB"

355 Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

357  i n f fe rn :  i n fe rn  ms .  S2  i  PB .

358 qui  us mataren:  mataran ms;  qu i 's  mataren PB.

359 no sent  tan no sient inhumá ms; sient tanbé es podria
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77egir noscent o nossent; no sentan S2; no sent PB.

350 valgnt: volent ms; vos haurien mort valent capitá: vos
hauríeu mort valent capitá PB.

361 ángels:  angel ls ms; etern:  atern ms.
I

362 trametre us pogué: tremetre ug poguere ms. i  PB.

363  t a1 :  l a  ms .  i  PB ;  l a :  s i a  ms .  i  PB ;  nos t re :  nos t ra  32 .

365 prenint :  prenent  ms.  i  PB.

366 Scrivá: Mossen ,Joan Scriva ms.

367 per f fe t :  per fet ,  ms.  S2 i  PB;  medic ina:  medecina ms.  S2 i  PB.

368  de1 :  de  ms .  i  PB .

369 reparant la nostra ruhina: reperant la nostre ruina ms;
reparant la nostra ruina PB.

370 tan:  tant ,  ms.

371 No entenc bé aqttesta primera part de L'estrofa. SembTa qte
e7 perjur és Adam.

372  fon :  f ou  PB.

373 d 'on restá cat iu :  d 'hont  restá caut iu  PB.

374 vencés:  venges ms.  i  PB;  aquel1:  aquel  ms.  i  PB.

376 que I 'ome:  quel  home 52;  que l 'home PB.

377 Fenol lar :  Mogsen Fenol lar  ms.

378 fon: fou PB, i  també als versos cinqué i desé; proffunda:
profunda S2 i PB.

379 penjar: penjat ! ,  adopte ací La 77igd del. manuscrit ,  més
coherent amb eJ. sentjt deL vers,' penjant 52.

385  so l s :  so I  ms .  i  PB ;  es tava :  es tave  ms .

388 Scrivá: Mossen ,Joan Scriva ms.

391 -  so f fe r i a :  so fe r i a  PB .

393 passant  to ts  los mart i r is :  passant  to ts  los mart res I  i  52;
passant tots martir is PB. He adoptat 7a 77iqó del manusctit
perqué martiris concorda més anrb e7 senüjü del vets que no
marfres. Peró atenent a La métrica, sobraria una sí7'7aba en eI
vers. Una solució podria ser: Passant los martir is.

394 en:  ab ms.  i  PB;  desper ten:  desper tan PB;

5 5 1

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



395 les :  l as  PB;  te r ra :  te r re  ms .  i  PB;  y . I :  i l  ms  i  y ' J -  PB;

3gG units: vints PB; concerten: concord.en ms. i PB; no entenc
bé aqtest  vers.

397  cos :  co rs  ms"  i  PB"

398  vos t ra :  vos t re  ms .  i  PB .

399 FenoLlar :  Mossen FenolLar  ms.

401  vos t ra :  vos t re  ms .

404  d ' on :  PB  d . ' hon .

405 memór ia. terna:  memór ia terna I ;
e terna ms;  etena PB.

memoriaterna 52; memoria

406 deu:  Deu PB,"  pecador :  peccador  ms.  i  PB.

407 t .ostemps de vost ra:  to ts temps de vost re ms.  i  PB;
c i s te rna  PB"

408  tan :  t an t  ms .

4O9 ab: en PB no apareix 7a preposició¡ aygua: aygue

4LO En aquesta página del ms. hi ha un exlibris, o
Scrivá: Mossen ,Joan Scriva ms.

4 lL  vos t ra :  vos t re  ms .  i  PB ;  f on :  f onch  ms .  i  PB"

4L2 deuen fonts: deuhen fons PB.

4l-3 tant improperi: tants improperis ms.

s is te rna :

ms.  i  PB .

un sege77.

4LS  escu l l s ;  scu l l s  ms .

41-6 Mirant a la mare que vostra sanch plega: Mirant que 1a mare
1a vost re sanch p lega ms.  i  PB.

4 l -7 nost ra:  nost re ms" i  PB;  espay:  spay ms.

418 rega:  rego PB"

42L Fenol - lar :  Mossen Fenol lar  ms.

422  S inó :  S i  no  T ¡  no .s  po t  d i r  que  p loga :  ne ' s  po t  d i r  que
plaga PB.

423 naf frat :  naf f rant ms,'

424  tan :  t an t  ms .  i  PB .

427  O :  que  PB ;  qu .en :  en

nafrant PB.

PB .
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428 verge: després d'aquest mot eZ ms. té un signe de correcció,
peró no hi apareix 7a correceió. EI vers següent separa e7s
hemistigis amb dues ratTTes creuades. def falt :  defalt ms. i  PB.

429 q[ue:  que en PB.

431 y:  e  ms, .  i  PB;  esmal t :  smal t  ms.  i  PB.

432 Scrivá: Mossen ,foan Scriva

433 dexebles: d,eixebles PB.

434 tan sola us dexaren: tant sols la dexaren ms; deixareu PB;
fugint :  f fog int  ms;  fog int  PB.  de1:  de 52.

435 fe: f fe ms, i  taÍbé en e-l vers sisé; tan: tant ms.

436 fon: fou PB, tanbé en e7s versos seté i  vuité¡ espi1I: spi l l
ms .  i  PB .

438  san ta :  sanc ta  ms .  S2  i  PB .

439 sg léya:  sg lés ia ms.  S2 i  PB.

44O a l t ra :  a l t re  ms .  i  PB .

44L infern: inffern ms.

442  t rogosz  t rossos  ms .  i  PB ;  l evan t - I i ' I :  l eva t  1 lu rms .  i  PB .

443 Fenollar: Mossen Fenollar ms.

444 abundant: habundant S2; gue'1 món tot, recrea: de tota bonea
ms .  i  PB .

445 penssar :  pensar  ms.  S2 i  PB.

446 que:  qu i  ms.  i  PB;  vost ra:  vo.süre ms.

448 quant: quan PB; fret: set ms; fret PB; vos veya penar: vos
fen fort penar ms; PB feu.

450 tant desconexent: tan desconeixent S2"

45L sants:  sancts  52.

453 Els darcers cinc versos de 7'estrofa són diferents en eI
manuscrit: tvtajorment pensant 1o quant vos podietJ / usar de riguea
e areus deffuig ldefuig PB] / per darla nosaltres rey pobre
morieu / y aguella denuíg / tant richa y tant trista gue tot be
li f:uíg. /

454 Scrivá: Mossen ,.Toan Scriva ms.

455 pecats:  peccats ms.  32;  speranga:  speransa ms.  i  PB.

s53
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457 semblanga: semblansa ms

!60 bragos:  brassos ms.  i  PB;  abragenz Es pot  77egi r  tanbé
abrageu en eJ. ms. rguarment, en el, vers 462 es pót rJegir
percasseu "

46L foradades: fored.ades ms

462 per  tar  que 's  percagen:  per  ta l  que.ns percassen ms;  per  ta l
gue 'us por t ,assen PB;  percagen:  percassen 52.

464  i n f fe rn :  i n fe rn  PB ;  de l l i u ra - I s ;  des l i u ra l s  ms .  32  i  pB"

465 Ara tornen a aparéixer J,es cobTes en I'edició de Martí
Gra jaTes"  Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

466 hulLs:  ur ls  ms.  s2 i  PB;  penetráveu:  penetraven s2 i  pB,  i
després presentaven

467 dexebles: deixebles pB; dáveu: daven en tots eJ.s textos,
daveu V2 i M]- (corcegit, en Y2 menys cLarament) . ,Jo tartlbé faig
7a correcció perqué e,s tracta cTarament d'una ercata.

469 tan:  tant  ms.  i  PB,  en to ts  dos casos.

470 d.exau: deixau 52 i PB.

47L  j a ,  ya  ms .

472  I ' ec l i pss i :  l a c l i ps i  ms ;  l ec l i ps i  S2 ¡  l , ec I i ps i  pB ;  no . s
segueix: nos sagueix ms.

473  1o  so1  en  se ré :  1o  so I  pe r  t r i s to r  ms .  i  pB .

474  y .1  món  s 'escu re i x :  y  t an t  sescu re i x  ms ;  s ,enb rune ix  pB"

-475 y fent  per  vós dol  1o ce l  s 'ent reste ix :  que encare per fet
huy no resplandeix ms; qu'encare pB. En aquestos tres darrers
versos 7a versió de7 manuscrit sembl-a miL7or, per poética.

476 Scr ivá:  Mossen , foan Scr iva ms.

478 cos:  cors ms.  32 i  pB,  tanbé
deixaren 52; dexareu PB.

en e7 vets desé¡ dexaren:

43L possant :  posant  ms.  52 i  PB;  espines:  espinas pB, .  tan:  tant
ms"  i  PB"

482 Ios:  no apare ix  a PB;  ar tér ies,  venes:  ar ter ias venas ms.
i  PB .

484  co lp :  cap  ms .  i  pB .

485 in f f in i ts :  in f in i ts  52.  grau,s :  g i rans pB.

496 perdés:  perdent  ms.  i  PB;  rement  los esc laus:  rehement  los

5 5 4

La Istòria de la passió, de Bernat Fenollar i Pere Martines i la contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà...Marinela Garcia Sempere

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



sc laus  ms .  i  PB .

487 Fengllar: Mossen Fenol- lar ms.

489 curáveu: es pot llegir curáveu o curaven en e1 ms. curaven
PB.

l
490 nostre:  vost re ms.

492 tocáveu: es pot 77egrÍr tocaven o tocáveu en eJ. ms; tocaven
P9;  lebrosos:  labrosos ms.  i  PB;  def fa l ts :  d .efa l ts  s2 i  PB.

493  a ra .n :  a rab  ms .  i  PB .

494  cos :  co rs  ms .  32  i  PB .

495 separades: ceparad.es ms.

497 naffres: nafres PB:

498 Scrivá: Mossen ,Joan Scriva ms.

499  mo l t :  morE  ms .

500  som:  sons  PB;  des l l i ga ts :  des l íga ts  ms .  52  i  PB ;  d 'aque11 :
de aquel l  ms;  pecat :  peccat  ms.  i  52;

50L  vos t ra :  vos t re  ms .  i  PB ;  t an :  t an t  ms .  i  PB .

503 guanyam: gonyam ms. i  PB.

504 tan pobra: tant pobre ms. i  PB.

505 de ressucitar 1o guany: de resucitar 1o gony ms; resussitar
PB;  ressuci tar :  resusc i tar  s2.

506  en  :  a l  mg .  i  PB .

507 de Abram: de Abraam ms; d'Abraam PB.

509 Fenol lar :  Mossen Fenol lar  ms.

510 g lor iossos gr¡ i :  g lor íosos que ms.  i  PB;  g lor iosos qui  S2.

51L  peca ts :  pecca ts  ms .  í  S2 ;  desca lgos :  desca lsos  ms .  i  PB .

512 paciénc ia:  pasc iénc ia 52.

5L4 cercáveu: cercaven o cercáveu en eI ms; cercaven PB; eI
mateix ocorre en eJs versos seüé amb podeu i wzité amb anáveu.

515  sou :  sus  ms .  i  PB ;  no  us :  no l s  ms ;  no ' l s  poden  PB.

5 l -9 v iure:  v iura ms.  i  PB.

520 Scrivá: Mossen ,Joan Scriva
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521- paguat: pag'at ms. s2 i  pB; cinch: sinch ms, i  d.esprés en ers
versos tercer i cinqté.

522 engenys:  enginys ms.  S2 i  pB.

523 cinch: sinch ms, peró ]a essa és d.if erent a la del primer
vers

524 no. n paguás: nou pagas ms. i  pB. paguás : pagás 52 .

525 rescatásseu:  rescatassen o rescatásseu ms, .  rescat .agsen s2
i  PB ;  c inc :  s inch  ms .

526 romanien: romaniam ms. i  pB; romanen 52.

?27 qu ' {dam pres l 'entech:  q fue Adam pres lantech ms:  l ,ancech
PB; qu.Adam: que adam 52.

529 enqopech:  ensepech ms "  i  32:  ensopech pg

530 romanen tots ara en gran assossech: romanem tots are en gran
assogech ms; romaneu MG i l-a resta deL vers com r; assosséch:
agossech  52 .

531 Fenol lar :  Mossen Fenol l_ar  ms.

532  tan :  t an t  ms .  i  pB .

533  fu lLes :  f u l l as  pB ;  f l os :  f l o r s  ms .

534 roca davant: rocha devant, ms; roca

536  san t :  sanc t  52 .  cos :  co rs  ms . 'S2  i

537 estandar t :  s tandar t  ms.  i  pB.

538 nost r .enemich:  nosüre enemich ms.  i

i  PB .s2

PB.

PB .

s2  i  PB"

54L f ruyt :  f ruh i r  I :  f ruyt  ms.  i
manusctit, que sembl_a més adient amb
PB.

PB.  Adopte 7a 77iqó
ei sentit  deL vers; de:

conf fús:  confus ms.

de7
de1

542 Scrivá: Mossen lToan Scriva ms.

543 immens, poder invencible: inmens poder invincible
inments poder invisible pB.

544  hun :  un  52 "

545 vost ra:  vosüre ms.  i  pB;  or r ib le :  horr ib le  52.

547 bastava:  bastave ms" i  pg;  rebem tan:  rehebem tant  ms.  i

548 perdam: podam PB.

PB .
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549  peca ts :

550  ac í : ns :

551 hon som

552 por te:
sa lvat  PB.

peccats  ms.  i  52 .

A  s ins  ms ;  as í 'us

exellat,s: hon sou

f  em PB,' axí :  així PB.

exel la t  PB.

por ta ms.  i  PB;  1o goig dels  sa lvats :  1o goig deI

553 Amén sols apareix en I, S2 i MG. Després de 7a darrera
estrofa, en e7 recto del- fuLl 7i i i i ,  7' incunable dóna Pds, en eI
verso deI mateix fu77, d 7'Oració de CoreL7a, formada pe7 títo7
i per set estrofes. Després de la darrera apareix e7 terme Finis
i a continuació: Jacobo de vi la A gloria gran d'aquella sagrada
cruel passió del rey eternal Jacobo de Vila ab penss'affectada
tenint dins Valéncia la sua posada per dar als devot.s past
ce lest ia l  Ia  obra present ,  p€r  esser  mol t  P ia,  ha fe t  empremptar
de bon zel mogut, y fon acabada de1 tot I 'onzen dia del mes de
giner any mil que corria quatre-cents noranta e tres ab salut.
L'edició de 751-8 deixa en bTanc el verso del fu77 en qué acaba
7a Contemplació. En e7 fuTl següent hi ha un gravat que
representa el- descendiment. La página va encapqalada per unes
f rases  en  f l a t í :  Domine  Jesuch r i s te  ado ro  te  i n  l e [ . . . ] pos i tum
myr rha  r  a roma t i t . . . . l d i t us :  dep reco r  t e  u t  vuLne ra  t . . . l r emed ius
anime mee. Amen . Després de7 gravat, hi ha eJ títoL de -Z.'Oració
amb unes petites dif eréneies amb eI títol q{tze apareix en
7'incunabTe: S' introdueix eI t í tol amb Segeueix-se una devota,
i  en Ll-oc de mossen Corella es 77ig soLs CorelLa. Després de 7a
darrera estrof a es Uig Deo gratias i no Finis com en
7' incunabl,e. Sota aquest acabament hi ha un petit gravat qlre
representa un peTicá i es pot 77egir: Jhesus simil- is factus sum
pel} ícano so l iEudin is .  I  sota eI  gravat :  A lahor  e g lor ia  de
nostre senyor: e a salvació de 1eS ánimes nostres. Feneix 1a
dolorosa passió del nostre redemptor .Tesuchrist: novament
estamdada per mestre Pere Posa Cathal-a: e fonch acabat
a .xxv i i i . d i es  de1  mes  de  Se tembre  any  M i1 .D .e .v i i i .
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