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Heu volgut acollir-me per a la vostra tasca corporativa i rn'heu ofert 
la vostra compauyia amb una generositat que jo a l  k e u  torn corresponc 
amb entusiasme i gratitud. El primer, sens dubte, supliri les Leves limi- 
tacions i permetra de posar al servei de la docta Casa les meves possi- 
bilitats d'un treball honest. Quant a la segona, només aquest mot senzill, 
expressat amb tota sinceritat: GrLies! 

No vaig coneixer directament Manuel de Montoliu i de Togores, el 
meu il,lustre i gran predecessor. Per8, com tots els homes de lletres de la 
meva generació, encara vaig seguir la seva obra i en vaig percebre els 
estímuls. Sé d'ell, de I'home, al18 que ni'han contat i allb que en diuen els 
seus bibgrafs i apologistes; em manca la certesa immediata del con- 
tacte personal. Tanmateix, les confessions autobiogrifiques exposades al 
seu discurs pronunciat a Tarragona amb motiu de I'homenatge als sebs 
vuitanta anys, potser més que cap altra font ens donen I'auttntica fesomia 
d'aquella personalitat que, en semblant ocasió, resseguia la seva corba 
vital, com si £os ben bé I'hora de passar comptes, segons que exigeix, al 
crepuscle de la vida, l'inquietant imperatiu de l'hiimi retorn als origens 
i al decurs del propi cami. H i  ha ingenuitat, en aquella autoevocacio, i 
hibil retoricisme acusador, tot combinat, modestia i orgull, explicitació 
d'amargues frustracions i sobreentesa afirmació del triomf assolit malgrat 
tot. No és pas senzilla ni ficil, aquesta excepcional figura. No ho és a 
causa d'ella mateixa i a causa dels altres. intricadament i condicionada. 1 a 
causa, sobretot, de I'inexorable esdevenir del temps, que ens canvia any 
rera any les perspectives de judici sobre les actituds etiques i sobre les 
posicions davant la literatura y la cihcia.  Montoliu fou supremament 
fidel a la prbpia personalitat i al respecte a la personalitat dels altres; 
com fou fidel, fins a I'entemament, a unes normes i a uns principis ferma- 
ment consolidats en els moments de la seva formació científica. En la 
primera. fidelitat resideix la seva grandesa, mentre que cal veure en la 
segona potser un dels principals motius pels quals la  seva obra desperti 



tanta admiració de primer, tantes reserves més endavant, i tant de silenci 
darrerament. Com molts d'altres dels nostres homes que segueixen espe- 
rant ~erenitat  i atencib, Manuel de Montoliu mereix d'ésser reconsiderat 
i valorat collectivament, més enlli dels cenacles i les amistats incondi- 
cional~, i amb tot rigor d'objectivitat histbrica i cientifica. E11 hi gua- 
nyari i també nosaltres, tan fets, segons :sembla, als sobtats entusiasmes, 
així com a l'antropofigia i a les exclusions inés imprevisibles. 

L'obra filolbgica, critica i d'histbria literaria de Montoliu, impres- 
sionant per la seva ampliria i per l a  seva densitat, per la tenacitat i 
i'esforc de qui la realitzi amb tant de desinter& i amb tant de roman- 
ticisme, és una autentica creació cíclica bastida amb carreus molt diversos, 
incessantment represos a manera de constants. Al llarg de la seva vida 
atzarosa i de diversa fortuna, una noble curiositat intellectual, una inesgo- 
.table capacitat de treball i una fiustica aptitud de redrec, molt cristiana, 
menaren Montoliu a tractar apassionadament tot aquel1 complex de temes 
i vivencies, a desentraiiyar-ne la significació bisica i a ordenar-los en 
sintesis bumanistiques, en les quals es conjuminava el temperament de 
i'home, la formació idealista, crociana i vossleriana, del pensador, del filb- 
leg i el critic, i el capteniment del ciutadi. Altrament, uns grans dots 
d'intuitiu condicionaren el critic i el cienl:ific, positivament en els grans 
encerts, i no pas aixi en determinades especulacions potser no prou fona- 
mentades. 

Aquell humanisme i la primacia de la personalitat humana foren, doncs, 
els sosteniments bisics de la tasca total de Manuel de Montoliu. Ens deixi 
una gran construcció inteNectua1, realitzada, amb amor i voluntat de con?- 
prensió, amb materials de i'esperit humi, de Catalunya i de fora, del seu 
temps i de molts segles enrera, unes vives síntesis de cultura, una perso- 
nalissima interpretació dels fets individualis o collectius, ordenats sota la 
idea d'una unitat transcendent. Per al judici que puguin fer-li aquesta o 
una altra epoca, el noble e s fo r~  i les adquisicions aportades, amb categoria 
realment objectiva, pel nostre poligraf, així com algunes de les seves fe- 
cundes intuicions, han de pesar, i molt, en la balanca valorativa. 



D,urant el segle XVI la impremta peninsular difongué copiosament un 
conjunt de poesia lirica i lirico-narrativa de procedencia, de temes i estils 
diversos, la caracteristica bisica del qual és, pero, la tradicionalitat de 
les peces que l'integren. El concepte de tradicional comporta una accep- 
tació collectiva tant com un procés de transmissió; tant una decidida 
obertura social a uns determinats tipns de poesia, altranient ben diversos, 
com el mecanisnie amb quk es transmeten les peces, oralment o a través 
de copies mauuscrites 'o bé impreses. tot transformant-se cada p e p  al 
llarg del seu cami. Aquest procés de transmissió transformadora condueix 
a un desenllaq notable: a la reducció del poema a simple manifestació 
col.lectiva, anib el consegüent oblit del seu origen creacional. Entes aixi, 
el concepte de tradicional .val per a qualificar, no sols els generes populars 
i popularitzants, sin6 idhuc amples zones de la poesia culta, tota vegada 
que aquestes també obtingueren una vasta acollida socialmeut indiscri- 
minada i sofriren el mateix procés de transmissió i transformació,amb la 
correspouent davallada a I'anonimat. 

La impremta, doncs, contribuí en gran manera a la difusió de tota 
aquesta gamma de poesia. 1 aixo, mitjanqant sobretot dos tipus de cau- 
Soner, ambdós caracteritzats per llur facilitat economica d'adquisició: el 
plec solt i el canqoner de butxaca. El primer era el full volant o el quadern 
de les edicions de canya i cordeta, contenint unes quantes peces conegudes 
o de nova creació, tradicionals, sivies o simplement mimetiques. L'altre 
era el volum de forinat petit, generalment allargat, apte a portar al damunt 
i nodrit de material obtingut de la tradició oral, gairebé sempre cantada, 
de la manuscrita i la impresa. E n  aquest darrer cas, els editors aprofitaven 
els plecs solts, els grans canqoners, no pas a l'abast de tothom, com el 
General de Castillo, de 1511 i anys successius, i a mes, d'altres cangone- 
rets huniils, de butxaca, coetanis o mes antics, en un generalitzat procés 
d'usurpació despietada. 

Pertany a aquesta categoria de cansoners de butxaca i de gran difusió, 
el Cancionero llanaado Flor de Enamovados, sacado de diversos auctores. 
Agora nuevamente por muy linda orden copilado. Impresso en Barcelona, 



en casa de Claudz Bornat. 1562, segons que diu la portada de la més vella 
de les edicions conegudes, l'únic exemplar de la qual es conserva a la 
Biblioteca Universitaria de Cracbvia l. Han estat indicades altres nou 
edicions antigues, totes elles publicades aixi mateix a Barcelona2: per 
Pedro Malo, 1573 -avui no localitzada-3; per Sebastii de Cormellas, 
1601 ; pel mateix impressor, 1608; pel mateix, 1612; Palau cita una edició 
de 1624"; per Lloren$ Deu, 1626 -n'hi ha un exemplar a la Biblioteca 
de Catalunya-; per Sebastii de Cormellas, 1645; hom parla Cuna 
edició de 1647, no identificada ; i per Y'emprenta de Matevad, adminis- 
trada por Martin Gelabert", 1681. 

A partir de I'edició de Pedro Malo, 1573, la Flor de Enanzorados és 
atribuida a un ignot Juan de Linares. L'edició de 1562, la primera cone- 
guda, conté dues-centes vuitanta poesies Aquest nombre fou ampliat 
amb unes Cables catalanes, "Mon cor de tristeza", i amb la celebre can@ 
de Los Comendadores, castellana, no sabem si des de I'edició no localit- 
zada de 1573, pero si, almenys, a partir de la de 1601. Des d'aquest mo- 
ment, totes les altres edicions antigues reprodueixen el mateix text. 

Per al present estudi em basaré exclusivament en I'edició de 1562, se- 
gons la reimpressió de 1954. 

ESTRUCTUM, CONTINGUT I FONTS DEL CANCONER. - La primera cosa 
que ens sobta del nostre canconer és que un nombre tan crescut de peces 
hagi estat enquibit en un volum de dimensions més aviat reduldes. D'oii 
la sensació d'atapeiment que produeix i l'aprofitament d'espai que hi 
constatem. 

El coHector dividí el canconer en dues parts forqa sindtriques, i féu, 

1. H i  ha reimpressió moderna del cangoner, feta scgons aqucll exemplar: Coriciansro llamo- 
do Flov de En~morodos (Barrelono 15621. Reimpreso por ver p&ncro d d  ainnplor riiziro. ron 
rii ertqidio prelirniiiar de A ~ r o n i o  Ronaicurz-MoEiño y DAXIPL DEVOTO (Velen~ia ,  Editorial 
Castriia. 1954; Floresta. Joyas Poiticar Espanolan, 11). 

2. Raimp. cit., pigs srvrii-Lur: i AsTOxlo Raoniruer-MOBrNO, La "Flor dc lor E9i~nlo- 
rodor", eoncionero bilingiie. Elzaago bibliogrdfico (1562-1951). *Ertudis Roniinies", X I  (1962; 
"Estudis de literatura catalana ofertr s Jordi Rubi6 i Balaguer en el seu ~etanta.cinqu6 ani- 
uerssri". 2, 1962.1967), 33-47. Cf., del mrteix ertudiór, cl seu dipcvrr Uingr&s a In Real Aca. 
demia Espanola, Posrio y cnnriolzaror (Siglo X V I J  (Madrid 1968), 91-94. 

3. L'eimenten D u r h ,  Walf,  Brunet, ete. Veg, reimp. cit., pag. x ~ i n ,  i Rooafcuar.hfeNrro, 
La Flor. 43. TambC, in f ia ,  nota 127, a L'indret on garlu de Painu, Monwnl. 

4. Probable confusió amb la de 1626, sewna reimp. cit.. p i s .  riir, i Rooalcua.bCoNilro. 
op. cit.. 45. PAUU, M < I I I P ~ ,  2,. *d., 111, 100 b,  no isments. efeetivament. I'ed. de 1626; 
cf. infra,  nota 127. 

5. Esmcntada pei  Durán, Brunet, Walf, Pala" i d'altrer. Confuoió amb Ved. 16451 Vcg. 
reimp. cit., pig.  &,v. i R o o s t c u n - M o m o .  op. n f . ,  46. 

6. Duc+centes setanta.set, segans el eampte e r r a  de Rooafcuñz-MoÑrro,  Lo Flor, 34-43. 
Cerrar d'aqueat estudias prove de dos fetr: e l  ~ r i m c r .  perqu; cansiderá un sal tcxt  el% Motas 
pnro di*f?frnyorse de girolio o gilorao, muy rentido~ (f. 43 u.), q ~ a i i  cn ieali t i t  són tres; i el 
gegan, degul a un lapsus entre les peces "Nasci libre y soy cautivo" (núm. 219 de la rcva 
numcraeió; nbm. 221, de In mesa) i "Con dar cuydador guerreo" (nbm. 220 i obm. 223. res. 
pecfivament). tata vegads que manca consignar la Cantidn "De piedra pueden derir" (8. 101 v.. 
102; núm. 222. de la meva numerseió). Estableixo I'index del contingut i descric rumárismcnt 
I'edieió d e  1662, pegoos la rcimpreaió d e  1954, ri finll d'ñquist ireball, en ip(ndix. 



en cadascuna, unes seccions per gkneres. No hi ha cap pagina introduc- 
toria, i el text comenqa a dalt de tot del dors de la propia portada, sense 
tito1 de cap mena, ni tan sols el de la primera composició. Aquesta cir- 
cumstincia, altrament reveladora de I'economia d'espai que hem notat, e i i s  

priva de coneixer l'epigraf que hauria d'encapqalar .la primera secció de 
la primera part. La secció consta de cinquanta-quatre poesies, cantades 
successivament pel "galant'? i la "galana" a manera de preguntes i res- 
postes, correspon bé a la primera de la segona part, que és anunciada 
aixi: Ságuense otras diversas respuestas y preguntas de enanaorados, del 
mesmo concierto T .  

Les aUudides cinquanta-quatre peces pertanyen al genere de la cansó 
i al del villancico caracteritzats per refrany o tema inicial, que consta 
de quatre o niés versos en el primer cas, i de tres o de meiiys en el 
segon @, els quals generes el nostre impres no sempre distingeix amb 
propietat. Són redactades en castelli vint-i-sis peces, i en catali, vint-i-vuit. 
Aquesta és la secció on la nostra llengua hi és millor representada i l'única 
en que  porta un lleuger avantatge. 

La poesia núm. 16, "Mal me lo demande Dios", és feta damunt u11 
refrany que també glossi, en dues c6niposicions i de manera diferent del 
nostre canqoner, el valencii Joan Fernández de Heredia, compreses, l'una, 
a la seva Farsa de La  Vesita, representada per primer cop el 1524 o el 
1525; i I'altra, a i'edició postuma de les seves obres (1562) lo. 

7. Fsre totes les cites. inrirteixo. per I'ed. 1562, segons I r  reimp. de 1954. Desfair les aglu- 
tinicions i uneixo les separrci~nr indeguden, puntuo i aieentua, regularitzo I ' l r  de les ma. 
júiculep, d'li i v i d ' i  i j. empro Vapdrtrof, i transcric sempre amb la mixima fidclitat. 
Reservo lnicament als textos catnlans 1'6s del punt valit, en el8 casos avinents i segans 
eoitum. 

s. Em valc del terme eastelld degut a I'origen evident del mit. pcrd n o  pa9 del genere, 
molt eanegut a Catalunya sbans de la influencia cartellana. Al regle rvi  el trobem cn obres 
catalanes sota les formri secüents: reiise traduir, al plec ~ o l t  Cobles riouonimil f e t s ~  PPV PZBB 
G i o e n o ~  rog~tra lorr lar delotr de  Cotholz<nyo y ~ e r o ~ o r  de Anfo<ii Roca, rerordant-las lo n a e l  
ssntr;»tio y morr da1 ~ o l i p a p o ,  y olrrer do3 d a  l s r  conipanyia. lo  qicol p ~ i r o r d  per rol$ d11, 
n mo bvydrn grelc lu tcrro. Any  . ~ . D . ~ l i i i j .  115141 (S.11. Exemplar a I r  Bibl. de Crtalunya. 
I-IV-41). Amb la denomiuacid de vilaiiciro, al plec solt Cohlrr nrh n o u ~ m m t  fater sobro la 
mort ¿'en dfalct, fcta en Barcalon~ oli dor de juliol. ony mil B cinc-cenes quorniita c no?'. 
(S.1l.n.d. Exemplar a la matcixa Biblioteca. I.IV.12). Amb la de uilloneat. al plee solt Coblas 
novomewi fctes sobw los formrnrd~ y 3issrEs. Ab uir villonrst. A Ir  6 :  E ~ t u m p m d ~ r  en lo moll 
noble y leal civ~tat d e  Barialo~io, per Pere Rsgnirr. (S.d. Exeniplar a la mateixa Biblioteca, 
l.IV.39). 1 amb la de Viloric@t. en la peca de Pere Serafi "Sia La dona quisvullr". que en 
rcslitat i s  una c m ~ ó ,  no pas un  "uilancet" (Dos  librar dc Proao S ~ R A P H ~ N .  do pawio vulgor 
en lo+xg<io c~tl~olono. En Borcelono. En corode Clmider Bomot.  1565,  f. 38 u. Ed. moderna. 
Obroi po8:icas de P s a ~  S E B A ~ I ,  Barcelona, J o ~ e p  Ferrer. 1840, pcr J. M. oe GLahul i 
J. RIiini61 O[as l ,  pis. 57). Les cites no pretenen d'éssei exbaurtiver,naturalmeot. sinó tan 

.SOIS indicatives. 
9. Sobre la diferenciacid i lea caracteristiquer dels das generes en la poesii castellanñ de 

darrerier del serle xv a mitian xvr. crec bavrr donat les sufieients orceisionr en la meva edi- ~~ ~u . 
ció critica delr textos del Connori@ro Mlisical de Poloria (Siglos X V  y X V I ) ,  vol. 3.A (Barce. 
lona, CSIC [Consejo Superior de Invertigaeioiiei Cientióearl. I E M  [Inititufo Español de Musi. 
coloaial. 1965). 33.35. 136.139; cf. I'indrx de mrteriei. al  vol. 3.B. 567, 583. Aquests ed. cor- . ~. . . , . 
respon alo vols. IV.1 i IV-2 de Lo Músico en la Carte d e  los ~ c y e ;  Coreliros. coueccid rmprera 
per Ilenyorat meitre i amic Mons. Higini Anglea. 

10. La pega de la Forra de Lo Vcssto es trobv a la Bibl. d e  Catalunya, m%. 2050, pracedent 
de la Biblioteca Sed. i datat el 1555, f. 162 v.; a Nadrid, Bibl. Nae., ms. 2621. f. 142; i a 



El refranv del núm. 21. "Con muv verdadero amor". fou elossat. 
diferentment, per un altre valencii, el mUslc i poeta Lluis del Mili, segons 
que veiem al seu tractat musical El Maestro, de 1535 i '  1536 ll. 

La cangó núm. 24, "No me demandes, carilla", prové d'algun plec 
volant. N'he localitzat cinc que la contenen, amb una estrofa més que la 
Flor i amb variants, bé que poc signific:atives. Un d'aquests plecs fou 
imprss a Valsncia, abans del 1550 12. 

Ved. Las obrar dc dmi IOAN F s n ~ i x n m  oa Hea~oi*,  <un temporales conso as9i?itial#r (Valincis. 
Joan Me>-, 1562). Per a la darrerr, veg. I'ed. moderna, farga d~ficicnt, JVAN F a s ~ A ~ n m  oe 
Hxaeorr, O b r u  (Madrid 1955; CC IClinima Cartellanosl. 139). 156. Sobre ela prablemeii i la 
daació de les duer repres~ntarionr de la farsa -1525, o abaor, i 154ü-. vcg. el nortre Tentrc 
Plofd, 1 (Barcelona, &d. Bareino, 1962; El$ Nostres Cldssies. 88). 50-56. i 11 (Ibid., id.; Ibid. 
89). 51 s.. 77 s. L'altra gloria de Fcrnándaz de Keredia er trabava a l  primer manupcrit. f. 103. 
Cs al oegoo, f. 186. i a le6 Obras (=d .  CC, 119). De I'indicat ms. 2621 i de les abrsn del nostrc 
poeta que hi rbn mntinguder cn ieu una hona relacib JaiB M A ~ u r r  BLECUI, Versos nurwi de 
Frmdndez d r  Hsrsdio, dinp 'Suma de estudios en bomenaje al Dr. Angel Canellas L60cs" (Sa- 
ragorss 1969). 125.147. 

Del refranr glorsac pcl poeta valencii i pcr I'arionim de la Flor hi ha una forma variant 
datnda de mes antic. La trobrm al Cancimliro Gnd, de Gmcf* oa R s s e x o ~  (Almcyrrm. 
Lixboa, HermPn de Campos. 1516). f. 224 (ed. faca., A. M. H U N P I N C ~ R ,  NCN York 19041, 
i di": 

s'ay alggg<'"a marte miinda 
que yo m¿$ vua n vos, 
mal mi  lo demolida Dior. 

1 trmbC a hlic~~r. nE C h a v n ~ a ~  i Luir  Hanr*oo =e To~noo. Lar Cortes de lo Muerte (Toledo. 
Juan Ferrer. 1557), eíc. i i i .  on canten M u d a  i Caruc: 

Si hoy a1gu00 en elta vida 
a quien quiera mPs que a vas, 
mal me lo demande Dios. 

(Apud Jvsro DE S A X C H ~  Romoncem y ConMnsro riríiraioa, Madrid 1855, Bibl. Autores Esp.. 
* "< -4"  <, .. "", p-s. ,., 

11. La sersib d i  la Flor t e  treo versos; la del Maestro, das, que correamnen al scgon i al 
tercer d'aouella ("Toda mi vida 08 amé">. Ven. Libro de músico de vihvelo do mono. infitvlodo 
El ~ o a r t i o  ... Compuerro por don Luvs M i d i  (Vai8ncia, ~ r a n c i &  Diaz Romano, i535.1536); 
cd. LB0 Scaanoe  (Leiprig 1927: Publikationm ilterer Musik, II), 72 s. Lluis del Mila casre- 
Ilanitii d seu oom en Luis MilPn: vea. Teahe Profd. 1. 56. nota 2. . . . ~ . ~ .  

12. Els plecn alludits rbn: 
1. Aqui comisnron rey, mnnnns de c o p l ~ s  r oilloriricor. Y el 97imcro nicl i la  c 6 w  %a 

hombre que venla mrry pa+cado d e  amover r rogavo a i'n barquero qilo le 4saosar el vio. Y otras 
V I I ~  disbri: "Rmncriro, tú que vietirr". C m  otrnx da R,itdn, 81 boqvaro de Moran.. (S.il.n.d.). 
Pvblicat a Conciarro  de golane~ y otras rnrfsimos co?icionarillor pItir01. Cori vil  9rdlogo de  
M ~ s ~ i r  F ~ e w r  A u ~ d a n a  (Valencia. Canialia, 1952). 19-35. Ed. faca., PIiegor polficor gd- 
t i cm dc la Bibliotsco Norional, 1 (Madrid 1957). núm. rnrviir. Aquent plcc "Nor parece C...] 
un producto de la imprenta valenciana de hacia 1530-1540, a juzgar por los grabados", diu 
A. Rooaiover-Moiii~o, Los pliegos poltiros da h colrcridr del morquBs de Morbecp (Siglo XVI)  
(Madrid, Estudios hihliográfima, 1962). 71. Em pregunto ai Rodriguer.Mo6ino no eonf~nguC 
rque3t plce nmb el següent; erer que trnt elr gravafs de la eap(8lera com el. tipur ritucn el plcc 
al  taller de Juan de Junta, Bargas, entre 15361540, i no Das a ValAncia. Per a la descripcib 
del plec. vcg. Rz..M.. Dicr. $1. s. [Dicciaiario biblWgr6fiia de 9 l i ~ g o s  n<s l ta~  9aitirnr (Siglo XVI). 
90, ANmrlo  R ~ o i l ~ u a z - M o h . ~ ~ ~ ,  Madrid, Cantatia, 19701, n6m. 678. Aquesta obra pbstumi, 
molt Ikil, apaicgue quan i a  era enllestit el prerent cstudi; wrb ha r r r i h t  a tempn a les meves 
manr per a p4er.h; fer les referPneics eoircrponcnts. 

2.. C h i r t ~ ~  de niurher mnnrros, nvovomentc com9urrtar. C m  un villanrico al cabo. vnr 
dirr:  "No me demonde*, rorillo*. (S.ll.n.d.) Ed. frcs., Colcrcióri de pliego9 ~ x ~ l t o r ,  agora d. 
tricruo locodo*, racogidor y nnatodor por VrssPre  C*r r rÑ~or  Y AanLio HVAITE (Madrid 1929), 
núm. xv;  i Plisgor polticor gdticos da lo Bibliutera Nacional, I V  (Madrid 1960), núm. c x ~ .  
CASTAÑBDA i HVAB~E,  09. cit., pig. XVII, el ercuen impres a Vil&nei= abanr de 1SSü; hi ha 







Basant-se en els dos darrers versos com a tema donat, un altre poeta 
catala, l'inefable Galceran Durall, féu un arranjament del refrany i re- 
dacta unes cobles, diferents de les de la Flor, dedicades, diu, " a  una se- 
nyora. Me digué no fea cas de mi, y .m despedi. Bs glosa: 

N o  digau, galant senyora: 
'De aquesta aygua no bauré'. " le 

Damunt el proverbi : 

Amor de donzella 
és aygua.n cistella," 

I'anhnim autor del núm. 25 .escrivi el refrany següent, que tot seguit 
glossi en tres estrofes: 

Lo qutn  amor de donzella 
posa sa fe y esperanca, 
pot te& tal confianga 
com qui t é  l'aygua en &ella. 

D'altra banda, el refrany de la peca de burles, núm. 53, 

Ad ex jove curt de cos, 
dau-li a rosegar un os!, 

vr. 21-24). "No eccAys dc palabra, I porqu'cr viento"; "en la cola I muy mal r e  cubre la 
cabrn" (núm. 16. "s. 11 s., 13 s.). "Sou p c r - r  dar-me a cntendre 1 que va I'rusua riu amunt": 
"lo Iilrnch me vcneu per nrgre" (núm. 17. 9s. 2 5 . .  13). =Eutrari  en aguesta d a n ~ a *  (n4m. 25. 
v. lo). "br ayre de trompetr" <núm. 26, v. 14) .  "Pcr tractar-vos d'animrl, 1 "Arril". diu a la 
somera" (n,$m. 30, vs. 11 s.). "No siau tan scch y exuf. 1 que assi no jugam al mul" (nbm. 33. 
va. 2 5.). Que mair  amistat engendra menysprcu"; "que acerta en les ales 1 9 dóna cn lo 
pichm: gat que a vegadcr 1 se inenia los fiilrS1 (núm. 40, u.. 3 s., 23 s., 31 s.). ‘.Que tot 
lo novcl és bcl 1 y no 49 or tot lo que la" (n8m. 44, vs. 3 s.). "Amau in6s veurel  diable" 
(n6m. 54, v. 7). 

16. El rcfratiy de Dvrall é8 aixi: 

P w  mis giie.n sinri trcydoro 
y .S #'<0rdn" de bolio fe, 
na diga,'. gnlont rmyora: 
" D e  opsrrtn nyg- YO baurd." 

(Bibl. de Catalunys, m*. 1723, datat 1564.158D. ff. 28-28 v.) Svbre la pcrronalitat ds Durall. 
JOPDI Rv.16, Li t~r r r turo  rotalona, dins Historio gaiiarol de les literoftirar hilp6nicor, 111 (Bar. 
celona. Ed. Barna, 1953), 906 s. 

a l .  El  trobcm a Barceloni, Atencu Barcclon&s. ms. 1, f .  235, en un text quc probahlrmclit 
49 ~ 6 p i l  d'un impres anterior e 1513, sny en qu6Fcrnando Colón n'adquiri un uemplar.  se- 
gonr JAuua M1936 Tonasii~s, Reportori de I'e8irigo l i t # r ~ t i i r a  cofolana. Lo ponio, I (Barre- 
lana, Ed. Alphi. 1932). 552. 



és adaptació d'un altre proverbi, al qual akludeix l'estrofa XIII de les 
Cobles de la marquesofa, (le cab al 1540: 

Bé.s pot dir aquel1 refrany : 
Llarchs de cames, curts de cos, 
dau-los rosegar un. o!r ! l8 

1 una altra canconeta de burles, la del núm. 49, que conienqa amb el 
tema : 

iQuant bien havéys r-nlonado, 
p a z a k o  pintalo!, 

i que a l'estrofa 111 continua rient-se del galant, aixi: "En veros tantos 
colores parescéys mayo en sus flores", es relaciona amb una locució 
familiar que trobo documentada a Valencia, segons el testimoni de Lluis 
del Mili  al seu llibre El Cortesano, que narra fets de 1535: 

Dich-li pájaro pintado 
vestit de vert y de grana 'O. 

Un cert nombre de peces del nostre recull foren copiades, amb va- 
riants més o menys profundes, en algun dels cansoners espanyols de la 
National de París escrits al segle XVII. El primer cas que trobem és el 
del núm. 52, "No desmayen amadores".PO 

La segona secció duu I'epígraf Aqui cornien~an las canciones que van 
sueltas, sin respuestas. Són trenta-una en total, i corren del núm. 55 al 85. 
H i  trobem una sola peqa catalana, la del núm. 69. Les trenta restants, en 
castelli, pertanyen, meitat i meitat, al genere de la c a n ~ ó  i al del villan- 

18. PIS sal1 Cobbler orm ?iouomani fetaí robre lo niorquerotn (s.ll.n.d.). public?t p i r  M ~ a r i  
Acvrr.6. Cnncmirr de Ir* obretar m nolira Ildngfco inotomo m& divulgader dura t~t  lor sr. 
glca XIV, XV e XVI ... (Barcelona I19001). L a  datado de e. 1510 fou nromaadr 0.1 Ilibretcr 
Jecourn Rosaara*r en cl reu cafslog bditio$is originolr, de romancrr erfiag>iolrr (Munich s.d.). 
nIm. 8. 

19. Lurs Miz.La, Libro i>slii~rldo E l  C ~ r r c ~ a n  O.. .  (Valencia, Jaan de ~ r c o s ,  1561). A la 
jornada vi, en un deba1 burlerc entre dames i crvaller!~. en verr. una d'cllc,, acna dubte dona 
Jerbnima Bcneito, la mullcr de Fernínder de Hcredia. di", referin1.u: al reu marit, sempn 
eRtlñ.ag."t .n l a  manera de vestir: 

" (Reed. Libro inlitulodo E l  Catosono, rainpue~lo por D. Luis M I L ~ N .  Libw de inolc, d. 
damar y cabollnros, por el mimo.  Madrid 1874, Col. de :Libras Espanolen Raros o Curioioa, VII. 
pdp. 383.) Els fets narrat. al  Cariesono correrponen. insiateixa, a I'any 1535 U. R a ~ s u  i Fi. 
GUsRAs .  LitBlat><ra ualmician~ sn "El Cartasoao", de Luir Mü6n. "Rw. ValeoYana de Filolo- 
bia". 1, 1951, 324 s.). 

20. Par!%. Bihl. Nat.. ms. esp. 373, f. S2 v. Cf. Mo?.e~.F~nq. Car., nUm. 602, i In tesina 
de I l i c rnc i a t~n  de RVFH G O H I ~ L P Z  G I L L E ~ .  E; mll*%ts~rito 373 dr 10 B i b l i o t ~ ~ o  N o ~ i e ~ d  dc 
Parlr, 2 vols. (Univtrritat de Barcelona 1961). 1, pñg. 131. 



cico. En conjunt, aquesta seccib 6s riiés culta i t i  t n é s  qualitat que la 
precedent, pero no ofereix la seva vivacitat. Algunes composicions són 
relativament antigues i ens arriben con1 a versions variants de les fonts 
identificades, sigui perquk són estats difereuts dels altres conservats, sigui 
perquk, con1 sembla més probable, es tracta d'arranjaments i retocs fets 
als originals durant la transmissió. 

Amb el Canqoner Musical de Palau, compilat a partir de 1505 per 
a la capella de Ferran el Catolic, i amb repertori de la segona meitat del 
segle xv i.primeries del XVI, es relacionen, seinpre amb variants, les peces 
següents: el refrany del núm. 74, "Otro bien si a vos no t e n g ~ " ~ ' ;  el 
refrany -amb un error caracteristic de la Flor, al v. 4:  calle, per sienta- 
i I'estrofa I del núm. 80, "De la dulce mi enemiga", molt famós, aquest 
refrany, el qual fou per primera vegada traduit al castelli d'un altre de 
Serafino dell'Aquila per Gabriel Mena, dit el Músic, de qui és també l'es- 
trofa indicada, segons que opino 22; i el núm. 85, "Lleno[s] de Iigrimas 
tristes". D'aquest darrer refrany, aixi mateix f o r p  divulgat, conservem, 
per cert, una glossa amb música de Pastrana, que fou i n e s t r e  de capella 
del duc de Calabria, a 

21. CMP, .d. cit.. núm. 390, pica copiada c. 1505. Una altra versi6 dtl refrany, a Ma. 
drid, Bibl. de Palau. canconcrcf de comrnc del regle rvi  inmrporat al  m.. 1579. f. 242 v. 

22. El  refrany, trsduit de Serafino dell'Aquila al  cartella pcr primera vegada. I'ertrafr indi- 
cada, que coincideix zmb la primera de les dveti de la Flor. núm. 80, i una versi6 musical. tot 
plegnf deguf. sigan= cree, u. Gabriel Mena. dil el lfúric,  figuren 21 CMP, núm. 217; la c6pia éa 
de e; 1515. Vep. la meva cd. cit., vols. 3 4 ,  209. 212, i 3.B. 355 s. 

Altrei fonts que eonienen aquesti peca, amb gloaper diversei: Madrid, Bibl. de Palau, mr. 531. 
f. 131 v., i ms. 1580 (ducs vcrrionrl, f. 18 v. i f. 188 v . -O~fa rd ,  Al1 Souls Coll.. mr. 189. 
f. 129 (K. V o l ~ x i i ~ ~ a a ,  Miithrilu+igan aus sponirchni Hondrrhriften, 1. Z R P h  ["Zrirchrift 
für  romanische Philalogie"1, 111, 1879, 82). - Cangoiier de I'Acodeniio dr los Noiocfurnos. glosia 
d e  F n ~ n c ~ r c o  D a  Th~nzc*  (id. F a ~ ~ c i s c o  Mrark G a ~ l ~ r s s ,  11. Valencia. F. Vivcr i Mora, 
1906, 73 s.). - ÍIispanie Saeicty of America. mr. B 2503 (de 1674). f .  10 (A. Ronairusz.Mo- 
31x0 y M A S ~ A  BPPY. Coldlogo de 101 mnnurrritor poéticos castrllo?tos (siglo: XV ,  X V I  v X V I I )  
de The Hisgonir Sorist)i of Amrrica, 1, Ncw York. ' i l e  HSA, 1965. 154, núm. nrlv-16).- 
G R E C O ~ ~ O  SILVESTRP, Las bblal (Granada. Fernando de Aguilar, 15821, f f .  64 3. 

1x1 simples allurionr a la erncó n6n abundosen: Joaoe oe Moaraa*von, Cnnciaiir~o (1562); 
LUIS DE Chuorns. Rimar (1645); Dioco BeanA~oni ,  O Liino (1596); Amnro PBarz, Segiiiido 
9 ~ r r r  de I. D i ~ i i o  (1564); Asto d~ d ~ n t  Alcdr4 (dinp Ajiior poriugidescr d. Gil Vire>itr g dc  In 
asmelo uicaniino, ed. faes., Madrid 1922); CE~VANTES, Gobtra. i Qliijota (1, Caps. rrri i 
XLIZZ; 11, cap. XXXVIII, on én repraduit el refrany). Eoivrno M. W i i s o ~  i A s r ~ u n  L . Z .  As. 
XINS, en llur important treball Hirtorr of a rrfraiii: *DI lo dwlce mi cnemipla", "Modem La". 
~ t i a c c  Notesn. vol. 85 (1970). 138-156, enregisiren el tapie lirir en obres de Garcilaro, Gutierrr 
de Cpiinr. Fernando de Hcrrerx, Pedro de Padilla. Francisco de Fipueroa. GBngora. Larie de 
Vega. Antonio Prestes i diversas anbnims. Veg. rrmbé A ~ s e a r o  BLECVA. AIotc(~e~ netm m- 
riornr ororrn da la franrnii$ió>a poérira española s. el n ~ l a  X V I ,  "Bol. R. Ac. Buenas Letras 
dc Brrcelom'. XXXII  (1967.68). 131 se. 

23. Segoiis íindex. la peca figurava al CMP, f. 114. avui perdut (nilni. (63. de la meva cd.), 
on dcgu¿ érscr copiada e. 1515. Alirea manuscrito: Madrid. Bibl. de Palru. ios. 1579. f. 229 v.. 
en el canconeret eHudit a la nota 21. - Brrcctana. Bibl. de Calalunva, M. 454 (Conconrr Mu. 
drol da Borralmn). f. 186. amb mlaica de Pnrtrana: i r  la peca esmentada al tcxt. - Madrid. 
Bibl. Nac., mn. l7556, f.  41.-Elvas. Bibl. Públia Hoct+nsir, núm. 11973. ff. 97 v.-98 (MANuir 
Jo,~uiu O Ca+icionriro m~trirol r pnitico da Bibliolcrn Piiblio Horríisio, Coimbra 1940. 94, 
136 s., núm. 59). 

la cnnc.5 és publieads o aHud'ida cn cinc plees salta, almcnys: 
1. Coplos conlro lor rnmror, cm* otras iniirhor obros. (S. 11. n. d.) Conté peces dc 

Rodrigo de Rcinora (cf. nota 121.. Exemplar, no loealit=at, d e ~ r i t  PPT CALWBDO, Eftsa~o. IV. 
colr. 1416 s., núni. 4490. Cf. Rz.-M., Dirc. 91. r.. núm. 784. 

2. Cl~islc +ii&ruo. con ssy i  ?OIMIICIS IY siete ~ i l l ~ n c i ~ o ~  uisios, Aoovm nasvanlcnrs roni- 



També es relaciona amb I'esmentat Can~oner Musical, bé que indi- 
rectament, el núm. 60, "A este pobre romero", d'escassa qualitat i recent. 
S'inspira en una poesia molt tradicional, continguda en aquel1 canqoner 
i que comenca: "Lo que demanda el roniero, madre", sobre el tema del 
pelegrinatge i l'almoina d'amor 24. 

La composició del núm. 76, "Cuydado, no me congoses", la trobo 
documentada en un plec solt antic, imprlrs entre 1516 i 1517, i en un bon 
nombre de posteriors 26. La versió de la Flor és un arranjament de la dels 

purrtor por F a ~ ~ c i r c o  os A s c ú e ~ m .  Con <irio calrridi$ y tres roplor o ello Iicrhnr por cl niirmv. 
(S. 11. n. d.) Ereniplar al B~if ish  Museum, C. 39, f. 28 (6); G. 11026 (41. H. Tiiou~s.  
Short-litle Cal.. 8, li atribueix la data de "[1550?1"; en canvi, "bastante a n t i ~ u a  v fechable 
hacia 1530". scgonr A. Rooaicuni-Moi.1~0, Lo "Silva de romoncas" de Bor<sloiio. 1561. Con. 
tvibi<cidn al astudio bibliogrififiro del romo9vsro s r p ~ ñ o l  en rl riglo XVI (Salamaoca 1969). 127. 
Una descripci. dcl plcc, molt suniiris, n R..-M., Di<:c. el. s., núm. 29. Variants u part. In 
versi6 d'aouest full t e  de eamú amb la Flor el refranv i avatre verso* de les dues rrtrofel del . . 
nartrc canconer; Cs ivident que, eom indica el titol. Arsüello endesi. farca lliurcmcnt pcr ccrt. 
d se" chiste tot ~ a l e ~ t . s e  de romancoi i ~illonticor antics. entre e i ~ s  el nortie en una versi6 
que devia Crsrr molt proprra a la de la Flor. Ei rhirrc d'Aisüello fou oublieat ocr A ~ m r i i o  
Gvzruin e Hicri~aon [R. Fovrcr ik .D~~no~c l .  P o c d a ~  de oiztana. RHI, XXXI í1914), 285. 

3.  Glosa e e n g ñ n ~ .  Obro ri«ninmento Iierho, iriiitiilada Glosa perrgri>io. povoue un 
pias de muchos g divarror romances. Vo refiortido nt cirtro cLneiror. El prime70 es 

de ln coLdn da Lihcifar. El i#gxitido es de lo desobadiaiirio de Addn. El tercero es de la elicor. 
nasidn de nuestro R ~ d e ~ n p t m  le iu Clzristo. El quorro es do rra sogrado m«wtr y Posxibn. 
El oYineo es de S« aloriara Rerrcrrerridn. Er obvn cslranomente oz<rtoro, comeiiesto por LUVE 
oe A B A ~ A ,  ~ . C T ~ $ S Y  de lo dhdod de úbido. i coro an csla inrprni id~.  corrryida y ernritdodo 
de mftchor errores y vicios que de nntar rolion tnier. Año. M.d.1~. [1560.1 (SJI.). Exemplar 
a Londrrr. Britirh Muscum, 11451, bbb. 2.; THaxbr. Skori-iitlc Cal., 7; Rz.-M.. Dicc. el. t., 
núm. 25. Incorpora el% vs. 1 i 2 a I'ertr. v i  del cintic quart. 

4 Glosa prregriiio. Obro narvomrnta ro+npurrto, Ilnmodo Glaia p~~egr iaa .  porque uo 
glosarido diverso, pirr de romnncir. V o  reportida oi ciiiro ro!iror. El primsro, de lo rohldo de 
Luci fer  El reglinda. d e  lo derobedien& ddr Adom. El cerero, dc lo ixrrirnoridit da Jcsji 
Chñslo. El quarto, d. m muarle y Porziún. El yuikto g illtimo. de 31' Rsn<rraeeión. Agovo 
nuevnmeucs rompiiortn por Lvvr D a  ARANDA. 1566. (TialAflcia, J0.n Navarro, 1566) Excmpbr 
a la Bibl. de Catrlunyr. Esp. 88-8." Cf. Rx..hl., Dirr  el. s., núm. 26. 

5. Glosa pcrcorino, lo q«ol. glosartdo mtichos romoricas anliguor. navro lo cccrnn prr. 
diridit de Lticifer y xlir reqi'acei, g la raid.  Y rrgorari& ddcl hombro. C o ~ ~ p t i e s i ~  por Amriro 
Lbsez, ddñgo. Van +tuevomento añodidhs seireiLo y ocho riotoble~ auiio, a rondicianes qiia lio 
dr tr+icr cl hombrs. (S. 11. n. d.) Excrnplrr a Madrid, Bibl. Nao.,. R-3637. Ed. facs., Pliegos, 
11, 287. núm. ~ x x r .  Descrit per Rz..M., Dicc. gl. s.. múm. 28; i l s  núnir. 24 i 27, duei altres' 
ref i rbcies  al plac, rncnys precises. 

Glorsi el refrany en tres eoblca prdnie9 GABBIEL L ~ P E Z  MILDONADO, Calltionero (hladrid. 
Guillerino .Droy, 1186). ñ. 28 v..29 v.; ed. fscr., Madrid ,1932, Librar Antiguos Españolcs. 

24. " I d  que demanda el romero, madre" (CMP, núm. 365. copiada e. l505l era una com- 
ponicid loi-(a con~gvda al segle nvr, com es vcu y d  fef que Sehasriin de Horazco I'crnicnir 
com a rolitar &ejo i la contrafa a Yespiritual (Co+icioiiero, cd. cit. al final de la nata 12. 
pis. 139). 

25. 1. A q d  rotnie .co~i  onza manoras de raiiarirer. c o i 2  sqis uilloiirriar. Y oqrierte pri+n#ro 
romonre f«e  fecho o1 ronde ds  Oliua. No duu lloc Cirnpre%sib ni data: pero, Burgor, Friedrieb 
B i d  dc Basilra, 1516.1117. scgonr el rcu editor modi:rn H. Txeurs, T ~ e t r e  romoncor neo .  
nysls srtampou a Biirgos, 1516-1517. cxirte<ltr al Britirh Mureum (Barcelona. Miqucl-Rius, 
1931). 8. Cf. Ri..hl., Dirc. $1. r, núm. 668. 

Eln plccs regücntr rbn fare. portcriors, prrb sesvcircn reprodvint la compolicid: 
2. Aqul romieszrn <in romon~s del rosde Claros dr Montmltid?~. El qr~ol trota de lar 

grandes gurrros qse Iiuvo co+z el smparodo, pm  lor omorcr de In pritire~m su hijo. Herlio por 
mwy ge$<ril estilo. ( S .  11. n. d.) Exemplar a Landrc~.  British Mus., G. 11023 (6); Tliours. 
s h o r t - t i t ~ ~  c o t .  24; RZ..M., ~ i c r .  $1. S.. "cm. 70.1. 

3. A q ~ i  c m i e 1 1 ~ 1 1 ~  dise. manera de romonce.r. con sur villa<triros. r oquesfo [sic] 
primero fiu hecho al rmdr Olivo. (S., 11. n. d.) Excmplrr a Madrid, Bibl. Nae.. R-2298. 
Reimp., A. Rooaicu~z-MoÑliio, Caririoneñllos odtiror coslell~nor. Ahora frrlrnnita rrimpnror. 



plecs o un estat diferent, ja que hi és corregit algun error i adoptat un 
altre sistema mitric i rimat. També sembla de vella filiació la del núm. 72, 
"Qui(.n os apartó de mi", continguda en un altre plec volant f o r p  antic, 
de la versió del qual, en sic estrofes, provenen, segurament, les dues de la 
Flor, que, tanmateix, presenten variantsz8. De la comparació amb uns 
versos de Gil Vicente, podem inferir que té arrels potser reculades el 
refrany del núm. 83, "Vanse mis amores" z7. Les glosses, en canvi, seni- 
hlen molt recents i tenen poca qualitat. 

2 s  probable que estiguessin de moda pels anys de la collita del canqo- 
ner, les poesies "Si libres alcé mis ojos" (núm. 5 5 )  "Sembré l'amor de 
mi mano" (núm: 66) i "Las grandes passiones mías" (núm. 57) 30, si 
eiis ateiiim a les referkncies cronolbgiques dels reculls que les contenen. 

Con una nota preliminar da ... (Val&ncia, Ca~talia,  1954). 49. Ed. frcr., Pliaoos, 1. 279, 
núni. xxxvi. Cf. Rz..M.. Dirc. pl. J., núm. 658. 

4. Aq«i se rogitidnsn gzietro romance? uirjor. Y e d e  ptiniero as de don Cloras de 
Montaluiln. 81 quol trata do lar d i f fercrdns  o r a  huvo con el emperador, por los omoris da lo 
priwccra su hija. ( S .  11. n. d.) Eremplar a Madrid, Bibl. Nac., R-9482. FA. facn., Pliaaoi. 11, 
298, núm. rnnri. Rz.-N,.  Dirr. $1. s.. núm. 729. 

5. Amb el mateix tital, exeinylar a Praga, Bibl. Nac. Ed. facs., Pliegoi Praga. 1, 
46 s., núm. vr. Rr.-M.. Dicc. $1. S, núm. 730. 

6 .  Slgiiarr iii~ romance, rl qq~ol cuento al d ~ r n f i o  que hizo h4oviirsirios a Oliverm en 
los salar de Porls. Hsiho par JUAN oar. CAUPO. C m  U" romance de lo$ d o s i  o i l r ~ ~ ,  oue diaa: 
"E?, mirro est. al rmperodar". Can un villonciro. (S. 11. n. d.) Ed. faer., Pliegos Plaga. 1, 
256, núm. rnr. Rz..N., Dicr. $1. s., núm. 1084. 

7. Piec mutilar, que public:~ F. J. SArrc~ea C A N T ~ N ,  Uii 9liogo de r o m m i c ~ ~  ~ C I I O -  
nacido, de lar ptimorol año? del siglo X V I ,  "REV. Filol. Erp.", VI1 (19201, 37 SS, Cf, Rz.-M., 
Dicr. pl. 3.. núm. 1171. 

26. Aqui ranicnron miirhar maitsrnr de coplor y uill~nricor de mucho* oudoreg. (S. 11. n. d.) 
SALVA, Cat. ,  1, 12, núm. 27, el rupasa d? "hacia el 1530". L'exemylar de Salvi és a Madrid, 
Bibl. Nac., R.3662. El p u b l i ~ i  M. Famn. C. to lonrr  (ef. suora, nota 121, 37 s.: I'editora, a 
les pigr. rxvli s., remnrca l'ertiefa dependencia del plec amb el Caiirioncro gcn#*ol d'Hei- 
nando del .Castillo, ed. 1511, llevar de tres peces. entre elles la nortra. Ed. facr., Plicgas, 11, 
113, núm. u. Rz.-M.. Dirr. $1. r, nIm. 667. 

27. Aqvells versos de Gil Vicente sbn al seu Auto rhomczdo do  LulitZriia, de 1532 (dins 
la Cofi.loyarn de le. sevei obras, f. 245 v.). i diucn: 

Vvnlc mis ammar, madre: 
luengas tierras van morar. 
Yo rio lo, 92,sdo olvidar. 

' ipuien me los hrrd tornar? 

El  refranv de Ir Flor el trobfm al Caiigoner reuilli. de la Hisoanie Soeiity, mr. B 2486 
(E. 1568), f .  203 V., glo$%at en si3 e3trofes diferents del nortrc <M*aorr F ierx  Auroeae, 
El renrionrro savilloro da lo Hisponir Sociaty fra.  1568). NRFH ["Nueva Revista de Filalosia 
Hia~inica"1.  XVI, 1962, 390, núm. 586). Tambf I'enrcgistri G o r z r ~ a  CoaaeAs, A n r  da lo 
Inrgun espoiola ciiLillona, ed. E. ALhncas G A a c i ~  (bfadrid. CSIC, 1954). 453:. 

28. Sebastiin de Hororeo (t 1580) glorsi  d rcfrany, que considerava ronnai vicia (Con- 
uonaro, cit., 64). A l'esmentat Cangoner revilli, f .  203 v., . figura 1:i nostia yacriu, en una 
redatci6 que, nesons Fama. op.  cit., 375, núm. 304, '"es, con dos uiolrs menos. la verribn 
de Flor de ai~amorodos". 

29. El refrany, anib variants i amb una glasna del músic i poeta Narviei, awesta diferent 
de les ertrofer de la Flor. es troba al Coiidonrro gsncral de obrat ntievor... (Sarñgoir.a. Este. 
han G. de NPgera, 1554); r c i m ~ .  oer A. hlonil-F~rro dinr L'BrPognr ow X V I .  e6 ati X V I I .  
siBrlea (Heilbronn 1878), 546 s., núm. Lxviri. Tambe el gla9sA. diferentment, cl ~o r tugues  
Pedro de Andrrdc Caminba (e. 1520.1589): Poerlar isidditos da P. 9e A w o a ~ o e  C A ~ r i i a r ,  
p«blicadni pelo Dr .  1. Paiensciz (Halle, Niemerer. 18981, 378 8.. núm. 380. 

30. rr cn un plec solt. del qual nomes s'han eonrervnt lea duep fuller ccntralr, on hi ha, pera, 
la peca camplcta,que presenta ~ a r i a n t ~  i tf una estmfa mér que la yer6i6 dc le f lor.  El ples 



H i  ha unes quantes peces que tenen relació amb Valencia. a més de la 
del núm. 85, ja citada. En efecte, els riúms. 62 i 63, respectivameut, 
"Amiga, vete en buen' hora" i "Pues que para contemplaros", sóu arran- 
jaments o, més improbablement, estats desconeguts, de dues composicio~is 
del valencii Joan Fernández de Heredias1. Dues altres, "[Ay que no 
oso 1 ni mirar ni hazer del ojo!" (núm. 81) i "No's cumple venir, plazer" 
(núm. N), consten al manuscrit 5593, de procedencia valenciana, con- 
servat a la Nacional de Madrid; el refrany a part, cornú, la primera coin- 
cideix en tres estrofes, amb variants poc acusades 82, i a la segona les co- 
bles glossadores són divergents 33. Finalment, el núm. 58 fa una al.lusió 
prou clara a la ciutat, en dir : "son la flor de las flores 1 de las qu'en Va- 
lencia son" (vs. 8 s.). 

A pesar del caire més aviat inteMectualitzat i abstracte de la secció, Iii 
notem I'ús d'un proverbi tradicional. S'esdevé als vs. 3 i 4 del núm. 82: 

Mi señora me demonda: 
-Buen amor, jquándo vcinéys? 
S i  no vengo para Pascua, 
para Sant J t t a n  n~'agu&rrdéys.-~~ 

¿E supo~ñt  de "paco después de ISSl". i sembls procedent del taller dSAguotin Millbn. a 
Saragossa, seganr A.  Rooafouez-Moijiuo, Pliegas Morbecq, 97 s. i IZO; cd. facs., a les 
P&B. 330 s. Cf. &..M.. Diw.  el. s., núm. 1167. 

31. El núm. 62  fisura a Ics següentr fonts de fcs obren del poeta: Bibl. de Cltalunys. 
ms. 2050, f f .  98.98 v.; Madrid. Bibl. Nse., ms. 2261, f f .  190-190 u.; Obvor (ed. CC, 131 s.). 
El núm. 63, nam6s amb I'estr. i (de les dves que conté Ir Flor), eii el piimer m9. era al  f. 103. 
que rvui manea: en cl scgon, 4% al  f. 189: i es t r o h  a les Obios Sed. CC. 124 s.). Aquesta 
darrera pesa de Fcrnhndez dc Heredia 6s tamb6 a Madrid, Bibl. Nae.. mr. 2882, f f .  341.345 v. 
(ed. J. M. A z i c ~ r ~ ,  Cancionero de Juon Ferndndrc iie Ira?, 11, Madrid, CSIC, 1956, 796, 
núm. civ; Azieeta no identifica l a  eomposieid); i a Paris, Bibl. Nst., mr. esp. 314, ff. 182 8.. 

amb t r e i  ertiofcs, la iii  essent 1s que cooeixem pels altres mss., Obrar i FIov, i les =!tres 
dues, derconrsudeo. 

32. A m i s  de I'esmentat ms., el refrany del niim. 81, amb una estrofa difercnt de les 
indicader. c i  troba a JUAN VAzpuer, Villnnriror y  roncioncr de ..., a tres r n quairo (Osuna. 
Juan dc León. 1551), n lm .  i i r .  La peca de Vhrguez la publica tamb6 M ~ c v n ~  o. Fuewrun*, 
~ i b r o  de mdsico g.r~ uihuela, iniiru!odo 0r4hdnic. ~ y r o  ... ( s ~ v ~ I I ~ ,  ~ a r t i ~  de  ~ ~ ~ t o s d o e a ,  
( < < A >  6 i  134.116 - - - . , , . . . . - . . - . . . 

33. Tambe slosrarcn el refrrny, amb irtrofes independentr. P. da Andride Csminba 
(rd. Painsicn. 416 s., n im.  423) i L ~ P B Z  MILDOSADO, Caiir.. ff. 30-30 v. 

34. EL proverbi I'enregistra Goszrro CORREAS XI rcu Vocabulario. aixi: "Ice si r Parkus  
no sinicre, a San Xusn me aguardaréis" (ed. GONZALO CORREAS, Vocab~IaM de rcfialter )I 

frases provrrbioles (16271. Texle dlabli, n ~ n a t d  el grdsanti par LOUIP C m ~ e r ,  Bordeaux. 
Inrf. d'kt. Ibérique. ef Ibéro.Am. de I'Univ. de Borde-iux, 1967. wig, 384a). Trobo el r tfrany 
liniinar de la Flor dues vegades parodiat a I'crpirifual, dinl d olec solt Los oomr de IB Virgen 
Mor(., nvestro Sañore del Rororio. Agorn niirvamenta romplnlos por un su d~uofo. C a l  otrw 
ires caiicianar da nurlrrn Ssüoro (s.ll.n.d.). de la Bibl. de Catatunya, Esp. 86.8.. Cf. Rz.-M.. 
Dicr. PI s., núm. 939. La cans.5 profana no 6s indicada, ver$ es refletteix clarament a les 
duer parddie~:  

1: --O. Sedo? di los reíores. 2.. L o  Morb le dcmonda: 
,ai<dndo nos ui$i;orhr> -Jarrp, jqadndo uerniyrl  
-Par ~alv.%ros, brradmsr, Cominod. vardyr el niño 
paro Posci<o nic o#uordéyr.- atar ~irv ir  touro qxariys.- 
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Deixo per a més endavant l'estudi de la difusió de les peces del 
canconer a través de les Silvas recopilades, partint de la de Barcelo- 
na, 1561. 

La secció següent només conté una sola composició, de sis estrofes 
(núm. 86), titulada Ventura de gitana para dezir a qtlalquier galán, muy 
graciosa. La peca no dóna peu a cap comentari concret, i la secció 
correspon a una altra, de tito1 i tema semblants, que trobem a la segona 
part. 

A I'esmentada segona part seguei&en immediatament els Motes diver- 
sos para disfra~arse. Encanvi,  en aquesta primera els Motes no van a 
continuació de la Ventura de yitane, sin8 que Iiom hi ha interpolat una 
composició estranya, tant a les seccions que anem estudiant, com idhuc 
al conjunt del Ilibre. Es  tracta de la canqó dita de la Morica garrida, "Si 
ganada es Antequera!' (núm. 87), que cridi I'atenció d'Aureliano Fer- 
nández-Guerra, Mili i Fontanals i Menéndez Pelayo, i que fa uns anyc 
estudia detalladament F. Mpez E ~ t r a d a ~ ~ .  La versió de la Flor, aixi 
com les altres conegudes, és forca incongruent, obscura i sens dubte 
truncada, les quals coses proven que la poesia roda llargament per la 
tradició. La de la Flor és la primera redacció profana que ens n'ha per- 
vingut. Pero abans de 1562 n'hi ha una altra, a l'espiritual, publicada per 
Joan Timoneda al final de 1'Aucto del Nacimiento, inserit en el seu 

35. Disrvrsor leldos onle lo ara de mi^ Erpoñola n~ In 'rere#&" pública de d o ~  Luis 
Fe~>rh~oez .Guaaa r  u Oasr. Conferloddn da don AVBELIANO FPBNA~-DEZ-GYEBRA (Madrid 1873). 
65.67. Aquest darrer ortudiós afirma que psr a la reva versió de la Morir. s'hi barat en un 
manuscrit del segle x v ~  i en la Flor. Tanmateix, la versió de Fcrdnde=.Gaeria Cr .en* dubte 
molt suspecta. MANUEL MrUl I FONTANALE. De 1- p o d a  h e r o i c ~ ~ o ~ ~ ~ l a ~  I ~ E I I Y > I ~  (Barcelona 
1874). dinr Obrar complelm, VI1  (Barcelona 1896), 323, rcprodueix el iefrany i I'ertrofa r. 
Declara que i a  tenia ebpin de la peca, proeedcnt de la F b r ,  i que desur6s i'ha ~ i n t a  oeblicada 
cn I'ermcntrda C o n f r ~ f o r i ó n .  Opina que la can~6deegué esser escrita durant la Guerra de Gra. 
nada, en disircpineii  amb Fernindez.Guerra. que la ereu de 1410, anu de la conquerta d'An- 
tequera. En  carta a Mili. del 20 octubre 18711, Ferniodn-Guerra- dona els motius, molt im. 
precisos i confuios. certamont, pels q u a l ~  suposa 18 cancó escrita aquel1 aoy. Procura de 
justificar La versib que publiei, dicnt: "Par lo que hace a la paeria de la consvieta de Ante. 
quira, sólo puedo asegurarle que la copia del siglo x v i  cxistentc en aquella ciudad [Antequeral 
cr muy superior a la inserta en el Cmidonero brrceloner [la Flarl de 1681, de aue tienen 
e j ~ r n ~ l n r e i  Gayrngor y 10% berederon de Gallardo. [No se res d'aquelt' uemplar  dels herevs de 
Gallardo; a Enrayo, 111. 396, nbm. 2700, s'hi dcrcriu l'cnemplar. de 1681, piecisamcnt de 
Gry.nzos.1 La ortozrafia es12 conservada alli y no iqui,  Y muebor versos aparecen can la 
u a E t i l u d  y corrección que deja desear el imprcs6' (Epirtolori d'm M. M i d  1 FonrA~nm.  
C o r l e ~ p m d d n d ~  recoilido i onofodn gar L. Nico~*v o'0rwra. J. Anw 1840.1874. Bareilona, 
~ n s t i t ~ t  d '~a tud i s  catalanr. 1922; ~ i b ~ : ~ i ~ ~ ~ b g i e a  de I ' I ~ S .  d ' ~ s t .  Cat.. XIV, 258 61.- 
M. M B N ~ N O U  PHLAYO, Awtologio de *octm liricoi ca~fallonoa. V I 1  (Saatander, Ed. Nac., 1944). 
99-102, egtudia i repraducix I r  erncó, regons la versib d'Aureliñno i%rnhnder.Guerra. Con- 
sidera I r  com una "serranilla morisca". regvrament suggc~tionat pez la primera estrofa, 
j s  que la resta no t i  res a urure, de iet. aoib el s8nere ermentrt.-Tambf parla de la 
can~ó J. F ~ ~ z i a * u s i c a - X e ~ ~ u ,  Chapterr an Sponúh Literallira (Londres 1908); cf. l a  trad. caa. 
tellana de Dreco Mn~ooz*,  Lecrio+isr d i  L i ~ n o t u r a  Eqoñoln [Madrid 1910). 86 .~ -  Faawcisco 
L ~ P E Z  ESTBADA, T m d i & x c s  andaluaor. La Iejendn de lo mariro oor?ida de A+>trpuero m lo 
poeaio ji an lo hirtorio (Sevilla 1958). tiratse a par1 d'"Arcbivo Hi~palense", nbms. 88-89. ha 
iet una intere5rent monografia pobre Ix cantó i Irs reves implicacians e n  la literatura i les 
erbriiq~es sntcquerancr. tardanes t o t i s  elles. Inri?iteix, em sembla que excessisament, en el 
ghierr de la peca segons el canniderrva MenCndez Pelavo. &s 11astim4, d'rltra banda, Que oo 
fa t i  esmcnt dc Ics apinions de &lila. 
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Ternavio Spiritual, de 1558 a6. Per consegüent, un dels m6rits del nostre 
canpner  és el d'haver-nos conservat la primera versió profana coneguda 
d'aquesta peca tradicional *'. 1 és molt significatiu que sigui precisament 

36. Dono a cootiouacib el refrany i I'estr. r de la versi6 profana de la Flor Pnearats amb 
eis mate ix~r  clements del rontrofadum de Timoneda: 

CScnse tito11 Lar coplar de A<iteqi8ero, coutrolterha 
a Novidod 

S i  ganada ei Antequeva, Yn ss ganado par entera. 
l omlá  Groilado fuera! ,Osaid le C l o k  fxem!  

I Si me levantara un dia I Si  me leumtrr i  un dia 
por mirar bien Antequera. por mirar hien r Drléri. 
Vi mora con osadia Vide la Virgen Maria 
pasaear por la  ribera. embalver a nuestro bien. 
Sala va, sin mmpaiiera, No Prmbuelue con derdfn 
en garnachas d'un eontray. en mantillas de contrry. 
Ya le dire:  "Ala culay." sino en las pajas que bar  
"Caiema", me rerpandiera. dentro d'una pesebrera. 

E1 r o n h ~ f o ~ t v m  es traba, insirteixo, dins el Ternorio Spivituoi. E ~ L  el que1 IB ~mt iovm.  tres 
iiueris * m & r  do 1s Sogroda Srnptxra. D~dicodor o1 iUurtr(srimo y reuerandissimo solo?, el 
sesor do*' F~onrirco d a  Navarro, ar~obirpo da Volrnrio, r c. Agora de 'nt~euo conipuextos y 
meiomdos por JUAN T~uaesna. Cori privilegio. Al final: Impvosro en V d n c i ~  a xxviiij d e  
nouicmbra. 1558. VP<tdmre en caro dc Iuan Timoneda, librero. Senre foliar.. Reed. pel P. FBLIX 
C. OLMEOO, Un nvevo Temario de Iuon da Timonado, "Radn y Fe", XLVII  (1917), 277.296, 
483-497; XLVII I  (1917), 219-227, 489-496. Ed. faes., Tsnrorio Espiritual Po?, Tvrr nE Tiso -  
aeoa. ReProdr<criDsi dzl eietnplor único, cuidado Y pmlanado por ELOY D~AZ-JIXEIEZ Y M O ~ D A  
(Valencia 1944). E. J o ~ i i  M n n d s a z ,  Obrar dp J m n  DE T r u 0 h . e ~ ~ .  11 (Madrid 1948: Soc. Bi- 
bli66los Esp.. 2.* &p., XXI); Ispoesia. a les pigr. 86 s. 

37. A ~ ~ n y a l o  d'altres rrculls que eanteneo les eobler d'Antequera o simoles referhocies. 
En primer lbc, cls p l ~ s  scgúeots: 

1. Romoaco de la hevnro~a Xorifa y Abidorriea, qc'e C O ~ ~ ~ W ~ ~ :  " L o  mañono da 
Sort  Jmn" .  Coa lar coplas da1 ?Al. muy rmitidnr. Y otrer: " S i  oanado as Anteq<luero". Y "Dos. 
phrta. Juo%. por tu fa'. Agora nnavnmentr imprerrar. Al final: Con licencia imprcrror sn 
Granada. m r u n  da Hvgo de Me-na. A s o  de mil Y ar+iniantos y setenta v tres [15731, Exem. 
plar a Craebvia, Bibl. Universitaria; mnté lea cables, amb variants i earrugciori8: Ponesowicz, 
Zbiór (aupra, nota 13-11, 8, 59-62. nGm. 91. deseriu l'iuiprf~ i publica el text; cf. Rz..DI., 
Dice. el. s., núm. 1010. Com airf mes endavant, h i  ha motivs pcr ereure que aquent plec 
és rcimpressib d'un altre, anterior, de Timonida; vez. infrs, ootes 118 i 122, i el final d'a- 
quwt estudi. 

2. La Marica gerdda. 

Aqui comienEo.lo gloro 
De la Moririr porrido, 
Muy santida y muy gr~ciora, 
Elruo>ite y copios~, 
Y a,, el romnnre cumplida. 
Lo awd fue nro+ilada, 
De ,$I.bos y "maes 
Correpid~ Y rmendodo, 
Doilro a Málaga glosaío 
Dd ouror Cmars rbvn~  G b ~ e z .  

A l  final: Con licaneiz. Improsin cn Gromdo. en caro d# Hwgo de Merio. M D L X X I I I  [15731. 
Eremplar a Crac6via. Bibl. Uniuersitiria; versi6 carrompuda i glonia de I i  peca de dan en 
dos Versos; P~BBBOWICZ, .P. Cit.. 12. 59-62, núm. 104, descriu I'impr&s i el tcxt. 
Ves. tamb6 la dercripci6 de Rz.-M., Dicc. pl. s., n6m. 924. 

3. Romonre dr h victoria pus t6usnro Sañor hn sido reniido dar n IB mngeslrul del 
ray da. Pküi+Pe contra. 108 rebsldrr de lo Ydí Trrrzr=, *endo r.&t6i< ~0ene<ol don Alboro 
de B O C ~ S .  worqrdr de S a r d o  Cvua. Y d i  los snemiuo~ que min en d i c b  yds, portuguaser 
y franccrar Y & los rortiuos que se hiauron n ellos. Y de lo preso de loi otra* yrlar da1 
Paya!, el Pico y S m t  Jorge. Y da los munidonn que SS gmt~ron pn ellas, eitc neo da 1583. 



Timoneda qui ens n'hagi fornit la primera versió contrafeta a l'espiritual, 
I aixb a la data de 1558, anterior, per tant, a l'edició del nostre canqoiier 
de I'any 1562. 

La secció que segueix, pintorescament titulada Motes para disfragavse 
ds gitana o gitano, muy sentidos, conté tres especimens, cadascun format 
per un tercet i tots ells redactats en castelli (núms. 88-90). 

Són també en aquella llengua les curioses Pregzintas muy graciosas y 
sentidas, que sumen un total de vint-i-una (núms. 91-111) i que consti- 
tueixen una nova secció, també representada a la segona part del canqoner. 
Són endevinalles i jocs d'euginy, alguns ben ingenus, pero d'altres forqa 
pujats de to, escrits en metres curts o en versos amples dits "de Juan 
de Mena", i que s'adrefaven els poetes entre ells, tot posant-se una 
questió més o menys enigmitica. La  Flor, llevat de dos casos, només 
dóna la pregunta, sense la resposta versificada. D'aquestes preguntes, n'he 
localitzat dues, provinents del Cancionero general d'Hernando del Cas- 
tillo. La  primera, núm. 91, ja era a l'edició de 1511 i es deu a Francesc 
de Castellví, personatge i poeta valencii d'anomenada, mort probablement 
el 1506a8. La segona, núm. 92, és a l'edició de 1514 i tal vegada sigui 
d'un mosseu Diego de Olivares 38. 

C o i  l i c s n c i ~  impresso m B a r c e l m ~ ,  en rosa de Joyms Cmdrat .  ContC una versi6 contralcta 
del rcfran7, que comen~a: " S i  ganodo er lo T~rrsrn, 1 loxill6 Turpulo fuerol",  glosrada en 
tres estrofeo. Rooafouna-MoÑino, Pliegos Morberq, estudia l'impres, el deretiu i e l  publica, 
86 s., 116. 283-290 (cd. facs.), núm. xrrv. Cf. iI  seu Dirr. 01. J . ,  núm. 1014. 

Dins el Conrimiaro fiaro canfor la noche da Novidad y l m  f k r t o i  de Polru~ .  Fecho por 
F R A X C ~ S C O  DE OCARA' (nic.da, en de JU.. craciá m.., 1 6 0 ~ ) .  hi 10" reproduida la ver- 
si6 a Peipiritual de Timoneda, Tentario, 1558. Reed., Asroaio PBaaz Gbzar  iVal+ncia. 
". . . la fontc que mana y corm...", 19571, 96-98, 

Com a orarerbi inclonué el refranv liminar GONZALO C o s a s ~ r  al seu Vocabulario: ed. cit. 
a la nota i 4 ,  paz. 283 .. 

Dina Tmovo de 1. lengtu ~ m t s l l a n a  o e~poñola,  Compne~to  0.1 el licenciado don S n s n s l i A ~  
oe Cos*nsuvr*s Onozco ... (xadrjd,  L W ~ S  sánrhez, 1611). 8.  u. alrondma, faren incloios 
dos verror del nortre rnnlarrillo anliguo: "Si v ~ n i s  de madrugada. I IIallar+isme cn alcandora"; 
ed. S x r ~ s r i l r  oa C o v ~ a a u n ~ ~ s ,  ~ e r o r o  de lo lengua rosfallona o s n ~ ñ a l o ,  se&. lo imprerián 
de 1611,  col& las a d i r i a e s  de BENITO REMIGIO NOYDBNE f ~ b l i c ~ d a s  en la da 167q. Edicid*~ 9r1- 
p ~ r o d o  por Mairfn D e  R l n v e ~  (Barceloni 1943). 73 e. 

38. CG (1511), éa 2 dir: Caxcionevo g ~ t u r a l  de muchos y divcrxor oiilorea, ~ompila t  ,par 
H ~ a r r ~ s o o  DEL CASTILW (Valencia, Crilithbal Kofmao, 1511). f .  154, Prso~nta dz  don Fron- 
circo de Cortclui; el nortre n6m. 91 canté els sis primers uerrai de la ueisib del Ca?lrioiiero 
(ed. facp., Ca?~cionero genero1 rero0ihdo por Heenrroo o ñ ~  C ~ s r i r w  (Volrnrio, 1 5 1 1 )  ... 
Caii uno intraducrid+i bibliogrdfirn, lndirai y 'n0dndices por ANTONIO RODB~CUBI-MoRl"0. 
Madrid 1958).-Es troba també. proiedent de la mafeixa fant, al Conriaero  I l~mado Gair- 
lotsda ermolfodo de gilones Y elo~iienrer donres d s  diversas outores... Cofiilada Y varolegido 
por J u ~ r  F E ~ N ~ X D P Z  oe C O S T A N T ~ A  ... (S.1l.n.d.. perd c. 1516. Ed. ConAai8ro de Juan Few 
NANDEZ DE COSTANTINA, introdueei6 i odicih pcr, R. Fou~cnk-Deraosc, Madrid 1914. Sos. Bi- 
bli661oe Madrilenos, XI ,  pig. 341, n6m. 262). -1 a la Serundo Pana da1 Concionero getiorol.' 
Agaro nuevomonte ro0Undo de lo m69 grorioro r discrsfo de muchos afaniedol lrobodmas... 
Impreiso Corogo~o. Por Strvon G. de N6jara. A ñ o  M.D.L.II í15521, f .  95 v. (Reimp., 
Segundo parto del C L I + I C ~ O + ~ ~ V O  ~BIBIOI . , .  R A m h e s o .  por v n  prrmsro, del e i m p l a r  dstiro e+$. 
rente rn lo Bibliitrra Nncionol de Viana. Can un estudio prelimino~ de A. Rooafcusz-MoRiira, 
Val2neia. Castalia, 1956, pag. i1701.) 

39. CG (1514): Cancimero general da m s c h o ~  Y divrrsor i iudaol .  O t r ~  usa ymwcsro, 
eninidado y rorragida por el m i m o  autor, con ndiri6n da nvrhor y n x y  arcagidiar obr u... 
(Valencia. Jorge Costilla, 1514), f .  138 v. Otr. pcguntn,  renw nom d'rufor. pero immedia- 
tament dcrprér d'una resP«ena de fray fiiiso de Mendoza a una prrgsnta de Mn. Dieso de 
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Una secció important d'aquesta primera part i que té el seu equivalent 
gengric a la segona, és la, titulada Aquá comiencan los romances muy 
sentidos de amores. Són en nombre de setze i van del núm. 112 al 127. 
No s'entén per que el collector els qualifici de romances de amores en 
llur conjunt, jaque almenys els titulats Ro+nnnce de don Garcáa (núm. 117) 
i Romance del Cid (núm. 127), no ho són, i d'altres només ho són en un 
sentit molt ampli i general. El col.lector, :imb poc criteri, potser féu ex- 
tensiu a tot el grup el tito1 de Romance ae amores que duen, apropiada- 
ment en aquests casos, els quatre que cornencen: "Por un valle de tris- 
tura' '  (núm. 121)40, "Si s'está mi coraqóti" (núm. 123), -"Mañanita era, 
mañana" (núm. 124) i "Por los campos Eliseos" (núm. 125)", quatre 
romanqos d'estil trobadoresc, artificiosos G que desenvolupen liriques al- 
legories amoroses. 

El contingut, caricter i classificació dels altres és com segueix. Els 
titulats Roniance de Policena (núm. 113) i Romance de Eneas (núm. 
114) ", truncats ambdós, desenrotllen materia troiana, són semierudits 
i no se'ls pot considerar antics. Dos altres deriven-d'Ovidi, i poden ser 
obra d'afeccionats a la lectura d'aquell autor: són el romanq de Tisbe i 
Piram (núm. 112) i el Romance del infante Troco (núm. 122), aquest 
sobre la metamorfosi d'Hermafrodita i Salmacis 43. Ambdós són novel- 
lescs i semierudits, i, al meu entendre, tio pas massa reculats, bé que 
el segon ha conegut una certa tradicionalitat i que és truncat molt 
oportunament. 

É s  tardi  i suspecte, inspirat en motius apbcrifs i ben poc sostingut, el 
romanq cidii "Esse buen Diego Lalnes" (núm. 127), amb la grotesca 
prova. a que sotmet els seus fills el pare del Cid 44. 

Sens dubte són vells i tradicionals, en canvi, els dos romanqos novel- 

Olivares (A. Roonf~uez-Mos~wo, Suplimcwfo o1 Coridon~ro Gmrrnl de Hernando del Co~f i l la  
(Valen&, 1511). Va12ncio, Caatalia, 1959. núm. 114). També &i a la Sec3lndo parla CG. f. 99 
(reimp.. Rooai~unz-MoNi~o, Segunda porte, pis.  [1771). 

40. D'aquerta romancos aniré indirant els que inclagueren F. J. .  Wolf i C. Iiofmann r 
Primnuare (infra, nota 43) 1 A. Duran al Rom. gcnrrcl (veg. cl final d'aqucsta nota). Tan. 
mateix. en el caa del núm. 121 em permeto de recordar. degut a la data reculada de la col. 
imcis, que 1'e.mentat romanp es traba a ]"*N NICOL&S B ~ H L  D E  FABRR. P"~>.EIL~ parte de lo 
Plorertn da rimar antiguar robe1l~n.w (Hamburg, Perthes-Bcsrer, 18211, núm. 143, praccdent 
de la Flor. També 6% a Aovsrl,, D Y ~ N ,  Rotn,,,,~.Ti d e  mm.>i<er d . < t r i n d ~ ~ ,  om~tariar,  jartiuor ... 
(Madrid, Amarita, 1829). 158 (veg. el full, sense numerar. de le9 ieetifieacions, coHocrt 
deaprés de la pdg. 328). 1 a Aoosrín Dvsln, Romancero genaral. 0 Colaccidti do rom.mrcr 
mrcellonor antarimsr o1 siglo XVII I ,  2 sols. (Madrid 1849.1851; Bibl. A. Esp., tams 10 i 16). -,.- ,A,,? ..".~.. 

41. D V X ~ N ,  Rom. general, repradueix. no aempre eorrectament, clr númr. 123 (núm. 1400). 
124 (núm. 1463) i 125 (núm. 14011, a mis del que ja hem indicat a la nola precedent. 

42. . di re*^, Rom. ga*ural, núm.. 479 i 484, rcspectivament. - 
43. D D ~ N ,  Roh. gena1i11, núms. 464 i 324, reipectivament. El noatie núm. 122 i.5 a l'obra 

de P r ~ ~ A w o o  Joit Wers y CONP.ADO Hasr*xx, Priniov#ra y flor da romoncn. o Calecd6ia 
dc Ior mds viejas y mdr popu1or:s romnnrer caitrlln?ior. 2 vals. (Berlin, A. Asher, 18561. 
Ves. Iñ reed. de M. Menéaoez PELAYO. Antologlo, VI11 (Santander, Ed. Nac., 194S), 272 s., 
núm. 112. CitrrC la Primov#m scmpic Ver I'csmcntad:a reedicid 

44. D D ~ N .  Rom. g#n#ml, núm. 726. W o r s - H o ~ x a a ~ .  Primavera, núm. 28. Vea. el su. 
cn diu R A M ~ N  MixBnoer Pio*=,.Romcncrro hirpániro. 11 (Madrid 1953). 147. 







interessant la versió del núm. 118, "Amores trata Rodrigo", perque, tot 
i que el romanq prové Cuna redacció joglaresca extensa, la nostra Iia 
aconseguit una notable reducció i un estil forqa tradicional, i perquk, .en 
oposició a opinions molt illustres, puc afirmar que la versió del riostre 
caqoner,  en lloc de derivar de les fonts que li han estat assenyalades, és 
precisament el cap de la serie de que aquelles fonts fan part, entre elles u11 
plec solt 54. E n  el núm. 117, "Atal anda don Garcia", la Flor coincideix 
amb el Cancionero de romances sense data -pero d'entre 1547 i 154%, 
amb tres edicions d e  la Silva que s'apropiaren la versió del Cancionevo, 
i amb els plecs relacionats amb aquest; a ixb no obstant, les variants fan 
suposar que no es tracta d'una Copia directa feta damunt del Cancionero, 
de les Silvas o dels plecs65; Tampoc el núm. 123, "Si s'está mi coraqón", 

54. La veriió jogliresca, pesada i extensa, cns I'ofereixen la Silva de v~r i0r  roinoiicer. de 
Barcelona, PcdroBorin. 1550. ff. 45.46, i la Silua. de Barcelona, Cortev. '1552, ff. 45.46. que 
6s cbpin dc I'impres anterior (rabrc la inlrieadr bibliopraGa de Ics Silvas, vea. Roonlconz- 
MOÑINO, Sil"#. 1562. Conrrib<iridn, obra descrita supra, nota 23-21: 4s el nGm. 4 0 de PIDA=, 
Rom. Irad. Rodrigo, 22 s. -Una versió encara extensa, peib ja tradieionxl. én al Coitcionrra 

'de Pedro del Poro. f .  11 v. (A. Raosicuer-Moiirso, E1 Canciollero tnonurrrito de Pedro del 
Poso (1547). BRAE ["Bal. R .  Ae. Esp."], XXIX, 1949, 469, XXX, 1950, 271 s.); iiúm. 4 b 
de PIDAL. op,  cit., 23 6.-Una verrió més reduida i tradicional es traba a L Tcrrsro pmts 
de IB Silun (Saragosra, Nbgera. 1551). f. 147 u.: la reproduciren hlnu*soar Pe~huo .  Antal.. 
IX, 128, i Roosfou~e-Mafi ino,  Silva. Zoragoaa, reimp. cit.. 509 s. Hom ha eonsiderat elr dos 
p l ec~  de Praga que tat  segvit detallo, com a rcimprersionr de plees anterior. d'on la Tercaro 
parte manllevb la aeva versib; cal tenir en compre, perd, que el nraeéi de plec volant = font 
de roma"( impres en un cangoner no 69 necessiriamcnt obligat. Ela pleer aXuditr sbn: 1. Aqlii 
carnicnron cinro mnonrer con i i i io  glosa. E l  $rimero: ' " A m ~ r r r  lralo Radrigo". Y al ~eg~ inda ,  
qiie d i z ~ :  "Llanto bosta la Cauo". Y s l  .III., de dmio Terno. Y el quorto: "Para yr e l  Iey 
a c a p " .  Y el qui$$lo, del rry don Sonrlw y 81 rey don Alonro. Coii titia gloío de A l b r d ~  
(r.1l.n.d.: ed. facs.. Pliegos Praga, 1, 330, nbm. x x n v ~ i i ;  Rz.-&l., Dirr. pl. s.. nGm. 655); 
conté la mateixa versi6 de la Silua. - 2. Aquí re contieneiz rinro raralirer y iilios coiicianei 
m u y  graciosas. E l  primero es: "Angustiudn astil Iii reyna". Y el sagurido dise: ' "Es~c  bunz 
IBY de Arogdn". E l  tsrrcro día.: "Amarar trald Rodrigo". E l  q«arto dise: "Ertduore el rey 
don Alortso". Y el gi,i,sro as:  "Burn olcaydc de Coñdc" (s.ll.n.d.; ed. facs., Plicgor Progrr, 11, 
117, núm. LY; Rz.dl., Dice. $1. r, ndm. 711): conte una vertió amb variantr resprctc a la 
Silv.; nGm. 4 c  de PIDAL. ap. eii., 24 " . -La  nastrn versió, nGm. 118. 6s molt semblrnt 
a  anterior. pera no éa ben b6 la mateixa. Segons que vcurem mes endavani, 1. redaecib de 
la Flor ~ a r s i  a In Silva compilada de Bircelma, 1561, i d'aquerta al plec solt de Cracbuia Aq<ii 
se rontienen dose romo~rrer... (Granada, Hugo de Mena, 1570; itifra, nota 165). al Romancero 
de SepGlveda. des de 1563 (ef. LORENZO oa SEPOLYEDA, Ca+zM?sa~o da Romnnrer (S~villo, 1584). 
Edicidn, erl<idio, bibliggrofín r I.dices, par A ~ r o a i o  Rooafcuax-Moiiiro, Madrid, Castalis, 1967. 
p i ~  121). i a la Florrdn de u n r i o ~  roinnncer, de L6pcr de Tortajada (1608); és el núm. 4 d, de 
P r m r ,  op. <ir., 25 s. MenCndeí Pidal sembla fer derivar del plec de Cracduia La ebpia de Ir 
Flor, perb insirtciw que la Flor éa el cap de siric de les edpier indicades.-La darrerr 
veraib en. I ' a fere i~  Timoneda a la seva Ros.? de Amores (1573). R. 15 v.-16: que i o  sipigz, no 
tingve derivaeions; a mes, fa  I'sfeetc d'una versi6 arrsnjada amb poca habililat pel propi Ti- 
moneda: és el nbm. 4". de P rn r r .  04. &t., 26. . .  . 55. Conrioncro de &manrsr, sn que eil6ri rrco#ilado, lo nioyor parte de los romnncrs 
rmlrlloriar que f m a  agorn se aii rompusrto (An;ieio. Manin Nucio. s. d.), B. 251-252: ed. facs., 
amb una introducció per R. M e m 6 ~ o ~ e  P I ~ L  (Madrid, CSIC, 194s1). D ' a q ~ i  el ramang paaaP 
a Ir P,imero pane da l a  Silvn (Saragopra, Nbigcra, 1550), R. 176 v.-177 v. (Silun, Zorogorn, 
reimp. cit. de Roo~ i~uee -h lo i i i no .  Z32), a la Silva, de Barcelona, Borin, 1550, R. 143-141, 
i 3 la de Barcelona, Cortey. 1552, R. 143.143 u., que n'ér ebpia. Les cdicionl postcriors del 
Can r io~ r ro  da r a v n r c r  (1550. 1555, 1568. 1581). contenen la mateixa versi<, pcrb rmb alguna 
variant (p. e., hemiltiqvi 2: "por un ndawe adelante"; per a leo adieions de 1550 i posteriors. 
veg. Cniicionero de Romnnrcr (Aiiuart, 1550). Edirion, .rtudio. bibliogrnfíii s {ndiccr. por 
A. Ro~a lcuez .MoRi~o ,  Madrid,. Cartalia, 1967, cf. paga. 85 i 301). Don plecs soltr de Praga 
contenen la versi6 del Canrionaro da romonrsa, s. d., amb varisntr mis  aviat Iliur: 1. Nuem 
glola ftindadn sobra .zquel antigao y verdod~ro lornnnrc de lAlora la bien corrodo", rom. 
pliirto 00, FBANC~SCO DE ANATA, natural de Sauillo. Y olioro dr  i u ~ m o  olodido al raliinilrr 



no de11 procedir directament de la Terceva parte de la Silva (Saragossa, 
Nágera, 1551) S e ,  tot i que ambdues redaccions són molt prbximes, llevat 
de tres variants I&xiques, altrament no gens significatives, i la supressió, 
entre els hemistiquis 18 i 19 de la Flor, de dos altres de la versió de la 
Silva, merament reiteratius i justificada:meiit suprimibles. Fet i fet, els 
núms. 117 i 123 són, de tots els roinanqos de la Flor, els més apropats a 
reculls precedents identificats. 

Vénen tot seguit quatre peces titulades Lamentaciones (núms. 128- 
131), tres altres dites, respectivament, Chiste (núm. 132), Chiste de ben- 
diciones (núm. 133) i Chiste de ntaldiciones (núm. 134), i dues Endechas 
(núms. 135 i 136). Aquests tres petits grups sembla que constitueixen 
una secció, malgrat que no duen epigraf. Tenen de comú el to greu, 
seriós i planyívol, i, llevat de I'endecha famosa del núm. 135, la combi- 
nació metrica'és formada d'heptasi'labs i de versos de tres i quatre sil- 
labes, aquests en menor proporció que els Ilargs. Alguns d'aquests poemes 
teneu moments d'authtica categoria. 

H e  documentat, tal vegada, la tercera de les lameiitacions, "Todos 
quantos days clamores" (núm. 130) perb no he trobat indicis de les 
altres, malgrat que fan la impressió d'haver sortit de maiis de bons poetes. 
La forma i la tonalitat del genere les fixi, en gran part, Garci Sánchez de 
Badajoz amb les seves Lamentaciones de amoresE8, que foren molt imi- 
tades. 

dr d m  A l m r o  da Apailar, cdma 1s mataran o1 pic dr S i n r o  Nmoda; Y u" romonrr y una 
coii06n ís.1l.n.d.); ed. facs.. moit de6cieiit, r Piicgor Prago, 11, 112, aún>. ~ r u ,  la qual  conté. 
a I'crincntat nbmera. úoicament el final del roma"$. mentre que c1 comeng fou ineorporat pcr 
error al vol. 1, 116, dinr el núm. niri: cf. Rz..M., D k c .  pl. s., núm. 21. Cal advertir que  
I'aMudit núm. xrrr. Rmn>%rs do don A l o n ~ o  de A m i l a r  ... lueg. inf ra ,  nata 90-2). no i n d o u  
el romang "Atsl anda don Gariia", en contra del que bom afirma rn I'esmetifat Dice. $1. J.. 
núm. 851 (cf. l a  dercripcib que en féu R. F o u r c a i + D * ~ ~ o r e .  Lrr Conrionerillor de Preg~e,  
cxtict dc I. RHI, LXI (1924), 6, D G ~ .  XI~ , ) .  -2 .  maneet ae la f u u a ;  
ed. facr., P l b p o r  Pragigo. 11, 39, nGm. XLV: dercrit per Rz.-M., Dicc. pl. z., núm. 1174. - 
TnnibC conté el romang: 3. Frsgment d'un plec cxistent en una bibliatrca pnrfieular. imi>r&l r 
Sevilla per Alonra de la Barrera, 1580 Ireimprennió del  nortrc núm. 1?1; enresistrat  pel 
Dicc. +l. r. núm. 1166. 

56. Fol. 119 v. Silva, Zorogozn, reimp. RaoalGuzz-hlaüixo, cit., 492. 
57. Madrid. Bibl. de Palau, mr. 1577, on éo inclói el  Cerloporio de Pedro  de Lonos, de 

mitjan segle nur. Al  f. 98 v.. hi ha una pega que comeoca "Todos lar que dais rlamarcs", 
que no bc vist directament i que cito íegons la dercripció de R. Nen%sn= Fin*=, Cariaporiox 
litemricr r o l m ~ n t i n o s  del  ~ i g l n  XVI, BRAE. 1 (1914),, 162. 

58. Els  versos mes eoncguti són nquests: 
1.igrimas de mi con!;"elo 
que auéyi hecho mai.avillas 

Y haréyn, 
salid, salid sin recelo, 
y regad estar mexillas 

que soléuo. 
Sobre l'crmentat poeta. veg. PArarca G A ~ u c a E a ,  Thn l i f i  oild work, of Gorri Sdnrhr r  dr 

Badajos (Londres, Tameris  Baoks, 1968); i lcr p:,gs. 134 3s.. La lamentarid ("Ansiar y paria. 
neil mirr"). Recordem també, M r r e ~ o r z  Peuuo, Anlol., 111, 142 rs.; la poesia, a lea pign. 
148 SS. C. MICHA~LIS  DE VAECONCBLLOS. Gdr~i-S<(nr.Cei de Badajo& "Rev. Critica de Hiri. 
y Lit.". 11 (1897). Josg M ~ a r i w  J i u É ~ e z ,  Cancionrro d r  Gnrri Sdnrhcz de Badojoi, "Arebiva 
Hi~palensc".  VlIl (1947). 195 SS. 



El genere anomenat chiste és molt imprecis: Aquesta denominació la 
trobo a Valencia al segon quart del segle XVI, estesa arreu cap al 1550 
i en declivi passat el 1560, bé que no a Valencia. Qualificava indistinta- 
ment composicions profanes o sagrades, serioses o xiroies, ambicioses o 
intranscendents, en forma de villancico o de cangó amb refrany o cense, 
peces integrades per estrofes ben regides o per grnps de versos més lliures. 
A vegades, obres anomenades "lamentacions" són batejades amb el nom 
de chistes, segons I'epoca de llnr cbpia. Sembla, doncs, parcial la defi- 
nició de Joan Fernández de Heredia: "La poesía del chiste, 1 si es gus- 
tada, 1 es lo bueno que no es nada." F a  I'efecte, en definitiva, que l'agudesa 
i la subtilitat expositiva, amb independencia del contingut, era allb que 
hom volia indicar anib aquella designació 68. 

El chiste núm. 132 és una poesia d'elogi. i requesta amorosa; no la 
documento. Els núms. 133 i 134, el coklector els titula Chiste de bendi- 
ciones, "Bendito sea aquel día ( que mis ojos te miraron", i Chiste de 
maldiciones, "Maldita seas, señora", i en féu dues peces individualitza- 
des. Coplas, per contra, és anomenada una cornposició del mateix genere, 
que comenca anib el primer vers del niim. 133 i té un coutingut semblant 
en la resta, pero que de cap manera és la mateixa peca de la Flor. Les 
Coplas formen, no pas dues composicions com al nostre canqoner, sinó 
una de sola, que comporta una tirada de benediccions que fa el poeta 
a I'estimada, seguida immediatament d'una altra de malediccions a la seva 
desventura, a el1 mateix i a i'amor OO. La versió de IaFlor  és probable 

59. Veg. el meu eitudi Maleo Flscha el Vi«*, lo corte l i t~ror iom~uicd del duquc de  Cal- 
brin y cl C o n i i a n o  Il~modo de Ufilola, RMu ["Anuario Musical"], XIII  [1958). 73-75. 

60. La versi6 antiga mén completa que conce, semblsnt, per6 no igual, inrirteixo, a la de 
la Flor. ea troba a I'E$ocjo dc e$romorodor. Guirnnldo estnaltoda de oolancr r eJo~üenzas deri- 

~ ~ 

rer d e  diverso, m t o r n .  E N  el 9uel $8 h~llordn m u c h a  obra ,  y riromonceh y g1e1.1, y cnn~io- 
nm y villonrico~. Todo mwy orodoro T muy aploiibl~. (S.1l.n.d.i pera A ~ m r i i a  Rooafcrrez.Mc- 
mro, Silva, 1561. Contribr<ri6n. 66 s .  -veg. 2 la nota 23.2 la dercrincib bibliogrifica d'aquesta 
abra-, creu que fou pvblicat r Sevilla, per Crombcrger. desprir de 1527 i abans de 1539.) 
Reimp.. Erpeja da arnmorador. Conrianaro gdtiro. Raimprero del ejrm#lor único, ron i s i i  estudio 
grrliminor dr A-r~orro Rooafouei-MoÑirio IV=lincir, Castalia. 1951). 76-79; cf. .  a més. 
R..-M., Dicc. *l. s.. nrim. 870. El primer sri!p de les bencdicrions i el primer de  les male- 
diccions diucn, rcrprcthament, en aqueita eornpo~ieib, titulada Ottor coplos a I'Crpsjo: 

Bcndito sea aquel d ls  Maldigo que no querria 
que narrib mi pensamiento. 10% ojos con que oa vi primero 
mi eongoxa y mi tormento, Y aquel mal tan lastimero 

mis enojos. .. que nie herirfes ... 

anterior a I'Espeio .el cinconer de coiricn(ameotr d d  segle xvr,  contingut dins el 
ms. 1579 de la Bibl. de Pala", de Madrid (cf. la meva ed. del CMP, vol. 3.A, 219, mn. hln'); 
r i  f.  214 v.. hi llegim: "Vrndyto sca aquel dla 1 que n a c y h i  ~enramiento"  (scganr Piorl ,  
Carrnporiol, 306). - Mafeu Flecha el Ve11 la contraiAu a I'espiritual en Ir  seva ~ l ~ s o l a d a  L I ~  
Bombo, que rupaso escrita devers el 1540. vr. 80-88: "Bendito rca cstc dia 1 que nascib el 
caoontamirnto,.." (vep. el meu cstudi. cit., Marro Flecha rt Viajo. 54;  el ranlrafortum ii pu. 
blicrt a M ~ r a o  Fmcn*. Las enralodos (Praga, 1581). .TronrcriptiY+i y estudio por H T G Z N ~ O  
ANCLSI Barcelona, Bibliateea Central. 1955, Publicaciones de la Seeeibn de Música, XVI. 
pigs. 57 3.). -Al plce aoit Ramanrr nvavo .Por muy g e d l  estilo. Con 14"s glosa iiueuo o1 ro- 
mmnra que d i z i :  "En  Cortillo ertb wn c~rt i l lo  9". s .  Ilomn Rorho frida". Y d romance da 
1110 rayiin E I M B .  Y ' ~ ~ ~ J  coplor y villonnros ( s . ~ ~ . ~ . d . ) ,  trobem la mateixa versi6 de r ~ x p s j o ,  



que fos continguda, en canvi, en un plec solt o petit cansoner que posseia 
Fernando Colón, mort el 1539, i que, segons el registre de llAbecedarizam, 
13137, era titulat Coplas a una señora en dos cartas i comencava: "Ben- 
dito el día primero / que mis ojos te miraron". Almenys el v. 2 coinci- 
deix a n ~ b  el corresponent d e  la Flop; la qual cosa no fa I'altra compo- 
sició 

L'endecha núm. 136, "Después que amor me venció", molt culta i de 
qualitat, aprofita- els bestiaris d'ainor, com també ho fa el gknere de les 
lamentacions, amh el qual podriem identificar-la cense dificultat, tant pel 
contingut i I'estil, com per la forma, de tirada de versos llargs i curts. 
No he documentat la peca. 

Si, en canvi, la del núm. 135, molt famosa i divulgada, tradicional i 
vella, gastada per 1'Ús i d'acusat patetisme, ja des de les primeres estrofes, 
de nietre curt, com totes les restants de la composició: 

Parióme mi madre Quando yo nací 
una noche escura. , era hora menguada : 
Cubriótne de luto, ni perro se oia,  
faltóme ventura. ni gallo cantava.. . 

Aquesta endecha és, entre altres fonts, a diversos impresos dels volts 
de 1550; perO la nostra versió no deriva de cap d'ells 

amb el titol de COPIO$ qua hizo tan gsritil hanbrr a su amigo; ed. facr., Pliegos Proga, 11, 
247 s.. núm. rnrI; d e s ~ r i t  per Rz..M., Diri.  01. J . ,  iiúm. 1048.-A Elvas, Bibl. Phiblia Hor. 
ténoia, núm. 11973, f. 49 v., hi ha una verrió fragmentaria de Ir  p e w ;  ed. M. J o r n u l ~ ,  O Cois. 
rioneiro HorlOtxsi~, cit., 45, 112 SS., núm. 11.-Una altra vernid niusical. a Coimbra, Bihl. 
Universitdria, ms. mus. 242 jdar ie r  terc del s. nvr), f. 151. regons S*arrrco K*rr~ea, Los 
moniwrriros musical#$ tzúrnx. 18 y Z$2 de I B  Bibliotaco General da lo Uwiuersidod do Cainibra, 
AMu, V (1950). 91. núm. 158. - H i  ha una cita dels dos primerr versos al final de 1'Ele- 
glo xx i ,  de Pedro de Andrade Cominha. 

61. V ~ g e u  les agudes reeonrtruceions de plecr s d t r  de Iñ llihreria de F. C o l b  aue fhu 
A. ROO~~OVBZ-MONINO. Doxicntos plirgns poftiros desroiioridor, aimriores o 1540. NatMor bi. 
bliogr6ficor. tirñtge a part de NRFH, XV (1961), ~ i g .  22, iiGm. 127. Cf. Rz.-M.. Dice. pl. s., 
n I m  d 2 h  

62. Lei altres verrions extenres que conea potrer es podrien ineloure en tres grupl,  Al primcr 
refeririem La verrib de Ir P~impro pnrtc da In Silva (Srragorsa, Nigers,  1550). ff .  214 v.-216, 
Otro chUrs (reimpr. Siluo, Zorago;a. per Rooaiciiszhfo~ilio,  259-2611; i r  redaceib llargr. 
ñmb wtorae erlrafep m i s  que la Flm; les eahles coini:identi presenten variants. Aquella redar. 
cib e9 repeteix a la Siluu, de Barcelotia, Barln. 1550, f f .  184-185 v., Eldsrltas, i a 13 Siloo, de 
Barcelona, Corte?, 1552, f f .  184.185 v.,  Endaclrar. - El segon grup podria &ser rrprerentaf per 
la vcrsi6 de Madrid, Bibl. de Pala". ms. 1577 (suprr, nota 57), f f .  121.122, que can16 alnienvs 
una da Icr estrofea de la Flor: versid parcidmenf publicada ner PIDAL. Conopniios, 166 s. - 
E l  tercer en% Poferiria l a  redaccie del plec solt Roma;icr del eorlds don Sancho Dias. padre 
de Benialdo del Corpio, cómo re easd corb doña X i m ~ a ,  hcrnaona del rey d a  Alonso. y dnio 
el masmo rey lo mandd eehor r n  p~¡oioiier, y o dmio X i m s n ~  mondó meter en religi6rt. Y unas 
iamrntorimiaa. Y qrra PregY~i d i  Amor (~.ll,n.d.), titulada Otros Clomentociorirrl i conrtituida 
per den cstrofcs, cinc dc les qualr no obn caiitinguder a la Flor. una coincidein i les sltrel . 
presentenvariantn;  ed. fari., Pliegos Prwn, J .  63, núm. virr; ef. Rz.-M., Dirc. pl. s., núme. 
ro 1024. Aquesta versi6 paria a un plee prietieamexit del mateix titol, reimprerrib de Pan 
terior i ertampat a Burgos per Juan Bavrirtr Varerio, 5. d. r h r c i a  el 1595". regvns Sr i r i .  
c o i . ,  1, 33, n l m .  92); ed. fars.. Pliegos. IV, 7, núm. c:rxxr: cf. Ra.-M.. Dirr. p1. s., núm. 1025. 
- Trobem la primera estrofa d c l a  Flor. per6 amL una varirnt  31 u. 3 ("c. d. ncgro"). a l  plce. 



La primera part de la Flor es clou anib dos sonets, I'un de Garcilaso, 
"Passando el mar Leandro el animoso" (núm. 137), i I'altre anbnim, 
"Hero, del alta torre do mirava" (iiúm. 138), tots dos generosament 
divulgats des del segon ter$ del segle XVI, la qual cosa eas fa  veure com 
el procés de difusió tradicional s'exercia també en la poesia culta i regu- 
lada oels metres toscans. El sonet de Garcilaso corria imorks ia el 1536. * ,  
abans de i'edició de les poesies d'aquell liric i les de Bosca, de 1543, i 
s'expandí molt "8. Cal remarcar que la versió de la Flor presenta, al v. 14, 
la curiosa variant "czecute" ,  per 1% corrent i comuna "essecutá", i que 
trobem la mateixa discrepancia en una edició del sonet feta per Tinio- 
neda 04. El sonet anbnim tanibé es propaga molt Ja veurem més enda- 

solt: Aqai romien~a un romwce da ~ i u  desofk eiifre doic Urge1 y Bariiordo del Cnrpio. M& 
uno ensolodo de mnrhor romoi~res eiieios y ravztarcillop (s.1l.n.d.). a l 'Estor~~o q<iorrli de l'eitio- 
lado; cd. faer., Pliegos Proya, 1. 5. núm. 1; ef. Rz.-M., Dirc. 01. s., núm. 707. - Covranua i~s ,  
Tesoro, e. v. e n d e d r q  di": "Un solo eieinplo carero apuntaré, muy sabido de todos, que son 
183 COPI~J  de las endechas ...", i reprodueix l'eptr. r, exactament igual que la redaccib de la 
P b r .  - Pedro de Andrade Caniioha féu les seves Endcrlias 111, Ao soin de "PorUmn mi mo- 
dre". amb un total de ris estrofes.- Lape de Vega inelogué els ur. 1.12, anib una varirnt al  
v. 6 ("hora fue m."). n Lar  fomoxar artz<ria*,or, acte Ir (Obras, =d. R. Ac. Erp., VII .  
pig. 2 0 7 ~ ) .  - Quevedo en féu una parbdia, "Pariónic adrede mi madre". - Hi ha membria 
de les riortres ~ndeclior en el canconer judaic.espanyo1 actual ( M ~ ~ c i r  F R B N ~  ALA-IU~BE, SY- 
PcMurnriar dc lo oatlgua Ilrira Popiilor, "Studia Philolopics. Homenaje ofrecido a Dámaro 
Alanro", 1, Madrid, Credos, 1960, »SE. 69) i curiaros records. edcara que vagues, en el 
folklorc actunl (Eouraoo M. Tannna, Llrico hiipái$ica. Rrlorioiirr eiitrr lo popiler y lo n l t a ,  
Madrid, Castalia. 1966, pjgs. 121 SS., niirn. 61). 

63. No cm proposo de fer.ne t'inventari. sin6 de doiiar Úiiiescieot unes nater bibliogrdfiquco 
indicatives. La imprcssió del sonct. de 1536, CP al plec ralt portugues T ~ o u ~ r  da darir portorcr, 
S. Silucrlrc i Amzdor. Faytas po? BERNALDIM Rrseuno. Novo+nrnte ompven~idnr. Com oiitmr 
doidr romanrss. com siias gromw, qtic diram: ."O Belrrma". E "Iuda f o i  mi parditidn". 
E "Pnssaizdo el m ~ r  Lenndro" (s.ll.n.d.), segonli MnrBnoan Pawuo. A+ital., X (Santander, 
Ed. Nac., 1945), 315 nota, i Rz.-ia. .  Dicc. pl. s., núm. 486 bis; ~xemplar  a Lisboa, Bibl. Nac. 
- L B $  obror de Barrda y alyr~nor dc Gorcilosso da lo Vega, rep~r t idor  a» qsotro libros (Bar. 
eelons, Crrles Amarós ,  1543, full [6.&1, Sorlcta de G=rtilarro que se olvidd da p(i3i~1 0 1. fin 
rai i  svs abras.-Cangoner manuicrif de Pedro del Pozo (1547). f .  64; A. R o o a f o u ~ - M o R i n o ,  
Conrionero POEL>, BRAE, XXIX (1949), 498, núm. 116. - P h c  sall Lar r o p l ~ s  do "Flf?id&". 
con dos sonctor; r l  «no, da "Pnssoido ol niar L E U , L ~ ~ O ' ' ,  y el oto, que dineil: "Quiat disere 
ou'sl oureliria". r c .  Va tntnbién al de "Flkrida" 3 "Lcoridro" briritor n lo r0in'tilol 6or runlr . - . - 
T~xoireon (s.1l.n.d.); versió prafanñ de Garcilaso. amb la mateixa variant de la Flor. v. 14. 
" ~ x P c ~ ~ I E " .  que dipcrepa de la Ilicb forrent "rrrrnctd", y versi6 a I'e$piritual de Timoneda: 
ed. LOCAE ne Toma.  Yoriar 9oc3ior de Juolb Timonrdir. BRAE. 111 (1916). 566 s.: cf. Rz.-M.. . .. 
Dim. pl. s.. núm. 569. - Di&o Pishooa. L i b ~ o  de mAricu dc~vikiielo, agora $aiieYomaitte con,- 
puesto 907.. (Salamanca, Diego Pisador, 1552). f. 7 ;  ef. G ~ ~ u i l o o ,  Egirajo, 111. col. 1235, 
núm. 3485. -.M. o. Firn~Lua*, Libro de m3irica ... iiiriIi&lndo Orphdiiiro Lyrz... (Sevilla 1554). 
8. 126.126 v. - FII~IIICISCO DE ALDAVA, S~gioido ~ a r t c  de las ubrnr qqir re Losr podido hollar del 
rgitdri  ... (Madrid 1591). f .  61 v., glorra del ranet; ves. Meatrionz PeL*uo. o*. "t.. 318, nota. 
-Cangoncr musical rnanuwrit de la Bibliotcea dels ducs de Medinaeeli, núm. 13230; ed. 
M i ~ u a ~  Quaaos Cenrioriaro ri>uxirol de lo Caro de Medi t~oc~l i  (Siglo XYI). 11 (Barcelona, 
CSIC, IEM, 1950). 16, núm. 83. -Par;$, Bibl. Nat., ms. esp. 307, f. 93; cf. A. Moanr-F~rro. 
Cnt., núm. 600. 

64. Vez., a la nota interior, el DIPC ~ o l t  de Timoneda. 
65. Dela eangoncrs eoneguts contenini cl sonel rnhiiim, tal vegada el més reculrt Cr el de 

Madrid, Bibl. de Palau, m.. 1577 (aupra, nota 57), dc e. 1550, f .  118 v.; P i m ~ ,  Cartoooeo~. 
166.-De les altrcs cbpier. alsuúer provenen de la versib publicada, amb una gloria rixi 
mateix anbnima. al  CG(1557) (Cai~cionwo grnersl qlic contiaria riai<ciins obre$ de diuersos aula. 
rer antiguo< ron olguilos coros i~ziaior de modernos. De nqiruo covregido y irnpresro. Anvers, 
Maitln Nucio, 1557, ff. 400 u.-401; RODR~CUEZ-MOÑINO. Suplemento, núm. 315); aguePta 
uarsib. eneap~alada amh el tito1 de Soneto wiejo, presenta variants respecte a la Flw.  - Ofereix 
varionts acusades, tsnt reapeete i la Flor cam al CG. la verrió, que no veig citada per ningú, 



vant dosroman~os  ai.xi mateix referents a ' la  histbria de Leandre i Hero 
(núms. 248 i 249); el tema, per tant, devia ésser agradable al collector. 

Les seccions en que es divideix la segona part del nostre caqoner 
són. equivalents a les que hem vist a la primera. Aixi, la secció inicial, 
que a la primera part no duu epigraf, a la segona porta aquest: Sí- 
gueme otras diversas respuestas y pregwntas de enamorados del mesmo 
concierto, on els adjectius otras i mesmo proven encara més la relació 
entre ambdues seccions. Aquesta de la segona part és més copiosa : consta 
de seixanta-quatre peces (núms. 139-202), repartides entre setze cansons 
i quaranta-vuit villancicos. D'aqtiest corijunt, quar'anta-dues peces són 
redactades en castelli, i vint-i-dues en ca.tali. 

Com la seva corresponent de la primera part, aquesta secció no és 
pas uniforme quant a la qualitat, a causa del peu forqat de posar una pre- 
gunta i de trobar un text escaient a la resposta. De manera jue, alcostat 
de composicions forca notables, en trobem d'altres de banals i prosaiques, 
massa veristes i poc reeixides, i d'altres que no són sin6 creacions mime- 
tiques i ocasionals, o adaptacions tal volta degudes al mateix col~lector. 
Perb totes les peces, fins i tot les més sivies, ofereixen una tonalitat 
expressiva ficil i comunicable, apta per a. la difusió tradicional. Vista en 
conjunt, la secció, igual que la corresponent de la primera part, és molt 
vivas. N'és exemple el refrany i la tercera estrofa del núm. 165 : 

~ D ' o n  sou, que tan d t  veniu, 
don pipiripiu? 

111 Ab vbstron ballar y inanyes 
y voltetes tan estranyes, 
deveu ser de les montanyes 
on fan cugullades niu, 

don Pipiripiu. 

publicada pir Pea= A L ~ E ~ C H  Vrr* r Odor<im (puar m1go nidrigalar nppellninsx) ... libcr pri. 
mitr (llareclona, Jaume Cortey, 1561). pdss. 38 s.; el. P r o a e ~ ~ .  Cat., 11. pdg. 170.- Tampoe 
no ér citada I i  del ms. 607 de la Cara de Medinaceli, pdg.. 804 r. (cf. C a r i r ó ~ h ~  o. M a e r r z ~ ,  
Opero omriia. 1. T~axrrriprión y srfudio par Moiis. H .  Aria~És, Roma,CSIC,  1952. oig. 5%- 
Am>iro PÉaen. Segt+nd~ porfe de lo Diana (Venkia 1585; la primera ed. 4s de 15641, 225 s.; 
glosra dcl ronet per aqvesl autor. - Madrid, Bibl. de Pala", ms. 1580, glorra; Pin*~; Carloparior, 
309. - Canc<onciro me. del veseomte de Jciromenha, glosres i eomcntaris; C. Micn~bLrr,  Mitici. 
liiligeri our gortz&gIrischen Hondachrifloi. 1. Der Conriotieiro Jtiromcnha, ZRPh. VI1 (1884). 
444. 615. - kvara, Bibt. Públia, mr. cxrv/2.2, Conciorieiro d s  Corte e dr Mognotr~ .  f .  157 v.: 
el ranrt, seguit de I r  glorrr, regonr el CC (1557); ed. Co~cionciro de Corte a de MngncLr. MI.  
rr iu /z -2  do Bibliolero P < i b l i ~ .  a Aryr,ivo Dirtritvi de .evo,.. Edirzo e notar $0, Aernua LEE, 
F ~ ~ s c i s  Asains  (Rerkeley alid Los Angeles. University of California Prers, 1968; Uniuerrity 
of California Publicationll in Madein Philalogy, vol. 84). 386 s., núm. I1941. -El aonct 6s 
t a m h i  al ms. eipanyol i porlugu&8 de Ir Hiiprnic Saciely descrit per Ronalcuu-MoRrxo i 
MAR$* Baau, Col. mrs. HSA. 1. 79, iiúni. x.53 (supra. nota 22). - T E ~ Y I L O  BRAGA, P.ntmo 
de Lliia de Comdes (Porto 1880). be" err6niament atribuí el sanet a Camoens.-Per a la 
bibliografir del ronet rbn de forga utilitak clr trcbzlts de M E N E N ~ E Z  PELAYO, A#tol.. X, 317- 
319; CAROUNA Mic?irE~rs, Inuasliga~óes robr. m i i r i o s  e raneiidnr porfug%icr~r corlrlh~nor. 
R H i .  XXII  (1910), 548 ti.: i As~ins,ed. cit., 567, nota al núm. 194. 



El recurs més emprat per a conferir realisme i animació a les peces 
6s i'ús de frases familiars i proverbis  popular^^^. El cas mis represen- 
tatin ens i'ofereix el núm. 155, constituit per un tema inicial o refrany 
que Hernán Núñez iiiclogué en la seva collecció de proverbis, de 1555. 
El tema liminar de la nostra composició i el proverbi de Núñez, prictica- 
ment identics, diuen, respectivament : 

Qui té anguila pev la cua Qui  pren l'a[n]g[u]ila per la coa 
y la don& per la fe, y la dona per la fe, 
bé pot dir que res no t é .  bé pot dir que res no téo7. 

La resta de la peqa és, vers per vers, un enfilall de locucions populars. 
La composició núm. 188, "Anar-se'n vol lo meu señor". duu un 

refrany anbnim i tradicional que fou glossat per Joan Fernández de 
Heredia en dues cobles. De les tres estrofes de la versió de la Flor, les 
dues primeres són gairebé iguals a les de la peca d'aquell poeta; la tercera 
n'és independentM. Galceran Durall també glossi el refrany i, a mes, el 
contraféu burlescamenta8. El tema liminar del núm. 140, "Partit haveiii 
companyia", fou glossat, amb estrofes diferents, per Pere SerafíTo i con- 
trafet per i'alludit Durall". El refrany del núm. 162, "Ma senyora m' i  
dexat", fou encara inés conegut a les terres catalanes: el glossaren, dife- 
rentment, Serafi i Durall, i posseim dos n~anuscrits musicals, malaurada- 
ment incomplets, que el contenen, amb una cobla glossadora, identica en 
els dos i d i f e r e i i t  de la resta de les fonts. El refrany a la Flor presenta, 

66. "Porfia matx rinado' (núm. 142, v. 7). '"Amor ab amor ae paga" (núm. 148, v. 4). 
"Cepo.1 veja y sena guiar" (núm. 147 v. 3). "Bs perdre-l Ilexiun; "pcr w> diu lo vulgar: t Si 
fas lo Que ningú.t mana 1 y ames qui not vol amar, I aiiiris carrera vana'' (iilm. 148. vr. 3. 
13.16). "Frct y amor 1 no MP on se mct" (núm. 150, v.. 3 3.1. "No me peyno para vos"; "En 
los nidos d'antaíio 1 ya no bxy pixaros agaña' (núm. 161. vs. 3. 22 s.). "Mas quiero en 
breve 1 tener asno que mc lleve / que rocin que me derruepue" (núm. 171, vs. 19-21). "Mala 
bmca u6 traga l'ull!" (núm. 179, v. 3). «Viejo, al amor dexaldo" (núm. 183, v. 15). "Senyora. 
mCs url  lo vell, 1 que1 jovc no té scrvell" (núm. 184, vr. 1 s.). ' "Ainaie~ dan mil dolores" 
(núm. 185, v. 3). 

67. Rifraner o p~merb i a r  an rananrr que coiigid j glarrd rl roniendador I I e n s i ~  N6N.z. 
profexsor dn rddrica y griego en In Universidad de Salamoiira (Salamanca 1555). Segueixo la 
ieimp. dc Lleida 1621, que tinc a m i ;  vcg. f. 99. Núíier trrducix: "El Catalán. Quien prende 
el aCnlguila p o r l a  cala y Ir muger por la palabra. bien puede dczir que no tiene nada." La . 
tradvccid parsi a coanerr ,  Voc: "Kicn prende la angilla por la kola i la muxer por la palavra. 
bien pvede derir ke no tiene nada: o haga kuelitn ke no ticne nada" (ed. Colrnrr. 409o). 

68. ' Bibl.  de Catalunya, m*. 2050. ff .  98 "-99. -Madrid, Bibl. Nac.. ms. 2621, f. 187 v. - 
Obrar ("d. CC, 119 s.). 

69. Bibl. de Ca<>lunya, ms. 1724 (1868-15721, ff .  40-40 s., Allrirs o utio roiyora. Son 
rrnyor wolio nnnr.~a'n. g n  fesa  gran debof; el refranv diu: " A .  a. l. ni. s.  / E~tqiioro y Pr. 
jo jo lo aiior."-Ibid., mi. 1723 (1564.1580), f .  26. Allrar a ulin senyoro. Me-auio  prbmPr 
dr porlor.mc, mar qiic rsperdr, ra tia se n'avio de nnnr. Y b la tema: "Lo malo humor mor-  
se'. "01. ] Mal an)i d 6  Ddti o gui li dol!" 

70. Dos libres (1865). f f .  59.60 u.; refrany. E ~ P  c9trofel i tornada. Ed:mod=rni cit., 71 s. 
71. Bibl. de Crtalunya, ms. 1723. ff .  17-18, Coblrr o una renyao. Sent ello molt gran 

a o l ~ c ~ ,  me dir orids per rofid. sent-o ello, y nie di= ?la.m risrdi mdr d'allo. El rcfranv én rixi:  
"P. h. C .  1 No y d N ~ # Ú  ~ r e g s  t a l  1 Rofid i o  bd s e r i ~ ,  I de "ds trnguN lo cabd." 



pero, variants als dos primers versos, que el separen de les altres re- 
daccions ". 

De les peces castellanes, he documentat les següents, degudes a poetes 
de I'epoca dels Reis Catblics. "Partir quiero yo" (núm. 201) és de Car- 
tagena, que assoli gran prestigi al seu teinps i és ben representat al can- 
Soner de Castillo; la versió de la mor ti! una tercera estrofa que manca 
en els cangoners que contenen la composició de Cartagenar3. La del 
núm. 199, "Qué mayor desaventura", és d'Alonso Pérez  de Vivero, se- 
gonvescomte d'Altamira, contemporani de Cartagena i company seu al 
mateix cansoner; la peca de la Flor, f o r ~ a  variant, manca, a més, d'uiia 
estrofa de les quatre de la'versió de l'esmentat canGoner 74. També Diego 
de Sant Pedro figura a la Flor, amb la composició "Bolved presto, el 
cávallero" (núm. 200), per tal com aquesta peca és adaptació d'un diileg 
de partenca entre i'amada i el cavaller, fet per lVal.ludit novellista i poeta 
i que comeuca: "De venir, buen cava1li:ro". Es tracta d'una reducció 
deturpada que ha'suprimit, de l'original, la intervenció del cavaller, con- 
vertiiit, així, la poesia en un mon6leg feniení; hom hi Iia canviat, d'altra 
banda, l'estructura rimada de les estrofes i afegit una cobla, la tercera, 
que no trobem en les altres versions c o n e g u d e ~ ~ ~ .  Encara que d'autor 
ignorat, és iuteressant el núm. 190, "Cercáronme alrededor 1 cuydados 
de amor y fe", tant per la seva qualitat poetica, com perqul: el refrany és 
una de les parbdies de lírica cortes que hom féu sobre el salm 114, 3,  
cantat Ad vesperas de l'ofici de difunt:s "Circundederunt me doloris 
mortis", esseiit I'exemple hispinic més il.lustre d'aquelles I'Inuitatoriunz 

72. A la Flor el refranv fa:  "Mn renymo m'd de .n t ,  .I pliera-1 bé q$ie tarit "olio. 1 C*<. 
daré ronz u<& orat: 1 Mniojo quin donar fio!". +-A 19ene Snaa~t.  Dos libres, ff. 61 v.63 v . :  
"Pxis  fortrcrie m'd llevot / rol lo bb gris poirahio, 1 c. c a. o.: 1 M. q. c. d .  f.," (ed. cit.. 77 s.). - Duro11 di": "P«r lo tempr m e  d <nodrot 1 Perro grni,i p w  jo tmia, 1 c. e. ,r, o.: 1 M 9. e d.  
f.!" (Bibl. de Catalunyr, ms. 1723. ff. 18-21, Aliras coblnr de nraldit de Inr dmial; y ferm-lc por 
lo q v i s  feve11 les posades. Ibid., m$. 1724, ff. 33-35, Cobles cotalanos fetes mi divarrat monrror. 
Lo primero i r  di,, por d'ollo mole rmdidd d'ellal y nialdit (eom I'anrerior): al f .  47, cbpir par. 
cial de la precedent). - Madrid. Bibl. Nac., ms. musical, que jo sioiga no ertalagat, la eoneixcugi 
del aual dec al Sr. Jaume Moll: "Puix foltu+io m'd Ilevat 1 lo mcjor b6 qtio tenia, 1 r:  c. 3,. o.:  
1 M .  g. E .  d .  f . l n  - Vdladolid, Catedral, Arxiu music.il. ms. 17, f. 13 v. (segonr la catalosaci6 
d'Hioilir A a a ~ E s ,  El Avrhiuo mudrnl.de lo Catedrol ds  Valladoiid. AMu. 111, 1948, 83 s.); el 
mateix refrany i la matiixa cobla de l'nltre ms. mu9im:al. 

73. CG (1511), 8. 147 v.-148, Villontiro de Coriogeno; ed. facs., cit. Dcl CC pas i j  21s 
altrea canconerr. -Co+i&onaro da Cosrantino ( e .  1516): ed. F ~ ~ L ~ H É - D E L B O S C ,  325, nIm.  240.- 
Espejo de sniimorados (1127.1539); reimp. Rd~aíoriez.:bleiii~o. 129 s.; cf. Rz..M..  Dirc. pl. J.. 

núm. 870.- P b c  rolt Caplar rorriro lar rame~as,  rim otras mt<cltot obra,, apud GALLARDO. 
E?i$oyo, 1\', col. 1417, núm. 4490; cf. Rz-M., Dirc. $1. r, 784.-Oxford. Al1 Sovls 
Coll.. núm. 189. f. 329: vese" K n a ~  Vor~meLLea, ZRPh, 111 (1879). -Paris,  Bibl: Nat.. mr. 
esp. 307. f. 258, scgonr A. M o a ~ ~ - F * r i o ,  Cot., núm. 600. -Sobre Cartacena, ves. Jonn BAO. 
r r s r *  Ava~Le.Aace, Cariogenn, p o ~ l o  del '"Caiidonero genarol". B R A E .  XLVII  (1967), 287.310. 

74. CC (1511). f .  147. Otro Ieiilloncicol del uiironde d'AItomiro, ed. facs. cit.-El re. 
frany i una estrofa foren posats eo música i incorliorats al CMP,  devers 1505: ed.  cit., vol. 3.B. 
""m. 332.-Vec. tambg, Londres. Brit. Mur., Add. 10431, f. 70 v.; cd. Resiiaar, C. Rrilish 
M., 91, 161, n im .  171. 

75. La pega de Dicgo de Sant Pedro havia estat incorporada, c. 1505, a1 CMP. f.  157. 
full avui perdut; vec. la meva ed.. vol. 3.B. núm. 475.-Figura al CG (1514). f. 130. i 
edicion. sebüenti; ves. RooalCuzz.Moíriwo, S u p l m r ~ i t o ,  núm. 106.-També, a la Secundo 
poris CG (1552). ff .  157-158; reimp., Roo~lcorz-MoÑiso. p k r .  (2931.I2951. 



de la Vigilia de la enamorada muerta, de Juan del Encina, "Circundede- 
runt me 1 dolores de amor y fe" 

Semblen més recents les peces anbnimes n h s .  176 i 181. Aquesta 
darrera, "Castillo, dáteme, date, 1 si no, yo dart' é combate", una alle- 
goria lirica del castell de i'ainor, aquí expressada en termes senzills, es 
relaciona, degut al refrany, amb dues versions d'una mateixa composició 
del Canqoner Musical de Palau, copiades devers 1516 i 1517; l'allegoria, 
d'altra banda, t é  curioses pervivkncies en el cansoner folklbric actual'7. 
L'altra peqa, "Si miran mis ojos" (núm. 176), glossa una adaptació de la 
canconeta, molt difosa i esdevinguda proverbi popular, que deia: "Allá 
miran ojos, 1 a do quieren bien" T8. 

Dues més relacionen novament la Flor amb el valencii Joan Fernán- 
dez de Heredia. El refrany d'una d'elles, "Malaya quien os casó, 1 la de 
Pedro Borreguero" (núm 172), el poeta I'esmenta en una de les seves 
composicious. Existeixeu, a més, unes altres glosses i diverses referkncies; 
aquelles, perb, no són iguals a les estrofes de la Flor, que, per cert, tenen 

76. Dins 1Yglogn de Pldcida g Viloriano, representada, p t s c r ,  el 1513. SALVA. Cot.. 1, 
431.433, núm. 1227, creu, rmb d'altres biblibfils, que existi una ed. de Roma, 1514, i derrriu 
1. suc siposa de Burgos, Alonso dc Melgar, e. 1520. Cf. ~ m b C  Rz-M.. Dicr. pl. J., núm. 178. 
Ed. fac$., Atit ir ,  c a a d i n s  g fmrrcr de lo Biblioteca Nilrimol, 1 (Madrid 1962). 241 s., 
núm. x i i ;  v a .  pig. 263. L'I>iu<t~torium era al CdlP,  f. 83, avui oerdut, on fou copiat c. 1515; 
veg. l a  meva ed., vol. 3.B. n Im.  q59. També es troba a Madtid, Bibl. Nac., m.. 4114, ff .  533. 
534 v.- H i  ha una altra prrhdia del salm al Cancionoiro de Rercnde, f .  98, "Cercaram me 
los dolores"; ed. fscr. cit., de Hurrrrrrcroa. -Una altra, a Fnrricisco DE us NATAS, Comedia 
llamada Tidni, jaroida 1. imb el rcfrany d'Eneina 1 unes 'altres gloares; cd. U. CRONAN, Toa. 
iro npoñol del siglo X V I .  1 (Madrid 1913; Soc. Bibliófilos MadrilcBor, X), 8. - Una alfra. 
de caire rdigibs. El noaniiento de ronl Pedro, basada en l a  pesa d'Encina. al plec sol1 Laman- 
t l i r iaer  da nmorar hechas por « v i  g ~ n t i l h o m b r ~  ofiorrionndo ... (a.1l.n.d.); ed. facs., Pliegor, 11. 
167 s., niim. Lxvr; ef. Rz..M., Dirc. pl. J., nUni. 922. 

77. CMP, ed. cit., vol. 3.B. núms. 341 i 414, amb gloarcs difcrents de leo de la Flor. 
Quant a la pirvivincia folklbriea, veg. E: M. Tonn-un, Llncn hirpdniro, 116 s.. nIm.  55, on 
trobem, entre altrcs. aquest uemptc: "Cartillifo de Mor6n 1 quc a todo el mundo combates, 1 
ahora que yo t e  combato. I ersfillita, date, date." 

78. Com a proverbi, "ALM miran aiors' figura al  recull paremiolhgie de Sebaitián de 
Hororeo (ENILIO COTAREUI, R ~ f i s n e s  ~Iosadol  por el lic#>iMdo S#bortidn d# Horario, BRAE,  
111, 1916, 108, núm. IZO) i al  de Cosaus,  Voc. (cd. COMBET. 80 b ) .  -LSermentada canqoneta 
tradicional fou glorrada PLT C R I S T ~ ~ A L  DE CASTILLBIO (t 155O), Obras (15981, f. 54 (ed. Obras. 
Edirión y notar dr l .  Doaiiriou~z B o ~ o o l r ~  11. Madrid 1927, CC, vol. 79, pigs. 146 rs.). La 
emtraféu pcr a comentar e~devrniments de 1538 i la elassi  I l x a s h ~  L6m.z DE Y ~ r c u ~ r .  F a n s  
nl<ruomentc compiceda por ... sobro la jclicc nqinuo de la concordia y puc r roricirno da iiuadra 
felicirimo Emfi~rador,  remper ai<gwslo, y del rhriltianisnmo rey da P ~ o n e i a  ( . I l . d ;  cd. 
Ceovrn, T m .  esp., 1, 489; ed. faes., Axloi,  comadial y farsas de lo Bi6liotero Nocio+iol, 11. 
Madrid 1964. 303, núm. nxv). Cantiafeta a I'espiritual i glassada per una religioso, es troba' 
a Madrid. BibL Nar., mr. 4527, f. 15 (daiat entre 1543.1147) (ed. J. Dowfxcu~z  Bonoori~. 
Pordar de *?la nrolaio co~crptionixta del siglo X V I ,  "Rev. de la Bibl., Archiva y Museo", 
de I'Ajuntsment de Madrid, IV. 1927, 262 se., núm. r).  Hi ha una adziptació. "Soy enamoradou. 
an ú xsrimil~dr 1. canqoneta, al  ml. B 2486, f f .  12841-12841 v., de la Hispanic Society ( F a e ~ n ,  
Conrianero rruillirno. 388, núm. 550). Pedro de Andrade Caminhs fCu una cornporició dc sir 
cstrofcs A ríts rantnr ielho (ed. P i i e s í c ~ ,  260 s., núm. 278). D i o ~ o  Bcrriardes (c. 1530.1605) 
el glassi due9 vegader (Droco BPariaa~EE, O b v u  comfilalor, d. wanues Banca. 1, Lisboa 1945, 
Colcccáo de C l i ~ ~ i c o s  S i  de Costa, pags. 192 s.). A ~ r o i r i o  PnEsrai, al seu A«ro da 5io;rr. f a  
cantar la peca popular: Cnntara "La mirnm ojos" (di113 Primoira parte dos autor c ro+nediar ... 
Lisboa 1587. f. 115 v.. aegons M ~ a c i r .  F n r m  A m ~ o s a e .  Ref~froner cantador g mitfaral :#lo. 
unbia l i redo~,  N R F H .  )<Y, 15'61. 157). 



grdcia i malicia '#. El refrany i la primera estrofa del núm. 198, "No me 
falta que dezir", són d'aquell poeta, n1algi:at les variants; les dues estrofes 
restants no apareixen en cap més canGoner D'altra banda, el seu con- 
temporani i rival Lluis del Mili coneixia el refrany del núm. 186, "Por 
amor gané y perdi" 

La canqó "El que de vos se partiere" (núm. 187) consta de refrany 
i tres estrofes. El refrany i la primera segurament són de Joan Bosci, ja 
que figuren a I'edició de les seves obres, de 1543, formant una peca 
integrada per aquells dos elements 82. Tanmateix, l'estrofa comuna té vuit 
versos a la Flor, per nou a la versió de Bosci, és variant en els quatre 
primers i completament diferent en els altres. 

El núm. 170, "Nunca jamás dexaré", 6s una coinposició atribuida a 
Francisco de Argüello per un plec soit anterior al nostre canconer; les 
poques discrepincies no. són obstacle per a identificar les dues versions 
El refrany del núm. 151, "Quiéreme porque te quiera", el trobem, amb 
variants i amb dues estrofes glossadores independents de les tres de la 
Flor, a la Sectcnda parte del CG, de 155284. La nostra versió no deriva 
d'aquest canconer, pero aquella data és indicativa de la difusió de l'es- 
mentada poesia durant una epoca determinada. 

Per contra, dues altres composicions de la Flor, "Los ojos hazen su 
officio" i "Cata que te perderás" (núms. 180 i 185). foren reproduides 
sense cap alteració en un cansoner posterior, de 157Se6. 

79. L'aU.lluni.5 que Fern indez  d e  Her td ia  f a  del refrany es trobs r l  seu Dirilogo de uno dams 
Y un gclbri (Bibl. de Catalunys, ma. 2050, f. 63, ful l  avui  perdut; Madrid, Bibl. Nm., iris. 5593;  
Ibid., m.. 2621, f .  93: Okos, .d. CC. 106).- L'r l lui i t  r c f r rny  devia circul.~r el> un canconerct 
anterior a 1540, ermentrt a L'Abrce-dnnum de Fernando Colin (Roonioon-Moijiro, Dalciriitor 
pliegos. núm. 131; ef. Rz.-M., Dirc. pl. s., núm. 958). - F u a r ~ i n r r .  Orpkcriico Lyro, ti. 140- 
141. publica un Villanrico a quotro, do Flcrho; el text é i  farlnat "el rcfrany i ducn estrofes. 
independcnfs d e  l a  Flor. - E l  refranr 6s també a Fe*~circo s~Li~as. De muririi libri reptvni ... 
(Salrmano, Maibias Gastius, 1977), 318, 321, 416.-Un c o n t r q f n r l ~ i i ~ ~  r I'espiritual. Otrer, el 
ioilo dc "Lo dc ~ ~ d r o  sl  Boneouero". d i n p  Cottrimino de riiieriro Scíloro. En el giiol n v  snvy 
~ Y C I O I  I O ~ . ~ O S ,  r.wcionzr y vi l l~nriro~.  Aaro liuevomanle oñodido. Imprcrso cn Barieloito. coi, 
Iiraicio d d  ordinario, en cola da In bigidn dc Hrberl Cotort. Ana 1591 íreimp.. Cancionero de 
nuestra Sanoro... Con un pr61ogo dr A ~ r o a i o  Pkaez Cbuez, Valkneia. Castalia, 1952, 22 s.). 

80. Bibl. de Catalunya, mn. 2050, f. 97. - Madrid, Bihl. Nzc.. nii. 2621. f .  192. - Ohrai 
(ed. CC. 127 s.). 

81. E l  p u b l i d ,  amb varirnts ,  al Cortes.no (recd. cit., 387). jornada vr, diiis el llara pocnia 
Toma. vivo ts lo dd. ertr. rrr: " P a r a  una daña Fraiir:isc;i I de IlaicÓ Y Cartellvi. I "Por aniarar . . 
me ,+irdi" 1 =anta r=quicn  se' le arr iscr .  1 Aunque no se ~ i ~ i d n r a :  1 "y & me robraie kov di*. / 
otro isi w e  psrdcrio"; 1 quien tan bien perdido est8". -"Por amores irie perd i '  el trobeni slossaf. 
amb una altra estrofa. al  me. musical d'Elvas, Bibl. Públia Hortfnsia, núm. 11973, ff. 62 v.-63 
(ed. Jorgvila, 57. 120. núm. 24). -També conte "Par amores me  ~ e r d i " ,  glasiat en tres c i t ro fe i  
diferents de les de la FIw. un resull molt desfet, publieal x r  A. R o o i i o u ~ n . 3 f o r i n a .  Ca>rTimz~70 
maiiiirrnto, mlrtilado. (Siglos XV-XVI.). "Romance Philology", XXI (1967). 523; l'editor suposr 
que la cbpia f r  de finalr del segle xv; la Ilengiil i I'estil, ~ c c b ,  remlilni forca mE3 l ec~nt6 .  

82. Lar obrar de Boxrdn y d g u ~ o r  dc Gorcilnaso, cit.. f f .  16.16 v.. Otra  dcl m i n o  [Ilrir- 
~ ~ 

rdnl una portido. 
83. sobre alveSr -1,. la bibliografia i la revr.possiblr  cronolosia, ves. l a  nata 23-2. 

La ~ ~ ~ n d ~  i les trcr ro*let a ello hechor p a  el mima Argüello, a que alludcix a tito], conr- 
tirueixen la  compsicib que onr ocupa. La peca d'Argucllo fou publicada p r r  A. GUZMAN I HI- 
6;ireaor. Poe~iar de ontona. cit., 289. 

84.  f. 169 u..I7O. Reimp.. Rounicurx-hfoÑiao.  p i s s .  xrirt, [3181-1319.1 
85. Flor de rorna.cn y canriosci Y uillaiiricor. Ayoro iilrcuurnsilla todo rsiopiloóo de 



La segona secció d'aquesta part es titula Aqui conziencan las canciones 
que van sireltas; gairebé igual, doncs, que a la primera. Consta de vint-i- 
quatre composicions, que comprenen del núm. 203 al 226. De les canqons, 
dotze són castellanes, tres són catalanes i una és bilingüe. Els vuit villan- 
cicos que hi ha, tots són castellans, i un d'ells, com veurem, és priipia- 
ment un roman5 amb refrany. 

E s  tracta de poesies derivad? de la lírica amorosa d'inspiració cortes, 
perb de to planer i ficil. N'és un bon exemple el núm. 210, un delicat 
diileg entre el poeta i el seu cor sofrent. També és característica la can+ 

. núm. 206, poesia- culta que pren I'estimui de la seva inspiració en una 
canqoneta popular : 

Dos cosas le pido a Dios Tres cosas demando, 
que me las diesse: si Dios me las diesse: 

ser bien querido de vos, la tela y el telar, 
y lo supiesse. y la que lo texe 

Quatre casos fan excepció a la indicada tonalitat culta d'aquesta sec- 
ció: el refrany del núm. 205, d'estil vivac, "iHala, ha, que soys como un 
oro!"; els dels núms. 216 i 217, molt tradicionals, "De velar viene la 
niiia" i "Enemiga le soy, madre", respectivament, sobre els quals insis- 
tiré; i el núm. 215, una composició bilingüe de to popular, gairebé una 
can@ infantil, i que no puc creure que es tracti d'un arranjament fet 
sobre una altra de catalana, o a l'inrevés. Diuen aixi el refrany i l'estrofa 
primera: 

,Qui t'2l fet, lo mal del peu, 
la Marioneta? 

,Quién te hizo el del talón, 
la Marión? 

Contaros quiero mi mal, 
que no's quiero negar cosa, 
qu'esta noche en'un rosal, 
yendo a coger una rosa, 
m'é ficat una spineta, 

la Marioneta, 
, que m'allega al cora~ón, 

la Marión. 

d;".r,o* y gr.V.4' .wto,e,. E" *do,  sey, rom,,nes, 9*imeror se 'rota" los Mumpho, Y ""r"1c 
del inviri irimo nwe~tro cBsnr Carlos Quinta (Sarsgoa~a. Juan Soler. 1578). Reimp., Flor de 
rommsrar, glosos. rnnOoner y villoncicoi (Zaroyor. 1578). Fialmaiits v.impreso te1 njcmplor 
"~, ico,  ro+c un ~ r d l o g ~  de A~rowro  Rooafou~z-Nofimo (Vrldnein, Castatia. 1954). piss. ri i i  s., 
[1821~11841. 

86. Haawis N6Rez. Refrowri o gr~urrbior (1555). *d. cit., i. 117; "Direii rcr cito cantar", 
el Comendador. TimbC éo a Consms. Voc. (cd. cit., COMBET. 512 0.1 



Docu~nento tres peces de la segona nieitat del segle x v  i dels volts 
de  1500. La del núm. 220, "El principio de gozar", figura al canqoner de 
Castillo, edició de 1514, després de dues obres de Diego de Sant Pedro. a 
qui potser la podem atribuir; conté, perb, algunes variants m. "Con dos 
cuydados guerreo" (núm. 223) és del vescomte d'Altamira, que ja conei- 
xem, i apareix a I'edició de 1511 del mateix canqoner, on només té el 
refrany i la primera estrofa de la Flor, que en posseeix tres; el text comú 
presenta algunes discrepincies 1 "Nasci libre y soy cautivo" (núm. 221) 
6s atribuida, a la mateixa edició d'aquell canqoner, a Quirós, que hi és 
ben representat; les variants són més aviat escasses sQ. Obtingué molta 
difusió el refrany del núm. 217, "Enemiga le soy, madre", glossat diver- 
sament i contrafet a I'espiritual unes quantes vegades La versió contin- 
guda al Canqoner Musical de Palau, núm. 4, formada per refrany i una 
estrofa, coincideix amb el refrany i pricticament arnb la darrera cobla 
de les quatre de qu6 consta la Flor. També Fernández de Heredia glossa 
el refrany, bé que d'una altra manera; i Lluís del Mili  el reproduí al seu 
Cortesano ". 

La composició núm. 216, titulada O t n ~  canción a la Flor, en realitat 

87. CG (1514). f. 130 v.; ves. Rooafoum.Moíiiiro, Su$lcmcito, núm. 107. 
88. CC (1511). f. 127, Otra da1 viaeonde PAltnmiro; ed. facs. cit. Tambe 6s al Contionrro 

de Cm1ortininn;~ed. Foorc~B.Daisosc, 240. núm. 133. 
' ' 89. CC (1511). f. 148, Otro myo [de Quirbsl; ed. fato. cit. La composici6 parsi  del CC 
al plee s d t  Aquf c m a v a n  muchos monerar de coplas, cit.'a la nota 26; riimp. F?ma, C w c .  
Colme,, 49; ed. facr.. Pliego$, 11, 117 s.. núm. ~ x .  

90. "Enemiga I i  soy, madre" es troba tres vesadr:~ enregistrat al C M P :  sota el núm. 4. 
verrió musical y pdtica,  aqueda formada de refrany i una sola estrofa, copiada c. 1505; sota 
al núm. 3. J p i s  feta pos temps despr6s i eontenint nomér el ~ r in i e r  vcrs i una altra versi6 mu- 
sical; i dins el núm. 311, vs. 5-7. el refrany tot 801, p q a  copiada devers el 1516 (veg. la meva 
d.. val. 3.8. númli. eitata). -La glosra de Ferninde;: de Heredia consta d'una salr estrofa. 
'difeimt, i es troba a: Bibl. de Cetalunva, m.. 2050, f .  103, full que avvi manca; Madrid. 
Bibl. Nac.. mr. 5593; i Obrar (cd. CC, 122). - Mi~hir .  Cortrsnno Creed. cit., 361). jornada vr. 
-El refiany, amb gloasa de Burguillor, 6. a Madrid, Bibl. Nac. mi. 3902, ff .  55 ".-S6 v.- 
Francisco de Argücllo publica d rcfrnny al seu plec solt. repcfidament ritat, Chirle niievo... 
(GuzwAm E HICIIBPOI, PoesÍm de mt~ño. 286 8.. núm. 2.)-Trabem una versi6 cotitenint el 
refrany i dues estrofe. gloiudaier, la regona de les quals 6r 11 mateixi del CMP.  núm. 4. i. 
PCI tant, variant de la quarta de la Flm, al plee solt, deserit a la nata 13-8. Slginirc ocho ro- 
mances... (1572). que l'atribueix errdniament a Juan del Encina. 

Canec les 'egüents verrionr a I'erpiritur1: 
l .  Plec solt Villanricos. o candonaro para conlar lo norhc de Novidad. los qunlei ron 

&tos que rc dguem. N u e v ~ m m l r  imprclsor en Groncda. en r s l n  de Hugo d s  Mc.o. Ano d. mil 
r <irin;axrol r sassntn y ocho. C1568.1 (Excmplar a Crae6via. P o ~ ~ a o w i c r .  Zbi6r. 5, núm. 8 2 ;  
ed. frcr., no "enal, per Arrorro P e a m  G b x ~ r ,  Nada1 de 1960. Cf. Rz.-31.. Dirc. 91. s., nú- 
mero 1107.) 

2. Plec solt Romonc~ de don Aionso do Ag»ilar. Y orR~nesmo una jurta da nmoru, 
por JUAH DEL ENCINA. Y otro romznca. da1 ,#y don AIonro el Cnxto. (S.ll.n.d. Ed. facs., Plic. 
gas Prmgo, 1. IZO, núm. xiii; edieib defectuosa; ves. rupra, nota SS.  i Rz.-M., Diec. bl. s., 
núm. 851.) 

3. Piec solt Coplas nwruos, f a d ~ r  p w  ENRBIQOE DE OLIVA. do la Notiwidnd de nucnro 
Seso, Joni Chrido. Y cdntonse ai tono de "Abrasme tú.  el 1;ermitoño". (S.1l.d.n.; enemplrr 
a Madrid, Bibl. Nac., R.3643; cd. facr., Plicgor, IV, 3'1, nGm. cxxrv: cf. Rz.-M., Dicr. $1. J. .  

núm. 403.) 
4. Plec solt Villmciror 6Bm cantar la noche da Navidad. Compuellos por L o r ~  DE SOSA. 

is.11.. 1603.) Sembla auc reoridveix la versib de 1. a iudicar rier l'extracte de G a u a o o .  En .~ . . . 
.sayo, IV. c.l. 636. núm. 39i1. 

5. Parrcirm oa OcAar, Cmncioiicro (1603). IEd. cit.. A. Pdner G~YEZ ,  39-41.) 



és un romanc contrafet sobre un passatge del de Lanqalot. Va precedit 
del refrany tradicional més amunt aLludit, "De velar viene la niña", i 
comenqa: "Dígasme tú ,e l  hermitaño, 1 assi Dios te dé alegria." Els cpn- 
trafacta sobre el romanc de Lancalot £oren corrents a darreries de1 se- 
gle x v  i primeries del següent i tal vegada higim de referir aquest al 
mateix temps i a la mateixa moda. En tot c&, constitueix un dels rars 
exemples castellans de romang amb refrany que hom citaagenere tan poc 
docnmentat -u rastrejat- al romancer d'aquella Ilenguas2. 

Són més recents els núms. 203, 219 i 222, a judicar pels cangoners 
que els enregistren. El núm. 203, "Justicia os pido, señora", constitueix 
una de les tres formes documentades d'aquesta cansó. E n  el refrany i la 
primera estrofa esrelaciona forqa estretament amb la versió copiada al 
manuscrit 5593, d'origen valencii i existent a la .Nacional de Madrid. 1 el 
Sarao de Amor, de Timoneda, ens n'ofereix la tercera versió, forga allu-. 
nyada de la nostrass. El refrany del núm. 219, ."Si muero en tierras 
agenas", ja era villancico viejo el 1557, data en que el publica el Cancio- 
nero general, amb estrofes independents de la Flor, i sabem que n'eiistia 
alguna altra versió per aquella epocae4. 1 el del núm. 222, "De piedra 
pueden dezir", molt estes i repetidament glossat, el trobo, entre un bon 
nombre d'altres fonts, algunes ben tardanes, al citat manuscrit 5593 i al 
Cortesano, de Lluis del Mili;  en cap, pero, no he vist les estrofes de 
la Flor 86. 

91. En cito uns quants enempbs en els eomrntaris al núm. 109 d. la meva ed. del CMP. 
92. Tot i que el refrany liminar és evidentment al;& al tenf, la presencia d'aquaa romnq  

amb refrany i d'algun altrc encara. f a  so~pitorr Ir teoria dr l i  origens del romancCr mrrentioent 
accepfada, que suposa la no exist+ncia de can$ narrativa amb rcfrany a l a  penln%ula, teoria 
que tambC derment l'br de cantar-los amb elir a Catalvnya i el fet  que els ramrncets llrics 
antics amb refrany, de erire profi  o religiér, hC que poc estudiata. no s6o gens jnfreqücnts. 
Segurament fou dcgvt s la rrreszi de romanqar critrllaos aixi, a la circumstancia de no powr 
rtencib al3 romaneets lirifr d'aquertr estructura formal i a l'aferramcnt a les esmentades teorics, 
que el nostre núm. 216 cridi I'atinci6 dels següents estudiosos, alguns d d s  quils no han pogul 
dissimular una certa incomoditat: B ~ H L  DE FABEB, Flore$la. 1, 280 s., nám. 215; A ~ u s r l n  
Duxhs. Cannoneto y romoncsro de rop1.u y roririoncr da arte mena ... (Madrid, Eusebio h. 
do. 1829). núm. 76; Durán en prereindi. en ranvi, al  se" Romonrero grnrral; M. MiLi  I PON- 
TANALS. D B  la poe~la  h ~ r ~ i ~ o - p o ~ v l m ~ ,  447; M ,  MBABNDB~ PBLAYO, AnfaL, V I  (Santandei, Ed. 
Nac.. 19)4), 89; PIDAL. Rom. hisp,, 1, 145 8.  

93. La versi6 del ms. 5593 comrnqa: "Jurtiqii pido, que muero. 1 pues padfy~'; no mntC 
I'ertr. i r  de la P l a ,  i, aquesta, la 11 ni la rrr d d  ms. - Del ConMncra Ilamodo Sarao & Amor 
fVnlenCio. en cara de J o ~  N ~ v n n o ,  1561) hi ha excmplar incamplet i mutilat a Madrid, Bibl. 
Nac., R-3807, descrit a Jurw T ~ ~ o i r e o * ,  Concias los  Ilumcdol 'Enredo de Amor*, "GuiJodJlo da 
Amor" y "El Tm'hanasco" (1573). Rdniprasos del ejemplar firiico. Cm ~i?ui introdurtids de An. 
roriio Rooafcuee-MoÑrao (Vallnciñ, Castalis, 1951), 13.24 (ves inlra, nota 132). La wca 
en qüsstib, "Justicia   ido, que muero, / de vos. que muerto me hav6ys". és al f. 29. - LP9 duel 
g l o ~ ~ e s  que f&u P. de Andradc Caminha a squerta rantig. velho o d h o .  es basen en un refrany 
forqi prdxim al de T~uorieolr, Soroo; cf. Pni~arclc, núms. 286 i 447. 

94. CG (1557), f. 399 v.; Rooafouw-MoNino. Supleme$<to. núm. 313. Una uersió variant 
del refranv, a A r o ~ s o  N í i Ñ ~ z  ne Reinou,  Historio d e  los amores da Clnveo y Flmisea.. . (Ve- 
necia 1552). piza. 20.23, amb deu eitrafes diferents. ( G ~ r u a n o ,  Ellsoyo. 111; rol.. 996 s., 
núm. 3247.) 

9s. La pcqa del m.. 5593, ser1 de F e r a i n d e ~  de Heredial L'rsril ha remb1r.-Mi~4a. 
Cortrriino.(ed. cit., 303). jornada VI. - S e s a s í i l ~  DE Hosozco, Conrio"sro (=d. cit., 217). mpia 
el refraov amb unes coplas ojrnor y ontiguor.-Dieco oe Fusarrs. Lo$ o t o r  ... (Srragassi. 
Agostin MOlh ,  1563) ( M n a ~ u h s  nr, J~sez. Unas papeletas bibliog~dficar. "Homenaje a Menfn- 





direm que la redacció publicada al plec solt té dues estrofes més que la 
impresa a la Flor i que és millor. Aquella reducció i la major boiidat 
de la versió del plec proven que aquest, publicat cense data, és anterior 
al nostre cantoner. D'altra banda, el contrafactum castelli de Timoneda, 
a dalt indicant, fou ihpris el 1558; vol dir que la versió profana del nostre 
poeta i editor, en catala, és anterior a I'any esmentat. 

La cansó de "Bella, de vós só enamorós" la contraféu burlescament 
Lluis del Mili  al seu Cortesano, que narra, repeteixo, fets de 1535; 
i al llibre, la versió estrafeta va precedida d'aquests mots reveladors de la 
procedencia de la cansó: "Quiero cantar, para daros placer, esta canción 
catalana." '00 Encara a Valencia, trobeni una altra versió del refrany 
profa i amorós, anib tres estrofes diferents de la de Timoneda, anterior 
icontinguda al Canconer ~ u s i c a l  del Dzrc de Calhbria, correntment cone- 
gut per Cangoner d'Upsala i publicat el 1556, tardanament, per tant, ja 
que el duc mori el 155010'. Finalment, Pere Serafi ens ha llegat una 
altra redacció, amb sis cobles glossadores independents de les altres cone- 
gudes *O2. 

Metricament, la c a i i q ó  de la "Bella" és escrita, tant en el refrany com 
en les estrofes, amb alternan~a de versos llargs i curts. Aquesta combi- 
nació mktrica és molt ben documentada a Valencia durant el segle XVI, i 
constitui, a més, una de les preferencies formals de Timoneda. 1 és ben 

=en5 dubie reimpres~ib d'un altrc f o r ~ n  anterior, titulat: Coplos es dobanca de lo Virgm nrailra 
Srñora, =l tono de " Y o  t ime soyo blmza". Coli otros dos riinriarr mi'> davotos. Hechal por 
Noiaa A~iiooBurn,  Imprerros ron licci+rio. en Boreelo~ra, sn c n ~ 6  Sebertidn de Cormello~i, d CoU. 
Año 1609. (Exemplar a la Bibl. de Cahlunya, 3-VI-8/12,) La versi6 i r  precedida ds la túbiisi:  
Otra rnttcidn dnl m i n o ,  o1 tono de "Bello, dr "63 86 anomordr'. El  refrany fa! 'Vos  soy, del. 
ru=m y bim de wos. 1 Virgrn Marlu~ 1 Dzsoue de upr cnronid Dios, 1 Sathán sospira"; i les cslra- 
f i e  caminoen aixi: 1. "Vos soyr del Verbo divinal"; i r .  '"Vos, entre Dios y d peesdor"; r i i .  "Al 
hombre hezister alcangar": i v .  "Vuest ra  suprema caridad"; v. "Voa 110s librasten dc la lid"; 
v i .  ''Vara muy fértil de JesrC". Oriofre AlmudEver, editor del Prordr do les oliwes, del Somni 
de J v m  Ioon i de Jaume Roig. I ' iny 1561. eaurbori amb Timoneda cn el plec rolt: Contihrnrr 
dos ron"o*., dpvotal y coldmpl0t"or. Lo *;niero e, o1 tono d'oquc1 <anta, q w  di=<: "S i  "0, 

or llrvdis los besos''. Cwnpucrtas [sic] por Noana A ~ x u o é v n a .  Con otra al torio do "Mis  ovsjoi 
nozcn dañou. ?trrh=r [sic] e a  Ju*n Trnioweo~. (S.1l.n.d.; SALVA, Cot., 1. 52, nIm. 135, nota;  
M ~ n r l  GB*J~LES,  Eaiirnyo. 448; P ~ u u .  Moiutal. 1.. ed., VII ,  34; Rooalcuer-MoNiwo, J. Ti.* 
Neo& .Coririo,ti~or, 35, núm. 26; i Dicc. pl. s., nim.  17). Altiament. al Temario Spiril#iol Al- 
inudever ovblicd uii sonet cn conicndnriln dr la obm o los lectores. . . 

100. jornada v (@d. cit., 252). 
101. Villciiciror de d i v~r sar  o~ito?rr.  o dor, 3 n tras, y o puotro y o cinco boícr, ogoro 

n?levomcstc corregidos ... (Venecia. Hieronjmum Scotum, 1556). f f .  17 v.-19. Vcg. la eom- 
poiici6, no par ben interpretada, a R. B<rrjnn*. C"rcrenta y m i r o  eonnonrr r~poñolnr 
d d  sigla XVI .  Cantionyro da Upplolo (Upiala 1909). nIm. 24 ;  trrball reproduit a I'ed. Con& 
nero de Uprda (Mkic ,  "El  Colegio de Mixico". 1944). deguda s Jer6fir B*r, amb un csiudi 
 ISABEL Por& El$  texto^ han era t  edita- a &larti forea incorrectamrnt i anib ineuaetituds. 
per Lroso~oo Quzsoi. ROEO. LO PoeSia del C L ~ I I C ~ O ~ C V O  de UOPICI~, " A n s l e ~  de la Univcrsidrd 
de Valencia", X (1929.1930). Sobre aqucít enngoner, eom a renraacntant del repertori musical 
del due dc Calabria a la seva cort de Valencia. vez. el meu treball. cit.. Matra Fleche C I  Viejo. . - . . 
la ron. litrrnriomiisiral del diipue do Colnb"o y el Conóonsro llamado da Upsolo. 

102. Dar librcr (1565). ff. 52 ".-S3 s.; ed. cit., 69 s. Al meu tribal1 Possii rololaiia dcl 
iegls X V I .  Les verSivru r o l s g u d e r d ~  "Bello, de "6s rom omr6r" .  "Miiceláncr filol<igiea de. 
dicrda a Non.. A. Gricra', II (Satit Cugar del Vall&s-Barcelona, 1960). 313-332. estudio Les 
vcrsiono catalanes i no m'ocupo. en canvi, deln ronfrnfocim wntellans a drlt  esmentats.' 



significatiu el fet de trobar, a la Flor, deu co~nposicions, ultra la indicada, 
regides segons l'esmentada alternanca '03. 

Semblantment a la primera part, ve tot seguit la Ventura de gitaw 
para dczir [a]  qunlquier dama, wtuy graciosa y sentida. e s  una secció 
formada només d'una. sola poesia (núm. 227). en castelli. Consta de tres 
estrofes i una tirallonga d'aparellats de versos curts i llargs, alternant-se. 
Aquesta composició, de poca qualitat i vulgar, també la trobo, bé que 
f o r p  deturpada, en un plec solt que semlbla tardi '". 

Segueixen els Motes 'iwcrsos para dirfragarse, que formen una secció 
para1,lela a la corresponent de la primera part. Són sic divises o "empre- 
ses" castellanes d'un tercet cadascuna (núms. 228-233). 

La secció vinent, titulada Aqui comien~an las preguntas, muy graciosas 
y sentidas, té les característiques indicades a I'equivalent de la primera 
part, i les peces, totes escrites en la mateixa Ilengua, sunien un total de 
catorze (núms. 234-247). Una d'elles, "Quién es el qu'engendra y no es 
animal" (núm. 246), és adaptaciói arranjainent dels vs. 5-8 d'una Pre- 
gunta del bachiller Valencia, que comenp "Mirando la forma d e  su 
invención" i que figura al canconer de Castillo, edició de 1511 los. 

Segueixen els romancos, encapqalats per I'epigraf Aqui comicn~an los 
romances notables de ojr,  sobre Izcchos romanos. C o n  el de Lcandro y 
Hcro. Aquest grup és sensiblement inferior al corresponent de la primera 
part, constituit, com hem vist, per un cert nombre de romancos vells i 
tradicionals. A la present secció, formada per dotze romanqos (núms. 248- 
259), el tito1 és també confús, com a l'altra, perque ni els de Leandre 
(núm. 248), d'Hero (iu'im. 249), d'Artemisa (núm. 254) i d'Hipimenes 
(núm. 255) ni el de la papessa Joana (ni~m. 251), no desenrotllen tenles 
pertanyents a la histbria romana clissica Tots els dotze romanqos son 
de creació recent i de caire semierudit i artificiós, tots duen, sense ex- 
cepció, rima consonant, i, llevat del de L.eandre i el d7Hero, tanmateix 
molt esquemitics, es circumscriuen a la simple anecdota, curiosa, diver- 
tida o banal, sense transcendir-la pokticanient, i són expressats anib poc 
art, pesadament i a voltes amb vulgaritat i tot. Cap d'ells, d'altra banda, no 

103. NGmn. 6. 13. 14, 78, 79, 81. 203, 204, 206 i 208. Em rcieieixo exclurivament a Ir 
cansa amb rcfrany i c o b l ~ s  glorsador~s i prcrcindcixo del ritmc de les lamentacions, el* chistes 
i le3 rndachor i una psrt del núm. 227. que a6n tirallonguea de verros alteinrt., nerb seme 
tema liminar. 

104, Copliu ~iuavomanie h r c k r  de uno gitanb eon In  vaauro de lo 9 i t o n ~ .  Y otros d3"El 
meldn y In inilgrr malos d c  ro+iorm". Cm In rámridw do "Lar >nozar, Dios que los g?ianio, 
y o res uiejas, rnvia los mate". (S.ll.n.d.> Ed. &cs., PIl8oos. IV, 249 sr., núm. c ~ x r i i .  Cf. Rs.. 
M.. Dirc. p I  s., n l m .  821. 

105. CC (1511). f. 156; ed. facr. cit. Tranrcric elr esinentatr va. 5.8 i rubratllo Ier varivnti 
rcspcctc a h Flov:  

Concibe y engendra y no i r  animal 
en circe1 rscuia q«e o todor iiar ato, 
~ u ~ t e n f a  LO bivo y a todo lo fraeta 
d e s p u e ~  que de muerto se t o n D  inmortal. 



té precedents documentats ni ha estat objecte de transmissió tradicional. 
Recordem, finalment, que el romans de Leandre (núm. 248) i el d'Hero 
(núm. 249) són fundats en la Fábulo de Leandro y Hero de Joan Bosci '". 

La setena secció d'aquesta part és precedida de la rúbrica Aqzli co- 
miencan villancicos y canciones a modo de diálogo pastoril, sobre diversos 
acaescimientos de amores. No equival, doncs, a la setena de la primera 
part. que conté lamentacions, chistes i endechas, com sabem. La  formen 
dinou composicions castellanes pertanyents al gellere aLludit (núms. 260- 
278), el qual és representat, a més, per tres altres peces situades en altres 
seccions (núms. 23, 224 i 225). La modalitat del genere enregistrada a la 
Flor -en metres curts, entre altres caracteristiq.ues- respon a una voga 
literaria que, partint de la tradició lírica i savia del segle xv, pren nova 
actualitat des del segon ter$ del XVI fins entrat el següent. La  rúbrica 
declara que les composicions sóii dialogades; en realitat, perb, sic no ho 
són (núms. 264, 269, 270, 272, 275 i 277). El conjunt és format per 
planys i confidencies sobre casuistica d'amor, cortes entre falsos pastors i 
pastores disfressats amb el ja sabut ropatge convencional i movent-se en 
I'escenari illusori Cuna ficció de vida idiLlica i senzilla, amb sovintejades 
expressions volgudament rústiqu'es, alguna vegada mitjanqant, aquí. tam- 
bé, 1'6s de proverbis i modismes populars 'O7. Aquest grup és interessant, 
i I'estudi de les fonts, a més de recordar-nos I'origen prbxim d'aquest 
g611ere. permet d'indicar els anys de la. seva nova vigencia i I'kpoci fins 
a la qual es mantingué encara vivent. 

Aixi, el refrany del núm. 278, "Dime, Joan, por tu salud", és basat 
en un altre de Juan del Encina que comenGa amb el mateix vers i que 
presenta variants a la resta; les estrofes, perb, no coincideixen 'O8. 

El refrany del núm. 266, "Zagala, di qué harás", i el del núm. 267, 
"Carillo, ¿por qué te vas?", sabem amb tota certesa que eren d'actualitat 
el 1548, perque, aplicats als amors de l'infant Felip amb Isabel Ossorio, 
aHudien a la partenqa del Princep cap a Flandes, esdevinguda aquel1 
any lop. El primer, a més, fou glossat per Jorge de Montemayor, que el 

106. Sobre I'ermentada 6liació. veg. Men~iioer  P e ~ ~ u o ,  Antol., X, 1 9  on comenta 
aqucitn dos ramangos de la Flor. Cap del. iomansos d'aguert grup no pand a Wo~r-Ho~airsr ,  
Primornro. T o t ~ .  en canvi, a D u a l ~ ,  Rom. g r n ~ r d ,  núms. 466 (e16 nortrei núma. 248). 467 
(249). 544 (ZSO), 1248 (251). 573 (2521, 569 (2531, 498 (254). 463 (2551, 518 (256). 574 (257). 
528 (258) i 567 (259). 

107. "Quien tiempo atiende. I tiempo diren que le falta' (núm. 263, vn. 15 s.). YCasarb y 
amansarás" (núm. 264. v. 4). "Que no son amorcr I para todos hombres" (núm. 270, vs. 3.4). 
"Cata que no lloren I la que agora rier" (núm. 272, vs. 3-4). S e ~ u i r  amors. "es da60 en joven- 
tud 1 Y en Ir icnetud vergüenpa"; "ninguno por mar pasra 1 que de fortuna no cuente" 
(núni. 274, vs. 6 s.. 39 s.). "Qu'en maoos yri  el pandero I que lo rrbrin bicn taíier"; "en 
l'ercoger no seas loba"; "el que determina presto. 1 muy dcspacio se arrepiente" (núm. 275. 
vi .  15 s.. 23. 31 s.). "En viento, amor y mugcr 1 no busquen ningún cimiento" (núm. 277, 
"S. 58 6.).  

108. Excriir, Canrionrio. ed. 1496 i següinls. La glosra d'Eneina consta de vint coblea; 
la de la Flor, de quatce. La pmsia d'Encina era tambe al CMP. f .  195, desaparcgut del rbde.. 
Veg. la meva ed., val. 3-B. núm. 548. 

109. Es dedveix ~larament de hlidrid, Bibl. de Palau, ms. 1577, cartipis salamanqul de Pedro 





TambC el núm. 271, "Cómo vas, Antón, ansi", ens ofereix da,les per 
a la cronologia i d'altres inteiessants aspectes. La poesia consta de refrany 
i quatre estrofes. Aquell element i una sola estrofa, la primera, són, amb 
variants, a la Primera fiarte de la Silva, de Saragossa, Nágera, 1550, i, 
procedents d'aquesta, a la Silya de Barcelona, Borin, 1550, i a la de 
Cortey, 1552. L'estrofa segona de la Flor presenta el detall curiós que el 
confident del protagonista s'anomena "Tomillo". Sembla, doncs, que hem 
d'atribuir I'esmentada estrofa, i probablement les dues restants, a Timo- 
neda, nom relacionat amb "timó", és a dir, "farigola", que en castelli és 
tomillo. ~ u a n t  a la seva difusió, un dels canconers de Paris, del se- 
gle XVII, conté la peca de la Flor, pero amb variants i sense la primera 
estrofa l12. 

Jorge de Montemayor glossi, en cobles independents. una variant del 
refrany del núm. 276, "Di, Bras, de qué murió Juan"; publicada el 1554, 
la peca obtingué una bona difusió 'la. Pero també l'obtingué la versió 
de la Flor, ja que figura en dos canconers del segle XVII, conservats a 
Paris l14. 

Posseim diverses versions del núm. 275. Totes comencen "Zagala, 
más que las flores',', enfront del nostre cansoner, que diu "Zagala, como 
una[s]  flores", i d'una adaptació que en redacta Timoneda per a la seva 
Comedia Cornelia (1559), i que fa: "Lamia, como zcnas flores", és a dir, 
$mb la n~ateixa variant distintiva de la Flor com a base. Totes les estrofes 
que conec, procedents de fonts diverses, una d'elles valenciana, són dife- 
rents de les del nostre canqoner 115: 

112. Primero porta de la Silva de votior romances... (Sarago3ra, Stevrn G. de Nagera. 
155O), f .  218: ves. Silvo, Zaragora. reimn. cit., de Roonfov~z-Mosino, 262. Silvo de vonor 
romo?ircl... (1550. Al colofb: F<lr imprarrn lo P r e i a n ~  oko @+i lo mxy leo1 ciudad d e  Borcelano, 
gor Pedro Bmln), ff .  196.196 v. Silvil de vorior romonrri... (Barcelona, Jrume Cartay, 1552). 
f f .  196196 v. P e i  a la nostrv composicib continguds en les citade. t re l  edieioria dc 1s Silvo, 
ve=. el Ilibre, lloablr en tanti  d'aípectes, ~ ' A N T O X I O  RODBIGUBZ-~Z~~~~NO, Siloa, 1561. Col$&- 
bxrión (iupra nata 23.2). 375. 384, 395, núm. 157 per a les tres.-París, Bibl. Nnt.  mn. esp., 
371, ff. 11:12; ef. M. R. RZY-Sroile, tesina cit., pags. 11 r. 

113. Los obrar de Groaoe rre DIosr=nf*ros, cit.; hi ha ducr variintr al refranr; la del 
s. 1 6, distintiva entre aquerta versió i La de la Flor: "Di, J*or<, de qué murió E r a "  (ed. cit.. 
17 3.). .La peca de Montemayar én a La Hispanic Society. B 2486. f. [2971 7. (Fa&\-=, Cw- 
cionr7.3 xeuillona, núm. 185). Trrnbé a dor plees valrnts: l .  Romance da1 conde Cbror de Mon- 
ralvrin. Con un niillanrico pastoril al cabo, muy aranoso (s.ll.n.d..; e d .  frcs., Plispor Plaga. 1. 
40, núm. u: cf. Rz.-M., Dicr. $1. s.. n i m .  101'7); i 2. Roninnrr do1 rond~  Clams de Molra- 
v6n [sicl. Con ii" villontico pnaoril al robo, muy grodoro. Impresso, con liccnria. en Burgos, 
$0, Juan Bapfido Varado (e.d.;'exemplar a Madrid, Bibl. Nac., R.8183; ed. frcr.. Plirgor, 
11, 152, núm. ~ x r v ;  cf. Rz..M., Dicc. $1. s., núm. 1018). 

114. Paris. Bibl. Nst. ,  ms. esp. 371, f f  8-9 v. (rf. M. R. Re~-Sro~ i . z .  tesina cit., p=& 8). 
i mi. esp. 307, f .  323 u. (regona Xoner-P~rio, Cat., nim.  600). 

115. La  veni6  m& reculrdn quc he identifiest ér la del CG (1557), f. 395 v.  (Ronafrir=z. 
MO~INO. Supirmmro, =<m. 299).-La Comedia cornclio, i més d e  vendre'r mita, farmava 
psrt de Lar trcr Comedias del focirndírsimo poe" JVAN TTIUOKZOA ... (Valencia 1559). Vea. E. Ju. 
LIA N~ariwer. Obra,, 11, 345. Hi  ha, a mes, cd. fa.$.; inira nota 156. - Hispanic Soeicty, 

B 2486, f .  [2881 v.  fae en^, Conrion.ero lauillano, nim.  645). - Dues veríions; a Msdrid, 
Bibl. Nac., mr. 2621, f f .  302 v. i 356 v., Probablemenl eopiader tard; reeordem que aquest 
canqoncr i p  de valenciana.-Una ,altra, molt varianf, al  Caixtioneho d'buaa, 
Bibl. Pibt. ,  cx!?ll-17, f .  24 (As~rrs.  C. 2uiro. núm. i rv i i l ) .  
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El graciós refrany que encapcala el núm. 269, "El pastor que tiene 
amores, 1 quando en el ganado está 1 sospiros por silvos da", el trobo, en 
una adaptació molt Iliure, a l'Auto de Naval y de Abigail, atribuit a Lope 
de Rueda i representat a Sevilla pel Corpus de 155g116. Contrafet a 
I'espiritual, el refrany de la Flor és a la Comedia a lo pastoril para la 
noche de Navidad, escrita entre 1550 i 1575 "'. La composició del nostre 
canconer compareix en un plec solt de la col.lecció de Cracbvia, editat a 
Granada per Hugo de Mena, el 1570. Aqi~est plec té dues parts, i opino 
que la segona, on és la peca, és reimpressió d'un full de Timoneda, com 
també dos altres plecs d'aquell fous, un d'ells ja sabut l18. D'altra banda, 
un dels manuscrits parisencs del XVII conté, amb forqa variants i més  
reduida, la versió del nostre imprks 11s. 

La cangó niim. 272, "En los tus amores", obtiugué una bona difusió 
fins entrat el segle XVII, bé que a través de versions molt variants i de 
contvafacta espirituals. La més proxima al refrauy de la Flor, pero amb 
I'estrofa independent, és la musical de Pere Albercli Vila (1561). D'altra 
banda, tres manuscrits parisencs del disset acullen la composició, encara 
que molt deturpada i variant Izo. 

116. Aquella peca drrmitica és eontinguda al faniár Códice da autor  viejo^. Vep. Lfa 
Roir~rier,  Colzc&dii de outas, farros Y coloquios del siglo XVr,  1 (Barcelona-Madrid 1901; 
Bibliothcea hisp&ica). p is .  xrr. atribuci6 i data do la reprcientaciá (ef. 11. SO2 nata, i I V ,  
291 8 . ) ;  l'nsto al vol. 11. núm. irx, 1 1. eaocb a la d g .  513. El repradui E. Cor*seu, a 
Obrni de L q c  de Rasdo, 11 (Madrid. R. Ac. Esp., 1908), 370. L'adaptaciá di": "David, cano 
lirrie amores, 1 aunque en 1. campaña edd, 1 por oplnrar ~ u r  dolores 1 p a  xilvos sorpiror da." 
L'Ajito da Noval no figura a I'ediciá dc les obres de Rueda deguda a Timoneda. 

117. Madrid. Bibl. Nac., ms. 16058. Ed. J. P. WICEEBSI~AM CBAWP-D, RHi, XXIV 
(19111, 515 P. 

118. Les dues parts esmenlides foren errbniamrnt coiisiderndes per P o ~ ~ e o w r c z ,  Zbidr, 
E O ~  a don plecs indeprndents, alr quals atribui ele númti. 100 i 101. Perb, uim ha deinat ben 
crtahlert Rn..M., Dicicr. 01. s., núm. 63, es t r a r t i  d'un de  sol. La primera part duu el tital 
general de l'obreta: Rmenre de Leondro, eompuasto por Juas De B a a * v ~ ~ i ~ s  N ~ r * v o .  Con 
do* so+irfos. Y otras i a t e  canciones n modo de didloga poitoril, wiiy rentidar (Poae~owrcz. 
núm. 101); regvcixen un ramanc i dos sonctr. La sesona pait fa: Aqid romi>aynn siete obrar 
muy ororioros y sentidni, o modo de di61000 postoril. Hechos por uli gcntilho<nbrs, rntrs mudtor 
co8rorido. el qual callo ogxi sli ilombre. si al metro ha dr ~ e r  nzordido (Paaesowrer, nbm. 100); 
r~ sve ix rn  set pacliei. Colofá: Con lirrnrio. Impralror ni Granodo, cii coso de Hvgo  dr M e n ~ .  
Año de 1570. Per al nostrc esrudi cns inrererra Unicament la regona part. 

El tital d'aqucsta perons Prrt 61 paralle1 a I'epirraf de la recci6 de la F b r  que nnem 
recorrent. i la manera de3imbolta en que ér redactrt s'asiembla molt a rhabitual de Timaneda. 
D 'a l t r i  banda. Pesmcntada part. ultra contenir el núm. 269. que ara eitudiem, copia tambl el 
uortre nbm. 273, "Despierta, Juan, por t u  fe", la qual compasicib figura en un altrs plec sol, 
de Cracdvia. el núm. 91 de Porcbowiez, titular Rotnonre dz la han no^^ Xarifo. . .  (supra, nota 
37-1). que l'atribueix expressamen' a Timoneda: Otro> Ccaplasl. Cmnpii~rroi por Juan Tirnoncdu. 
Altrament aquest matein plec. de Crrrás i r  nbm. 91, publica '"Si sanada er Antequera", gr a 
dir, el nortre nbni. 87, una canc8 molt vinculada amb Timaneda, eam rabem. Per trnt, prnso 
que Aqr'f comiewon dete obrar ... (Poa~eowicz. Zbidr, núm. 100) i el plcc de Craebvia 
n,Úni. 91 $6" reimpressions, fctes per Huso de Menr. de fullr volants anteriora deguts a Joan 
Timoneda. Afegim que un tercer plec de Crac.via, el iiIm. 80 de Porebowiez, 4s piovat que 
és una reimprersió d'un rltre de I'editor valencii (Ponl:~owiez, Zbidr, pig. 12). Al 6nal d'a-. 
puelt trebrll insistiré sobre aqucstes atrihueions. Cf., a ~més, infra. nota 122. 

119. P a r i ~ ,  Bibl. Nat., ms. ern. 371; hi manquen Ic!, estrofe3 iii, v i vr. Cf. M. R. Rey. 
STOLLE, tesina cit., P ~ E S .  35 s. 

120. Odorum (qxor v t i i o  «indrigoles appcllnmur) ... liber pritnur. Perao A~eeac io  Virn, 
cnnoniro b a r r i n o ~ ~ , s i .  mirlme (Barcelona, Jacabus C o n ~ y ,  1561) (cf. Penani;r, Cor., 11, 173). - 
Cata la forma "De los tur amores". la trobem n 1. Hirpanic Society, B 2486. f .  2.52 (FRENE. 



El Canqoner sevilli de la Hispanic Society (c. 1568) es relaciona amb 
tres peces més d'aquest grup, ultra les indicades a les notes correspo- 
nents, com també ho fan d'altres reculls coetanis o posteriors. Les ver- 
sions d'aquestes fonts i les dels núms. 263 i 264 tenen de comú el refrany, 
amb algunes variants; en canvi, les estrofes són diferents lz1. Per contra, 
la tercera, "Despierta, Juan, por tu fe'' (núm. 273), presenta estretes 
coincidkncies entre el Canqoner sevilli i la Flor D'altra banda, un dels 
dos plecs solts de Cracbvia que la publiquen, atribueix aquesta conlpo- 
sició expressament a Joan Timoneda '22. 

Finalment, el refrany del núm. 277, "Dexad, zagales, mi mal", reapa- 
reix en dos dels manuscrits tardans de la National de París 123. 

En certa manera fent pendan: amb els dos sonets que clouen la pri- 
mera part, tanquen aquesta, i amb ella el recull, una canqó estructurada 
per refrany i una estrofa, de qualitat i segurament antiga, "Dulce, loable 
figura, ( cora~ón  salvage, crudo" (núm. 279), i la glossa que hom fa dels 
seus versos en la composició núm. 280, "Cimiento de mi querer", que no 
té la valua del model. 

Aquest és, per tant, el Cancionero llamado Flor de Enamorados, se- 
gons I'edició de 1562. U n  canGoner dens, de dues-centes vuitanta com- 
posicions, enquibides en un volum petit, de butxaca, i agrupades, gairebé 
ineitat i meitat, en dues parts ben destriables, encara que no indicades 
expressament al Ilibre, les quals al seu torn se subdivideixen en vuit 

Cincionero seuillano. núm. 159). i a Parip, Bibl. Nat., ms. esp. 307, f .  309 (Máarr-FATIO. Coi.. 
núm. 600).-Amb e1 comcnp *De bajos rmore<i", a Par¡$, Bibl. Nat.. nis. esp .  372, f .  300 
iMona~-FArio. Cot., núm. 601). i mn. cap. 373, ff. 108 "-109 (ef. R. G o a l r l ~ i r  G ~ r r e o o .  teaina 
cit., 1, 201 SS.). - A  I'e6pirituoI tenim tres uersionr: duen, a I'esmcntat canvner de la Hispanic 
Soeicfy, f. 171 s.. "De Dios tus  amores". i ff. 157 v. s., "Ya de tus errorer" ( F a r n . ~ ,  op. "l . .  
núm.. 154 i 614); i Paltra, "Dei mundo y sus florcs", al plec solt, Co?inonero do copiar del 
Nacimier~io de n u ~ r t r o  Seña IEI" Christo, por. conter L B  noche de Novidod. Compueito por 
F~nircrsco DE Ve~~rto, hewiorio moyor de lo, $iiños de lo Doariila, de lo ciudod de Granodo. 
Agora .iusvnmrnfe can licendo imprcsso m B w q o ~ ,  e81 CGIG d~ J U ~ I I  Boi$tibfa Vare~io. Año de 
M.DC.iiii [16041 (ed. facs., no venal, d'A. PBnez G b r r z ,  Nada1 de 1957). 

121. El núm. 263, "Zagala, qué's de la fe", es traba, donci, al m% de la Hispaiiie Socicty, 
B 2486, ff .  [2851.[2851 v.: refrany igual i si$ ertrofer iridepe~dents ( F n n n ~ ,  o+. <;l., =;m. 650). 
1 figura, a I'imprAs Co?irionsro de L b ? ~ z  M ~ ~ o o s r o o .  ti. 54 v.-55 v.: rcfrany amb varirnia 
i quutre cobier difercntr (cd. facs. cit. a la nota 23). El  núm. 264, "Zagala. que sorda esta. 
ris", én a L'esmentat uncooer de la Ilirpanic Society. ff. [2941.[2941 v., amb refrjiny variant 
i sir ertroies diferents (FRENE, núm. 638); al  f. 155. un cantrojocnm a I'espiriturl, "Zagala. 
quin linda estbia" (FsnNK, núm. 639). 1 al Canrioneiro d'ñvor~, Bibl. P.úbl., cxrv/l.l7, f .  24 v.: 
refranr molt varirnt i una estrofa indcpendcnt (Asriní, C. Évorn, iiúm. [rvi i i l ) .  

122. Hispanii Society, mr. cit., ff. C2821.[2831 (Faesn, núm. 193).-Elr plecs dc Cra- 
cYvia que coiitenen la eompasicib 56" dos, tal com he indicat. Segans el primer, titulat RP 
wxm~ce dc la hrrmora Xirrif~ ... Y '"Dsspiena.. Jqioir. por rqr fe' ... (Granada, Hugo de Mena. 
1573). Les cobles de "Despierta. Juan', són, insiitiixo. Comp«ertas pm I i i o i r  Timmicdo (i'onn. 
sowicz, Zliór,  8. 24. 25, núm. 91; vcg. supra, notes 37.1 i 118). L'albe plec de Cracbvis 6s 
aquel1 la rrgons part dcl quai porta prr titai Aqul coniinicoli siete obrar ... ; L'he dcirrit supra, 
nota 118, on exposo, s més, r l s  motiu. pels quaii opino que el* dos plecs sbn reimpresri6 
d'altrcr dos del mateix Timoneda. Hi  insistiré al  final d'aquert treball. 

123. M6s. erps. 307. f. 313, i 373, f. 134 v.-135 v.;  en nlobdós eomenpa per "Dcr id ,  paa. 
torer, mi mal* (segonm MoaebF*rrO, Cot.. númr. 600 i 602; per al  m*. 373, cf. R. G O X Z A L ~  
GALL~SO. tcsina cit., 11, pagr, 243 5s.). 



seccions cadascuna. Aquesta distribució coristitueix una de les originalitats 
del canyoner, i el collector s'apressi a destacar-la a la portada, dient que 
el recull es por muy linda orden copilado. Una ordenació aixi, tan amena 
i suggestiva, no la trobem en els canfoner!; de Vepoca ni en els anteriors; 
només els que editara niés endavant Timoneda presenten una varietat i 
una vivor semblants. 

El contingut és ben, divers quant als generes, e l s  temes i els estils. 
H i  figuren poesies líriqties basades en la casuistica d'amor cortes, sigui 
en la seva vertent rnés culta, sigui en la popnlaritzant i realista; d'altres 
segueixen el convencionalisme pastoril; unes quantes són de bona mena 
popular i tradicional; algunes són més o cnenys agndes i enginyoses, com 
les endevinalles; hi trobem, finalment, els romancos, tan benrepresentats. 
H i  ha composicions que no teneii .una aplicació concreta; d'altres si,com 
la pregunta i la resposta de societat, els motes, és a dir, miximes, divises 
o einpreses per a ésser usades eii les disfresses, les qüestions versificades 
posades amb artifici, i la dansa; i gairebé totes es relacionen amb la 
música. La majoria duen estructura de refrany i cobles glossadores; unes 
quantes estan constituides i o n ~ é s  per estrofes, de metres i combinacions 
diversos; hi ha també tirallongues de versos curts i Ilargs, alternats; hi ha 
I'esquema dels sonets i les tirades dels roman5os. Els temes, molt variats, 
van des dels propis de i'amor cortes, amb els seus casos debatuts fins 
al cansameiit, les sabudes i matisades reaccions davant els sentiments 
constants, els personatges de sempre, les al.legories, els debats, la saviesa, 
en fi, d'una ciencia d'erotisnie espiritual forjada al llarg de s e~ l e s ;  els de 
la lírica pastoril, on els personatges, que només han canviat de vestuari 
i decorat, continuen en llur condició esseiicial de cortesans; els més im- 
ponderables de la lirica tradicional, o bé els vivayos i immediats de les 
peces que reflecteixen la realitat quotidiaria; fins als temes histdrics, no- 
vel.lescs, lirics o anecddtics del romancer, i els propis de I'eniginitica de 
les endevinalles. 

També i'estil presenta matisos. H i  do:miiia el culte i I'erudit d'inspi- 
ració cortes i tardana, gairebé sempre expressat de manera ficil i asse- 
quible; hi ha el tradicional, o I'artificiós i el seniierudit, dels romancos; 
hi destaquem el realista, agut i expressiu, que aprofita els proverbis i les 
frases familiars i que sovint s'aplica a la burla, un estil que a voltes gairebé 
pren categoria popular, pero que en d'altres davalla fins al prosaisme i 
a la vulgaritát; uns cops ens sorpren agradablement de trobar peces del 
niillor estil tradicional '24, i idhuc de carkter  popular lZ6, les quals cir- 
cumstincies, no inassa freqüents taniiiateix, solen esdevenir-se només en 
el refrany liminar. 

124. Veg., p. e., nbnis. 41. 49. 68, i 4 ,  79, 81, 82, 87, 135, 149. 158, 172. 176. 181, 188, 
213, 216. 217, 219, 226: 

125. P. e.. nGins. 1 5 5 ,  165, 184, 21F 



De fet, perb, l'estil que domina en tot el canconer és aquel1 que, per la 
raó especifica de la transmissió de les. peces i la seva funció, anonieriein 

tradicional, en l'accepció niés ampla del rnot. Hem identificat els autors 
d'un cert nombre de composicions i d'altres, d'anbuiines, n'hern trobat 
versions coetinies o anteriors, pero mai cap d'aquestes versions no 
correspon amb tota exactitud a la corresponent de la Flor. 1 és que 
aquesta poesia, dita de canqoner, era entesa com a patrimoni de tothom, i 
la seva modificació era inevitable. De manera que, si bé és veritat que, 
corn diu el titol, el contingut del canqoner és sacado de diuorsos azrctores, 
les peces han experimentat variants i alteracions diverses, algunes sens 
dubte degudes al propi collector. Aquest estil, mesdat i en essencia indi- 
ferenciat, era, tanmateix, el més vilid per a cobrir la forta demanda de 
poesia de la societat de I'epoca; una demanda, altrament, que la itnprernta 
satisfeia i alhora estimulava. Aixb explica, almenys en part, que l'imbit 
cronol8gic del repertori tingui forqa amplitud, ja que compren compo- 
sicions que van des de la segona meitat del segle xv i primeries del 
següent -degudes a Diego de Sant Pedro, Cartageua, Altamira, Francesc 
de Castellvi, Encina i anbnimes- fins al decenni de 1540-1550, aproxi- 
madament 

Remarquem, d'altra banda, la irnportincia que tenen per a la conei- 
xenqa de la nostra poesia del segle XVI, encara tan poc explorada, les 
cinquanta-quatre composicions del canqoner escrites en catala, ultra la 
bilingüe i rnolt popular del núm. 215. Aquest sol fet bastaria a justificar 
Vatenció que el vell recull ha merescut entre els nostres estudiosos I z 7 .  

126. Sempre he erepvt errbnia. i. pels mofiuli enposats, ara la hi cree defioitivamint. la 
da t i  contiiiguda eli una noticia publicada per Rodrigucr.Moñino al íeu trehall Lo Flor, 33 5.. 

refcielit a una llista de Llibres ricollitr en virtut de I'index cxpur~arari de 1632 i guirdrls a El 
Escorial, en la q u l l  hom hn Ilegit: "Cancionero llamado flor de enamorados, en Barcelona, 1533". 

127. Aisenyalo le6 dndes bibliogrifiqucs que eoncc. relatives a resmentada rtenrib. 
F h i n  Toaaer AaAr, Memmias paro ay3idnr o formar un Dircioi~wio crilko de br rrrri. 

lores r~la lanrs  ... (Barcelona, J .  Verdaguer, 1836). 367, indica I'exirtCncia d'un enemplar a la 
biblioteer del convent barcelani de Sana Caterins, aains del 25 de junv de 1835; I'he rartreiak 
PlnSE Pxit. 

MANGZL Mid I F o a r r s ~ ~ s ,  a lea Ob~awariosiex sobra lo poasle popular. Coi. i*iieslrai d e  
rorwiinces cotoia<icr i n l d i t o ~  (Baicclonñ, N .  Ramirer, 1853). cita el cancaiier segurament per 
notes p x r c r  zmb anteriaritat, i en copia alguncr peces. A Ir p l g .  59 transcriu el noptre núm. 216, 
"que reeordanior haber leido en el cancionero quc m i s  abajo citamos". A la p:%g. 84 di": 
"En un cancionero dc últimos del mismo [regle xvrl que probablemente es el de Juan de 
Linares, l...] liuise algunas pacsiar de lar que ahora re llamarian de salón o sociedad [...l. 
Véanre los siguientes esiribillor que rscordrmas haber lcido en esta obra [ . . . lS;  i ~opir tot 
rcguit elo refranys dcls niims. 26, 30, 39 i 165.-A DI lo porda heroico-popdar roxlcllano 
(1874), dinr Obrar rampletar, VI1 (Barcelona, A. Vcrdrguer. 1896). 323, dbnr un fragn>enr 
del núm. 87, dierit que h r  rebut cbpi i  d'aqucita p c ~ a ,  senie indicar-iie, ner.3. Ir pracnl.?ncW. 
Tot i qui cita sovinr la Flor en rquert Ilibre, les rcfcrencies que hi fa, llevrt del nún,. 87. 
$4" t r c t e ~  de WOLX-HOPUANN, Prinia~era, WT 1racfñi.se de romancoi. Pcrb pel qiie diii 
a Obsoniociorirr i ,  ara, a propbait del núm. 87, f n  i'ileele que Mild con~ ix i i  cl wnqoner per 
alpuna conrulra directa i mi$rnqant &pie9 d'un $xemplar, que tal vegada sigui el de I'cd. 1681 
que posseia Prscual de Gagangos (enregi.lrat a G ~ L ~ a a o o .  Ensoyo, 111, col. 396. núni. 2700). 
rarronalitat amh la ~ i i a l  es relaciani directrment (cf. op. cit., 423, 432) i n través de fnniiliaie 
moit p r b x i m ~  (CE a div. j ~ o n  F. Riano, gendie de Cay~ng06: <f. L. NILY)LAII D'OLWIQ, E$;,. 
tolnri d'crr M. Mild i Fonl~iiols.  cit., 1 ,  239; 11, 1932, 14 s., 21, i nota 4. 181 s.>.-Al Ro- 
mowrrillo cofoláii. Prrlimiaorer, publicat a Obros complrtas, V I  (Barcelons, A .  Vcrdaguer, 
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VALENCIA I LA "FLOR DE ENAMORADOS". -En el transcurs de les 
pagines precedents hem topat sovint amb i i o i n s  i trets que relacionen el 
canconer amb Valencia. Hem vist que el número 91 és una pregunta de 

1895). 189. nota 2, eamenti I'ed. 1626 -la de 1'rxtmpl;ir avui a La Bibl. de Catilunya- i la 
de "hacia I68 in ,  que considera la cinquina. -Una altra cita. fetr  de pns. trobcm als Estudioi 
robrs los poelos cntnln%n de fina. del >igb XV y prinñpios del X V I ,  que restaren inedits, 
eom el traba11 anterior, i forin inclosos a lee Obrai campl#tnr, VI;  vcg. la pip. 423. 

El  1860 M*aiA Acurr.6 fou oremist ncr la Bib1iotei:n Nacional oel rru Cotdlooo de obrm 
en ~eiiguo r~tiriann iinprexar desde 1474 i i i i ta  1860. c o b r a  aparegu-6 m o ~ t  m ~ r  t i r d :  finr al 
1928, tat i quc el pcu cditocial 63 de 1923 (Madrid. Sucesores dc Rivrdcncyra). A la pig. 575. 
núm. 2153. hom hi deacriv un excmolar de Ped. 1681. 

A~senral im el Cdncaere t  d'snimornfr. Cables de amorr f < t a  #rr <=%lar br golnr,~ rii remiti  
de SZI dnrner (Barcelona, Puigvent6s. 1900). 4.0. gb1.. 2 fulls, 1 gravat. Dercrit Der PALA". 
M a n n ~ l .  2.. =d., 111. 104 b. núm. 42080. Ed. piobablcmclir dcguda a Jorn B * n i r ;  cf. Mo~rrrk, 
Flor ( v a .  mCr avall. dins aqueiti mntiixa nata). Conté les Coblrr afcgides a la Fiar a partir. 
almcnyr, de I'ed. 1601. 

Al mateix Jons BAT- podem atribuir (cf. Morink, loc. cit.) el Canroncret de snomoratl 
(Barcelona, CAnt iu ,  119001). ~t fullr solters, fol., gbt., gravatr. Dercrif pcr PALA", 00. i 
"01. eits., 104 b, núm. 42081. H i  sán rcpraduidrs les peca  catalanes núm9. 2, 3, 8, 13, 14, 19. 
20, 25. M. 177 i 178, i les cartillancs ntims. 1, 4 i 9. Lc% poeriis wt?lancs ahn forca 
ietoeades. 

ANTOVI BULBBNA I TOSELL. Cnn~onr  de amars. Tre ta  delr Cnnyorierr da Tunno. de Flor 
dc mornoredos e d'oltrcr. Ara novomert rauisfar e ordrnadns ger... (Barcelona. A I r  rtampa 
"Ln AcadCmica". Anr N.DCCCCIV [19041), publica eln núm.. 13, 14, 19. 20, 25. 26, 33. 
34. 100, 183, 184, 212, 214, 226 i lea Cobler. E. tricta d'una cdiriá defectuosa degut a 1.1 
arbitririe, wrreccion~ de l'ariginal i a I'abrurda arcaitraciD del Ilenguatge. 

Eairasr M O L I N ~  I BPAIBS, Les ca'zl millorr pos~isr  iie lo Ilaxg<ra rzlalo~io (Barcelona, An. 
t m i  Lhpcr, [19111), repiodueix cls oúmr. 19. 20 i 226. amb esmeneli i correcrioni. 

L ~ u l a  C. V ~ ~ D I  r L ~ o c s ,  al seu curihr treboll L'r.lompa barcclonino d 'E i~  Par* i d'En 
Pou Mob. dovnnf d r  lo rrdorio del P i .  Uno ronjerturn csnidxtirm, "But. de 11 Bibl. de Cata. 
lunra" ,  V (1920), 228-230, relaciona la Flor +ita I'ed. dc Pedro Malo, 1573. i 1% de Llorenc 
Deu, 1626. aquerta a I'rrmcotoda Bibliotica- amb alguiics obres cervantines. en especial 
La Galntca, i es pregunta si en el nostie canconer no hi hau r i  *la gsnesi d'algunes comp.=- 
sicion8 de Cavantea". 

Flor d'r~iornorols. Canronar rotald d.1 ~ s g l a  XVI, l r t t  del bilingUa doiiot a I'ertompo I'ax> 
1573 prr lorn =e L ~ w ~ a n s ,  nrrinniciat publica1 gar E.  NIorrst r B a ~ s k s  (Bare~lona. Ilustrecid 
Catalana, L19201). MolinC hi deicriu un exemular de I'cdisi6 de 1681; aricngala les de 1573. 
1608. 1645 i 1647. segon. Ica indicacions bibliogrifique!i de D V R ~ R ,  ROVI. ~ ~ + L C Y B I ,  11, 686; 
parla de les citñdcs reimpresaions psrcirls de loa" Batlle, d'Antoni Bulbcna i d'ell moteix, i pu. 
bliea totea les peces catalanes, Les Coblel camprcrer, i la bilingile núm. 215. Ler rarreccions 
i epmenes que hi fa dcmoitren incomprenrib dela textos i de la Uengua de I'original. 

A ~ m i r i  PALA" Darc%r, Mona01 del librero hirPoiia.omericano. 1.m ed.. I V  (Barcelona 1926). 
242. recollint lea dades conegudes. parla dc les edicionp ife 1575. 1601, 1608, 1612, 1645, 1647 
i 1681. De I'ed. 1573 diu que hi ha enemplar únic a Viena, Bibl. Imperial. Perb Rodriguer. 
Moiiino i Daniel Devoto, en llur reimprcrrib de l'ed. 1562 (Valencia, Castalia, 1954). p5gr. xvrr s., 
en= detallen le9 indagarion. que feren a la indicada Biblioteca ver tal dc localirzar l'crmeii. 
tat enemplar de 1573, i afirmen rodanament que aqvest no ha exiitit niai en iquell fonr.- 
A l i  segona rdició del seu Manual, 111 (Barcelona-Madrid 1950). 100 b. Pa1.u ir nicneioiia. 
b i  que aoib alguna inexactitud, I'exemplar de Barcciona. Claudi Boinat, 1562. canrervat a Cra. 
ebvia, Bibl. Universitiris. segurament per 11 noticia que en doni, el 1891, Poaezou,rcz; Zbidr, 
69, i que reeditaren, més tard, Rodriguer-Monino i Danicl Devoto, com hem dit reiteradameni. 
Enumera. a mes, les eds. de 1573, 1601, 1608, 1612, 1624. 1645, 1647 i 1681, ultra la parcial 
de Moliné. Natem que no cita l'ed. 1626, tot i existir.ne un cremplar a la Bibl. de Catalunya; 
C6 probable que Pcd. 1624, que nomes el1 enregisfra. sizui una confurib. en lioc de la de 1626; 
cf. supra. nata 4. Veg. el. númr. 41980.41985 de I 'obn de  PalBu. 

El P. L ~ n f h  Furrnrr, dins Ium T i m a a d o  g la impreribn de r x ~  p"mar&r obroi. "Alma. 
naquc de "Lar Provincias. Diario de Valcncin" ", XLVII  (1927). 105-107, publicd elr dos 
docvment. que més endavant ertudiarcm; ef. iofra; nata 150. L'autar. pero, demostrr que no 
eoneixia el nostre cancooer i que tenis una noriá rvdimentiria de I'obra i la peironalirat de 
Timmcda. 

Josk RIBELLaa C o n l ~ ,  Bibliografle dc la lrngxa valentiuna, 11 (Madrid 1929), r l s  númi. 1117 
i 1118 dercriu eIn das nlccs de Timoneda que eonfcnen la verrib profana i i I'erpiritual, en 
catd4, de "Bella, de shs  a6 enamoró.", i als "tima, 1119-1127 s'ocupa de la Flor. de la qvrl 

48 



Francesc de Castellvi, personatge valencii important i poeta d'anomenada, 
de qui tenim noticies de 1464 i anys següents. i que mori el 1506, segons 
sembla '28. 

Hi  és molt ben representat i'altre poeta valencii, el famós Joan Fer- 
nández de Heredia (entre 1480 i 1485-1549), que ja figura al canqoner 
de Castillo, 1511, i que tant brilla a la cort de Germana de Foix i el duc de 
CalAbria. La Flor conté quatre poemes que són arranjaments probables 
d'altres tants d'aquell autor (núms. 62, 63, 188 i 198), i tres més que el1 
havia tractat o coneixia prou.(núms. 16, 172 i 217). A l'obra de Lluis del 
Mili  (c. 1500-després de 1561), gran músic, bon prosista, poeta mediocre 
i rival de Fernández de Heredia, hem referit t a i n b é  un bon nombre de 
peces. Al seu tractat de vihuela (1535 i 1536). trobem una versió del 
refrany del núm. 21 i música sobre el romanF de Moriana (núm. 126). 
1 al seu Cortesano (1561), una animada crbnica de I'esmentada cort va- 
lenciana l'any 1535, hi fa tres ailusions al mateix romanq, reprodueixels 

cita les ids.  antigues de 1573, 1608, 1626, 1645, 1647 i 1681, i lcr moderneb i parcial. de 
Bulben. i Molinh, tot plegat per dcmaitrar que la eom~orieiá de la "Bella", continguda a la 
Flor (núm. 226). Cs. efcctivament, de Timmcda, eom ja havia indicat Moliné, i per opinar. 
crr=dament, que Serafi imita Timoncda <p&gp. 586 s.). Ribelles, pperb, no formula, de cap 
manera, la porsibilitat d'un origefi valencid del canganer. 

Joanr Rus16 x BAUCUOB, L i t a ~ e t ~ m  ~ ~ t m l ~ ~ ~ ,  dins H i d o d n  genara1 de Inr literaturas 
hirpdnic0s, 111 (Barcelona, Ed. Barna, 1953), 918, aUvdeix al bilingüisme de la Flor. Fa refe. 
rencia 11 popularirmc del cangoner al b i u  article Sobre les cnwes  Cuna d.r~ddticio, '"Ariel. Re. 
vista de les Ans", 1948, p. 5, reproduit, amb uiir Noto oddirional, al seu llibre Lo rulturri 
riiioiaan d d  R d l i ~ k e m e n t  a 1s D o ~ ~ P ~ I c ~ !  (Barcelona, Eda. 62, 1964, Cal. A I'nbart. 17). 137 sr. 

JOAH RVIZ 1 CALONJA, Histdrio da 10 literatura cotolana (Barcelona, Teide: 19541, 368 s., 
rcpmducix el. refranys del9 núms. 46 i 155. 

A Le, rent m i l l ~ r r  podiex humorlrfip<ier da lo Ilongicz rotolono (Barcelona, Ed. Barcina, 
1954'), 73. a6m. 24. Tonir G ~ a c k s  i MAXGAL Orivra inclauen el nostre nLm. 165. 

Vais incorporar tates les poesies catalanes. amb les Cables i la bilingüe núni. 215. al meu 
treball, encara inCdit i que meresqué el "Prcmi Mili  i Fontanals". 1955, de I'Institut d'Estudis 
Caralrn.. titulat Popsio tvodinonal i roble' pvoforier del s s g l ~  XVI (Barcelona 1955). -M& 
amvnt hc citrt e l  meu estudi sobre d núm. 226, Poasio cotoloao do1 seglz X V I ,  Lis  v e r s i a r  
ronaguder de "Bella, da udr rom omords". "Miscelánea. filolágica dedicada a llona. A. Griera", 
11 (Sant Cugat del Vallfs-Barcelona 1960), 313-332.-D.alfr. banda saig urilitzar molt el 
eaoconcr a la meva ed. del CMP (1965). 

N*arf os Rr~uzn.  Hir tbno de lo literatura catolam, 111 (Esplugucs de Llobregat, Ed. 
Ariel, 19641, 545.547. fa  una bona comcntaris de I r  Flor, de I i  qual repradueix el refrany 
del* Ilúms. 5, 15, 19, 25, 2 4  32, 39, 46, 153. 155, 162, 178, 179, 182. 184, 188 i 214, den8 
senrcra la compoaici6 núm. 165, i el refrany i l'crtr. I del núm. 215. A Ics pig.. 547.549. 
CamDara les versionr d d  canqaner núms. 38, 140 i 226, amb Caltres de Serafi i Timaneda. 

Esmentem.6nalmuit. JOAN Coxoxr~es ,  De com p r o e u ~ n e m  el nmn del? nortrcx p a v ~ m m t g o ~  
hirtdrirs. Obremationr d ' u ~  fildlrg, treball publicat a "Criterion", núm. 26 (1965). pagr. 49.68, 
i rcprodvit ala seus Edudis  de topanimio cotolono, 11 (Barcelona, Ed. Barcine, 1970; Bibl. Fi. 
lolbgiia Barcino. 11). 237.254. A. les pigr. 246 r. delr. Edudir  f a  la interesrant susgerencia 
indicada supra. tiota 45. Al marge d'aquesta biphtcri, em permeto de fer vnes remarques al 
trcball. Corominen no esmenta I'cd. 1562. reimpresa el 1954 i prou eoiieguda; parla, en unv i .  
d'unn inexistent ed. de 1583, seguramplt per uinfuriá amb la no identificada. perb citada 
rovint. de 1573; atribucix una epoga em penra que niasra reculada a les peces catalanes; notcm 
que I'afirmaeiá “romances v e r i i t ~  al cartelli", si el mot que subiatllo te, com xmbla, el renta 
dc 'triduits' (del catala al caatelli), Cr malr arrircads, i que calia advertir que cls númo. 325 
i 299, que cita, es refereiren a la numcrñciá del Ram. gelrerol d'A. Durán; recordem que els 
CBmCntats n ú m ~ i o s  corresponen als nortres romanias núms. 115 i 116, i~spcctivammt. 

128. Joaoi Ruei6, Lileralir@ rotola+io, cit., 111, 876; 878, 879 s., e'ocupa d'aqucsta per- 
saz l i ta t .  M m r i  o~ RIQUEX, H i d d r i z  de la litbr&ura. cit., 111, 327-330, hi f a  YBIUOP~S pie- 
C ~ J ~ O ~ P ,  



r e f r a i i y s  deis núms. 186, 217 i 222, contrafi el de la "Bella" (núm. 226) 
i esmenta I'expressió popular que veiem al núm. 49. L'abat Pere de Pas- 
trana, mestre de capella del duc de Calibria, a l i i i e n y s  des de 1534 a 
1536-37, posa niúsica a una versió del núm. 85 Iza. Recordem, a rnés, que 
el canqoner anomenat d'upsala, que en realitat és una mostra del reper- 
tori m t i s i c a l  d'aquella cort, conté una altra versió de la "Bella". 

Jorge de Montemayor, que residi a Valencia, hi acaba i editi la 
Diana -1559?-, i hi féu traduccions de poesies d'Ausiis htarcli, que 
publica alli mateix el 1560, glossi dos refranys pastorils també contin- 
guts a la Flor. La fama de Montemayor a Valencia ja és sabuda. Bastaria 
recordar la conti~iuació de la Diana per Gil Polo. Pero també Timoneda 
el destaca en el seu curiós Romance ~netafórico, amb el qual s'obre el seu 
recull de r o t n a n ~ o s  Rosa de Amores, de 1573 IE0, bé que, si hein de creure 
Cerdi i R i c o ' 3 1 ,  ja  figurava al Sarao de Aneor, publicat per I'inquiet 
escriptor i editor valencii el 1561 ; taiimateix, el romanc avui manca en el 
destrossat exemplar únic del Sarao la%. D'altra banda, el mateix Timoneda 
reprodui, en t i n  altre caqoneret  seu, una poesia de Montemayor lE3. 

Joan Timoiieda és l'autor més relacionat amb la Flor. Sabem que és 

129. Sobre l'ahat Partrans,  1s %va activitat musical 1 ler rever relrcionn amb la reina 
Germana i c l  Duc, vig. el meu treball Moleo Fi#cko,el Viejo, lo corta lit~roriomiiiiral del duque 
d e  Colab?%, cit., 36. 58 J., 68 s. E6 inlportant I'aportaeib de Jaure NOLL, Natas giirn lo Iiil. 
r o r i ~  rnurical dc la rovte da1 Dicgr4e de  Cdnhrio, dina AM<i. X V I I l  (19631, 130-133. La eom- 
posicib m u i i ~ a l  de Paitrma. dalt indicada, fou inieridr.  PCIS voltr dc 1 5 3 4 , a l  Can~oner 
Munical de Barcelona (Bihl. de Catalunva. M. 454). . .  ~ . 

130. Ros* de amo re^. Pr<mara @arte dc ramnnrer dc J a ~ v  Truoren*, i l i ie trotan di-icrsor 
Y murbel coso8 de amores. Dirigidos o1 disrrelo l#rtor. Imgrcrror ron lirencin. RXo 1573. 
Vkndanre en caso de Ioan Tinro~edir. ff. 2.3 (cf. infrs,  nota 170. Ves.  la reimp. d ' A i r r o ~ i a  
Roo~fculz-MoNrxo y DANIEL Devora, Rorar de Romonrer por JUAN T r u a ~ ~ o ~  (Yalcnria, 
1573). Valencia, Castalia. 1963). L'indicat Romonrr met&fdriro és una al4egarir eii  la gual el 
Poeta deseiiu con, Amor es dirigeix n Vallncia, acanipanyat de paetes antics i modern., entre 
cll8 'Montemayor luiifano"; t l  surten a rabre diversos autorr ualenriani: Gnspar de Romani, 
Manuel Fernando, Alanio Reballedo, "esse don Luyr Mil6.n. 1 a 1s miisiea cercano", "M3rc0 
Antonio y Peltieer". Semper, Gil P d o .  Erpinasr, PCrez Areayna, Almud~ver .  i el provi Timo. 
neda. "de o a e s i a  mmarcano'. 

131. A - I ~ S  rever ~ i t a t ~ r  'o1 cimto de TU,;& a noticior hirrdrirnr * alguno, poetas que e n é l  
re crldra+i, dins la reva edici. de La Diono ~nanioradu, de G ~ i ~ r a  Gii .  Paw (Madrid. Antonio 
de Sancha, 17781, 369.372. 

132. CEXDA i Rica,  OP. tic., 369, di" que !'exemplar que c a i i r ~ i l a  n o  tenia portrdr,  i que 
a l  final hom Ileaia: Fclr im+rsam crro brivzera ~ o r t e  Ilo+itodo Sarao de Anzor eir lo iosiona 
Oudad de Volm&, rn coro dr Juoo ~ a i a r r o .  l5¿1. Aquell'euemplrr. que hari drrcrit F U P T ~ ~ .  

1, 162 s., M m r f  Ga*j*i.es, Elirayo, 443, P ~ u u ,  1." "d.. V I I ,  33, A C U I L ~ ,  2440, i IIIOBLUS. 
11, 662, Radriguez-Moñino I'ha analitzat molt bé i se n'hr ocuprf almenys -tres vegadcr. yerO 
Cr I l in ima que no hugi tingut en compte les notes de Cerd i  i Rico. En parir, dancs, 1 Ir  seva 
rcimp. JUAN TIMOSEDA, C ~ n c i ~ l b r o s ,  cit. a la nota 93, pigs. 13.24; i I  seu discui. P o ~ r í o  g c ~ i i -  
cionerol, 84-86; 1 r Silua, 1561. Conarib~cib~z, 165 SS., S10 SS. Opina, virsemblantiiieiit. que 
I'cremptar únie, conrervat a la Nacional rnadritenya, e r t i  format per un fragmeiit de set 
folia provinent. del Ca>iOasro llarniido Sarao de Amor. Primero $o>fe (Valencia. Joan Na- 
varro. 1561). i per gáirehk la totalital (manca ta portada, el foli 9 i e19 let  d a i i e r ~ l  de la 
Srgttndo garfe del matrix crnconer (Vnl&iicir, Joan Navarro, 156.1). enquadernrtr en un sol ..",..". 

133. Villete de Amm. Cendonrro llamada Villata de Amor, romP<irrto por Bdprrrrn Mon. 
TlDE*. E,, e1 aua1 l a  roatienen r.nrioncr, will~nriro, y otra9 obras divdrror ... Vfnder.  en rnro 
ds  J0.m Timonedq. mrcndrr dr lilnol. (S.ll.ii.d.1 Tercets de Montemayor: '"Passrsa Amor su 
arco drwrrnada". Ed.  faca., Hurrrlíaron (New York, Hirpanie Society oi  Amcriea. 19031. 
Cf. Rz..N., Dicr. #l. s., núm.. 576. 



seva la versió de la "Bella" (núm. 2261, procedent d'un plec solt editat 
per el1 mateix. Hem vist que al Ternario Spiritual (1558) havia publicat 
una redacció sagrada de "Si ganada es Antequera". (núm. 87), i que un 
plec solt i part d'un altre de la coUecció de Cracbvia, de contingut rela- 
cionat amb la Flor i que són reimpressions jo crec que segures de fulls- 
volants abans publicats per ell, contenen, el primer, la indicada compo- 
sició núm. 87, i la segona, la del núm. 269, "El pastor que tiene amores", . 

i, tots dos, la del núm. 273, "Despierta, Juan, por tu fe", expressament 
atribuit per l'aUudit plec a Seditor valenciila4. El sonet de Garcilaso del 
núm. 137, conté una variant distintiva al v. 14, que també compareix en 
la versió que n'editi Tirnoneda en un plec volaiit 135 A la Comedia Cor- 
nelka (1559) el tiostre autor fa una clara adaptació del núm. 275, que 
conté, aquest darrer, una variant aixi rnateix distintiva. respecte a les-altres 
conegudes i que la Comedia conserva. A I'alludit Saroo de Amor hi és 
inclosa una redacció del refrany del núm. 203, bé que forca allunyada. 
Timoneda degué completar el núm. 271, "Cómo vas, Antón, ansi", a par- 
tir de la segona estrofa, a judicar pel nom del confident, "Tomillo", ~o é ~ ,  
"farigola" o "timó", suggerit pel propi cognom. També hem vist que en 
la seva probable edició de Pedro Hurtado, Recreo de Amadores (Valen- 
cia 1569), hi trobem una glossa del núm. 266. 

H i  ha d'altres fets que proven la vinculació del nostre caiqoner amb 
~a lenc ia .  Recordem I'esment que fa a la ciutat el núm. 58, vs. 8 s. Pen- 
sem que uns quantscan~oners de repertori comú amb la Flor procedeixen 
de Valencia: el plec solt citat a la nota 12-2, publicant el núm. 24; el 
manuscrit 5593, de la Nacional madrilenya, que conté quatre peces rela- 
cionades amb el nostre caripner (núms. 81, 84, 203 i 222), ultra les de 
Fernández de Heredia, comunes; i el manuscrit 2621, dels mateix fons, 
que copia dues versions del núm. 275, a més d'iucloure moltes peces de 
I'esmentat poeta. H i  ha el testimoni de la popularitat, a Valencia, del 
genere que anornenaven chiste. I hi ha, finalment, els dos grups, ben 
nodrits, de poesies bescanviades entre enamorats en forma de preguntes i 
respostes, reflex d'una moda social amplament divulgada a Valencia, se- 
gons que eii fan bon testimoni Fernández de Heredia a la Farsa de La 
Vesita; Lluis del Mili, de primer al seu llibret destinat expressament a 
la practica d'aquest costum, titulat Libro de motes de damas y cavalle- 
ros (1535) lB6, i després al Cortesano, amb una reiteració que esdevé 
fatigosa; i el mateix Timoneda al seu Sarao de Amor, on la forma de 

. . 
135. Ve% l a  nota 63. 
136. Libro de rnoter de danos y cowolleror, intitiilodo EI-Jtwn'o da Afuidar. Compue3fo pm 

don L w r  h i i r * ~ .  Dirigido a lar damos (Valencia, Francisco Diaz Rommo, 1535). Fou, moder- 
nament reeditat amb el Cort~,a>io, ed. cit., de 1874 pjgr 473.502. Hi ha r d  farr., amb trans- 
cripri6 al castelli actual (Barcelona, Ed. Torculum, 1951). 



preguntar i respondre cantant el "galant" i la "galana", la disposició 
de les peces i I'estil són els mateixos de la Flor. 

Les maneres expressives, tan identificades amb l'escola poktica i satirica 
de Valencia, de caieiit realista i vivac, de burla i humor forca grassos i de 
to a voltes bast, amb un sentit del ghnere més despreocupat i mordac que 
al Principat, i l'accentuat bilingüisme, també ens menen a admetre la pro- 
cedencia valenciana del nostre caqoner. 1 en tenim la certesa aixi que 
constatem diversos trets dialectals existents a les peces catalanes. Vaig 
procurar de destacar-ho en u11 treball de 1960 la', en fer l'anilisi lin- 
güistica de les composicions catalanes tal com apareixen a la impressió 
de 1562, on presenten un evident contrast amb les edicions posteriors, en 
les qualsels editors barcelonins procuraren de suplir els dialectalismes va- 
lencians amb els equivalents catalans. H i  notem, doncs, que les formes 
verbals són les carac'teristiques de la varietat valenciana. Per exemple, els 
verbs de la primera conjugació fan la terniinació en -e a la primera per- 
sona del singular del present d'indicatiu (jo "trobe", "calle", "demos- 
tre", etc.), llevat d'nns pocs casos sense terminació (jo "gir", "pens", 
" renech"). També fan terminació en -e, en els verbs de la mateixa con- 
jugació, la primera persona i la tercera del singular del present de suh- 
juntiu i de l'imperatiu (jo "mostre", "clame"; el1 "ame", "cride", "plo- 

. 'C  , aparte's", "baste"). Són molt caracteristiques les formes dels verbs 
de la tercera i del verb "viure", del tipus jo "vixch", "servixch", "abor- 
rkch", "decernixch", "seguixch"; el1 "cimsentix", "seguix", "conver- 
tix", "adquerix"; ells "emprimixen", "gtiarnixen", etc. 

Un  altre tret, ben generalitzat en el valencia de I'época, és el mante- 
niment de l'arcaisme que suposa I'ús de la d eufbnicaaplicada a la prepo- 
sició a, quan aquesta va davant d'un pronom o adjectiu comencats en 
vocal: "Ad ex jove" (núm. 53, v. l) ,  ".Ad aquell" (núm. 147, v. 1). 
I aquest ús al nostre canconer idhuc s'estén a peces redactades en cas- 
telli: "ad aquesse socorred" (núm. M), v. 43) i "ad aquel que tanto os 
quiere" (núm. 72, v. 12). 

2 s  corrent e n  valencii I'ús d'"empastre", per emplastre (niim. 30, 
v. 17), de "mal", per malalt (núm. 30, v. 9), de l'afhresi "namorat" (núm. 
183, v. 7) i del verb "estar" amb la significació de romandre, e n  casos 
com "yo en estar rest penant" (núm. 188, v. 18). 

Poso unes mostres de castellanismes: "no li fan %ella" (núm. 14, 
v. 26), ''amades" (núm. 26, v. 12). "pich", per bec (núm. 40, v. 24), 
"de quB maneres" (núm. 177, v. 7) i alguns acusatius amb preposició 
aLS8;  i, tal vegada, "al més b ~ u t  pastor" (núm. 150, v. 9), i la forma 

137. P<K& cohlono del regle XVI, cit., 319 3.. i nats 3. 
133. "Tant vol a la su nenrora" (nGm. 2, v. 9); "festeja o unes danen" (núm. 35, v. S ) ;  

'smau a donrella" (nim. 40. v. S ) .  



"trasunt" (núm. 17, v. 23), més propera al cast. trasunto que al cat. 
transsumpt .o transsnmpte. b s  curiós el verb, en primera persona, "re- 
cort" (núm. 226, v. 23), segurament manllevat del castelli antic recor- 
dar, en el sentit de 'despertar', i que no trobo documentat, amb la matei- 
xa accepció, a la nostra l l e n g ~ a ' ~ ~ .  

Finalment, certes grafies revelen la mateixa procedencia valenciana, 
corn l'ús de la ch per a indicar el so palatal africat -amb independencia, 
doncs, de la mateixa grafia emprada per a expressar el so velar final de 
mot-, corn en "chichs" (núm. 147, v. 13), "chufetes" (núm. 156, v. 201, 
"rechiu" (núm. 165, v. l l ) ,  sense comptar "desdichat" i "desdichada". 

Ara bé, si tots aquests fets situen el canqoner a Valencia, eri canvi ni 
la cronologia ni les caracteristiques d'un bon nombre de peces ni la 
personalitat del seu collector, que ja coneixerem, no autoritzeti, de cap 
manera, a pensar que la coilecció esta vinculada amb un ambient coiicret 
i tancat, corn el de la cort del duc de Calibria, per exemple, ans amb el 
clima general d'aquella inquieta i encuriosida ciutat. 

Dos DOCUMENTS RELATIUS A JOAN TIMONEDA, EDITOR. - Hem esmen- 
tat repetidament el valencii Joan Timoneda com a autor d'alguna com- 
posició del nostre recull, corn a refonedor sospitat d'alguna altra i corn 
a editor d'impresos el contingut dels quals es relaciona amb la Flor. 

D'ascendhcia aragonesa per part del pare, natural, dJAlcanyis i esta- 
blert a Valencia el 1517, Joan Timoneda nasqué probablement entre 1518 
i 1520. Quan, el 1541, es casi amb Isabel Ferrandis, era assaonador de 
pells, és a dir,  blanquer, corn el seu pare. Per& el 1547 ja el trobem 
documentat corn a Ilibreter, aleshores establert al carrer dels Manyans. 
La primera obra datada que li coneixem és el plec solt de 1553, titulat: 
Danca spiritaial de mucltas mugeres señaladas de la Sagrada Scriptura. 
Hecha en alabanca de la sacratissilila Madre de Dios. Tafiida por JUAN 

TIMONEDA agora nuevamente, en el año ~ . ~ . l . i i j  [1553] (s.11.) Ido. La 
segona és un altre plec, de 1555: Breve exposición sobre la salutación 
angélica ... Véndese en cnsa de Juan Tintoneda, librero, a. los ~ k n y n -  

139. A ~ c o v e a . N o ~ ~ ,  Dicr.. enregistren I'accepcib rntiga f o r ~ a  prbxima, p r o  no igual, 
de "Tornar en ri, recobrar S l r  dcls scntits o de les freultsts anlmiqucs" (amb enemplcs treta 
del Curiol i del T;raiir). 

140. SALVA, Coi., 1. 52, nlm. 13'6. deicriu el plcc i pcnra que I'impr6. sorti "indudable 
mente ds Valeocia". El public.4 L u c ~ s  DE TolinE, Vsrinr PosrCor, cit., V '(19181, 506608. 
Cf. RE.-M., Dirc. $1. s., n l m .  557. Cal recordar que la refer4neia de N I C O ~ P  Amm~io. B. N,, 
787: "Juan de Timoneda. Sylvn de oarier rcn&+ze~ o villainroí y Guirnalda d s  golanrr. 
Eii Sevilla. por Alo+iso de lo Banero. AAo de 1511 ...", porta errada Ir data, ja que Barrera 
trcballi a Sevilla entre 1569 i 1599. Ai~i, Fusrea, 1, 163, LA B ~ i n r m  v Lera*oo, Col. rsotra, 
391. i Mmrf  G e r r r ~ s s ,  Bnro)io. 441. 449, suposen 1s data de 1591, o, en tot eaa, deapr4. 
de 1580 (Marti); Eacuosao, Tip. XUPol., 299, la de 1571 o ed 1591; Rooalcurz-MoRrso. Por. 
y ronriorieros. Dirrnino, 86, la de 1571, amb h rcgurctat que "hubo de preceder a (rta de 
Sevilla una cdicido original valenciana". 
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nes 14'. A partir de 1558, amb la publicació del seu Ternario Spirifiul, 
I'activitat de Timoneda corn a autor, refonedor i editor, és considerable, 
i ens perdem sovint quan intentem de seguir la petja de la seva biblio- 
grafia i de precisar-ne les dates de publicació. 

Timoneda té una significació molt important en les lletres del seu 
temps, no pas corn a gran creador, sinó en tant que figura literkia de 
desperta curiositat i molt sensible a intuir el moment precís en que 
s'iniciava qualsevol canvi subtil dins la trajectbria cultural, i a endevinar 
cap a on anaven els gustos del públic, del qual era servidor tant corn 
orientador. D'aqui que calgui comptar amb ell, i molt, quan hom estudia 
la poesia dels canqoners popularitzants, sigui en e l  vessant dels plecs solts, 
sigui en el rnés ambiciós dels volums de butxaca, dels quals el més reculat 
que li devem és, dins I'estat actual de la qüestió, el Sarao de Amor 
(1561) i42. E n  la producció canqoneristica hi actua corn a poeta, més 
sovint corn a refonedor i sempre, és clar, corn a editor d'obres prbpies 
i alienes Cal acudir-lii quan estudiem el romaiicer impres del tercer 
quart del segle XVI, majorment el de ciirkter artificiós i semierudit, i 
alguna vegada d'imitació del vell, que trobein en obres seves, corn el Sarao 
indikt  i, sobretot, les quatre Rosas de romances (1537), ultra els plecs 
solts. H i  fa, corn sempre, de collector, d'autor i de refonedor. També hi hem 
d'anar quan volem estudiar la nove1,lística a causa dels seus famosos reculls 
de contes i ankdotes, El Sobremesa y Alivio de caminantes (1563, o 
abans), El Buenaviso. y Portacuentos (1564) i El Patranuelo (1567), en 
els quals és condensada una gran part de la producció del genere co- 
neguda al seu temps a la península. A niés a més, Timoneda fou actor, 
director i promotor teatral, autor dramitic, refonedor i editor d'obres 
esceniques prbpies i alienes. 1 en aquest aspecte cal remarcar que fou ben 
conscienf del pas del teatre religiós tradicional . al teatre d'aplicació euca- 
ristica, dins la primera evolució de l'auto sacramentad, corn proven els 
seus dos Ternavios Sacramentales (1575) ; que valora expressament i abans 

141. Brme exgoitidn sobre la rolutoridn =ng4lirn gnr cl ~aráf ico  orcbángal rotil Gobnel 
rizo a "usrrr.3 Sn>íom, virgs+z y M d r e  da Dios, mpJndn de  di"rrs.r nurorrr $0, un dcuolo. 
Dediroda a lo muy noble y virtuoso lanyorn donyo Anna Corlo,. mtcgrr del muy nablc y mog- 
nlfiro ~anyov d a  Gaspar Ribot. Impresro en coso ds Antdn so no hui^. a lo Purria d i  lor 
Apdslokr. Y odndere E" rara de Ison Timoneda. librero, o los Mnny~ne$. 1555.  F u m a ,  1. 
163 s.. prnsa que I'editj Timoneda: "Por estic este Librito encuadernado juntamente con alrna 
obritas de nuestro Timoneda. eicemar ser él su editor, a lo que induce también venderse en su 
casa". El descriuen. a m$$. LA Bnaan~a  Y Lzrsnoo, 391, i S e a a ~ ~ o  u Maar~er,  Rersría 
(ves. nata 149). 517, 542. No el veig esmentat aer Rz..M., Cat. Pl. s. 

l .  r e r  .a la deseripci6 del8 canconers r6n molt iitilr les indieacians de Rooaicliar. 
MOÑINO a J u ~ n  Tinoiinor. Concionsror. 12.45, Poe. g conc. Dllrurso. 83-88, i Dice. $1. t.. 
niims.. 154.576, ef. núm. 17. Un intcnt de ristematitzaci6 bibliopr5fici de I'obrr de Timo. 
oeda. no pas r e e i ~ i t ,  fou emprep ppr Pilra D ~ ~ o r o o  Blanár, Conrribucidn o la bibliogrollo 
& Iuon de Timoneda, '"Rrv. de Literatura", XVI (1959). 24-56. 

l .  Com a edi ta i .de  ieculla alicnr. al margc del. plecs ralts, rccardcm I'cdici6. quc . l i  
auposem versemblantment, de Pnoao Hvamoo, Cariciarro llamado Recreo da Amodarsr... 
41569). Vcg. nata 110. 
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que ningú, ~ o b e  de ~ u e d a  inclbs, el teatre profa en prosa i el considera 
del tot convenient i apte per a éssei portat a les taules, segons que 
veiem en el prefaci de les Tres Comedias prbpies (1559) 14'; que sabé 
continuar la producció del teatre prof i  en vers, a la manera de Torres 
Naliarro i d'altres, con1 niostra el seu recull Turiana (1565); que s'im- 
posa la tasca d'editar les obres d'autors dramitics de la importancia d'un 
Alonso de la Vega (1566) i sobretot d'un Lope de Rueda (1567, 1570), 
una empresa, aquesta edició de 1567, que li dona molta feina i a causa de 
la qual meresqné grans elogis de Cervantes. 1 tot aixo, al costat d'una 
activitat editorial niés prosaica i més allunyada de la literatura de creació, 
com la publicació d'aquell Timón de tratantes, que no és sin9 unes taules 
aritmetiques de reducció (1563) 146, o l'estampació de I'esquema cronistic 
i noticier de la iIfemoria hispanea i la Afmeoria wvaletina "O, o de la 
pietosa Cartilla de la muerte (1568) 147, posem per cas. No costa gaire 
d'imaginar-se la rebotiga de Timoneda: un autkntic arsenal de paperassa, 
fet de notes i apunts, de copies i extractes, d'originals n~odestos vinguts 
de Déu sap on, de manuscrits d'autors dramitics i de cbmics, amb els 
quals Timoneda tenia tanta relació. Atesos els procedinients que prou 
clararnent evidencia tata la seva producció, tanipoc no ens costa gaire de 
representar-nos el bon Tinioneda arranjant, tallant i ajustant incessant- 
ment tot aquest material per a la preparació de les seves edicions, dins 
aqitella seva mena de "carpintería poética", segons la frase felis adduida 
per Rodriguez-Moñino "8. D'altra banda, l'inventari de la seva llibreria, 

144. Timoneda di", al prbleg d e  Ir3 Trex C a c d i a s :  " Q u b  aplazible sea cl estilo cómico 
para Ic i r  pucato en proir, y q u j n  propio para pintar $05 vitia8 Y 1.3 virtudes, amad03 I C C ~ O ~ C I ,  
bien lo supo el que compuso los amores de Calisto y bldiibea r el otro que hizo la Tebeida 
Pero f o l t d u ~ l l r  a estar obra* para ser conrumadar podarse reprrrenlar coma Lar que hizo 
Bartholonif de Torres y otros in metro. Cotiside~ando yo esto, quise harsr r a n r d i a  en proro, da 
tal maiirro U U P  ~ ~ B I I C I  b r e ~ e x  y ~ e p v e S ~ n t a b h ~ .  Y b ~ c h a s ,  como parerrierren muy bien arsi  
a las representanter, como a loa auditores, rogíronme muy enearercidamente que lar inipri- 
mies~e ,  porque todas gozarscn de obras tan sentenciosas, dulces y regarijadar". (Veg. el text  
a J u ~ i l  Obrar, 11, 247. Cf. més aval], ilota 156). En virtut d'aquest prssitgc. hIarPnoer 
PELAYO, orlgo>>es de novela, 111 (santander.    d. N ~ c . ,  1943). 44s S., defensa prioritat 
d e  Timonedr sobre Rueda pcl que fs a 1'ss;iiciirada innovacid. Rccordcni, de par. que el cran 
erudit  de ix i  inacabeda I'ed de Irr O k a r  completar de JUAN DE TIYOEEDA. P«blicodor por lo 
Sor;-od de Bibliófilos Vol inr i~nor ,  d e  la qurl  edieid noniés aprregué cl vol. 1, Teatro profano 
(Lar trcr Comediar. - L o  Turionol (Vrl4ncir. Damenech. 1911). 

145. Libro primcro del Timón de rrBtBntrr; mmpi<irto gor JUAN Tiaionao*, diwidido err 
g ~ e t r o  CO~IINIOS mny nsccriarioi Y 9 ~ 0 ~ e ~ ' h ~ l " l  de s ~ l b e i  <I todo tratante que Iia~vicrn dc dmr 
g r e ~ c e b i r  diarror, y pognr roldodos y olqi<ileres dr casar Con olrnr coros biin importantes 
bsrn mrrniderer. Iw>firerre, año 1561. Con p l i v i l o i o  vaal por dirn años. (S. 11.) %IAari G R A J A L ~ S ,  
E*-nroyo, 449 3. 

146. Publicades amb E l  S o b r c m r r ~  Y Alivio da rnmiiiairtas, Sai igos ía ,  Miguel de GUera, 
1563: orobablenirnt aoueste no i r  la urimeia edici6. SALVA. Cat.. 11. 242 a,. iiiI~ii. 2178. nota; . . .  
a r ~ . ; r ~ G . ~ i ~ ~ m ,  ~ n r i y o ,  451. 

147. C a r r i l l ~  d e  la muerts. Arte  par* asudor o bien morir, a n r l  qval re rolriirnr lo yiir 
sc Ir pucde dmi? a bwen rl ir i~liana en 81. arrtcub de lo m:iertc. Rreopilado por JOAN T11ío. 
NEDA. Colof.: En Vold? i r i~  an coso de 100% Nauarra ... Año 1568. Fus,rnn, 1, 16$; LA B ~ a i z s r  
r L E I R A ~ O ,  393; h l ~ n r i  G e ~ j n L n s ,  Ensayo, 450. L'inventari d e  la llibreria de Timoncdn. de 
1583, encara n'ermentava plrcs renxc enquadernar. 

148. Poes. S ronr .  Diir<irso. 85. 
. . 



fet el 26 d'octubre de 1583, és un repertori precis i exacte dels gustos del 
gran públic, tant com el testimoni de I'ordre que Timoneda devia posar 
a la seva indústria editorial, segons que semblen indicar tots aquells 
llibres sense enqnadernar que hi són citats i dels quals segurament n'era 
i'editor i a vegades I'autor o l'arranjador. 

Tot plegat dona popularitat, fama i diiiers a Timoneda, que, si bé fou 
molt conegut, també fou, en la seva producció editorial, despietadament 
saquejat durant la seva vida i després de mort per altres editors popula- 
ristes; que pogué dotar molt bé els seus dos fills i les dues filles, i que, 
quan mori, a darreries de setembre de 1583, llega un bon cabal a la seva 
vidua, al mateix temps que deixava un negoci florent per al seu fill i 
successor Joan Baptista, el qual compra a la seva mare la llibreria paterna 
I'esmentat dia 26 d'octubre d'aquell any 14@. 

E n  relació amb la primera epoca de producció de Timoneda, posseim 
dos documents importants, poc conegut el primer, datat el 1553, i prict,i- 
cament ignorat el segon, de 1556 150. 

El primer és un escrit del 30 de julio1 de 1553 dirigit pel priucep 
Felip a Jeroni de Cardona, el seu lloctineiit i capita general de Valincia, 
comunicani-li que Joan Timoneda li bavia elevat una petició de Ilickn- 
cia per a imprimir diverses obres i que li fos concedit el privilegi cor- 
responent per espai de deu anys, en recompensa dels esforcos que 
esmerqa en llur composició, 1 com que ell, el princep Felip, no n'ha tingut 
cap altra noticia, encarrega al capita general que faci reconeixer aquelles 
obres per persones expertes i li adreci l'informe oportú per tal de proveir 
adequadament : 

El Príncipe. 
Illustre duque, primo, lugarteniente y capitán general. Por parte de Joan 
Tliymoneda, librero que está en essa ciudad de Valencia, nos ha sido hecha 
rclacián, diziendo como ha compuesto ciertas obras, assi de coplas, como de 
romances, chistes, comedias. farsas, auctos de Sagrada Scriptura, y otras 
obras de varias historias, los quales querría hazer imprimir con nuestra 
licencia y facultad, supplicándonos muy huniilmcnte fuesse de nuestra gra- 

9 Sobre la biograña de Timancda. v e ~ .  Jord ~ w a r p i i e  S s a n a ~ o  u hloarrec, Rcrnao 
hindriro en forn,n de Dircionorio de lar i m p r c n t r  qsi. lion srirtido e" Volenen desde In ir,. 
irodxitidn del  orrr iipogr6iilico en ExP@ña k w o  a1 año 1868. Cm noticiot bio.bibliqrdiicmr d c  
bs prii%¿$aha i>nprerarss (Val&nsis 189&1899), 541-516; adverteix que Timoneda no fou im- 
presmr, pcrb pua hom l'hi havia tingut. L'altre ireball enancial per a la vida da Timoncda 
6 .  el de F. M ~ i l i  C n n j r ~ e r ,  E*irmyo, 441.455. 

150. Ambdbs documonts, ~ u e  tat seguii transrrivrC dirrrtimcnt dc l i s  fonts originals. con, 
he dif, fareo publicatr, encara que amb crrader de copia i d'intar~retaci6. pel P. L ~ v f s  Fu- 

Juan Tiniinisda y l o  i rnpraU~i  d. sir8 primoror obrar, dina "Almanaque de " h r  Pro- 
vincias. Diario de Valencia" ", aniy XLVII (1927). 105~107, an no ic m'hauria aiudit dc 
furgar si no hagues~ín eatat clr bons oficis de Joan Furtcr, t qui agraeino Is indicacib. El 

doevmcnt fou tambe publicat. I'nny 1962, per Ronalrum-MoHiiio, Pliegos Morbacp, 80. 
que d eonsidcrA intdit. err6nirment. cam veirm: el  mateix eatudi4s I'aliudeix a Pos. v ro32c. 
Diirarro, 83 s., i r Silva. 1561. Coiiiribrridn, 166. 



~ i a  y merced mandar ver las dichas obras a personas expertas, y, siendo u- 
thólicas y qualis convienen. en remuneración y recompensa de sus travajos, 
concederle privilegio que 61, o la persona que él quisiere, las pucda im- 
primir por tiempo de diez años, y no ninguna otra persona. E coino nos della 
no tengamos otra noticia, havemos mandado hazeros la presente, por la 
qual os dczimos, encargamos y mandamos que hag5ys ver y reconocer las 
dichas obras a personas expertas que a vos os pareciere. Y de lo que aqu6- 
llas os dixeren, con vuestras letras nos daréys aviso con vuestro pa:.ecer, 
para que nos, vistas aquéllas, mandemos proveher lo que más convenga. 
Datt. en Valladolid, a xxx, dias del mes de julio del aíio .hfd Liij. 

Yo el Príncipe. 
V.t Urgellés V. V t Catnaccius E?. 
V.t Gigmta E?. 

Hieronimo Cardona 

Lommtenenti generali Valencie."' 

Timoneda segurametit hagné de renovar la petició, perqu6 dos anys 
i mig més tard, el 27 de gener de 1556, Joan Lloren$ de Vilarrasa, el 
governador i capiti general de ValGncia d'aleshores, declara estar assa- 
bentat de la relació que li féu el llibreter d'haver "compost y copilat un 
libre intitulat Flor de enamorats, repartit en dos volúmens, <o és, en 
primera y segona part", el contingut genkric del qual detalla, i de la 
súplica que, "tenint respecte al treball" esmerpt,  li fos donada Ilicsncia 
d'estampar aquell llibre I de vendre'l per tot el regne de Valencia. Ateses 
aquestes peticions i havent reconegut el llibre, Vilarrasa concedeix a 
Timoneda la Ilicencia, el permis i la facultat que sollicitava i segons 
la forma que el document expressa, amb el ben entes, perb, que la llicin- 
cia és "per temps de sic anys primervinents e del dia de la data de la 
present en avant comptadors". Diu aixi el document: 

Lo Rey, e per sa Magestat, 

don Johan Lorens de Vilarasa, etc. Per quant per part de vós, Joan Timo- 
neda, librer, vehi e habitador de la present ciutat de Valencia, nos és stada 
feta relació que vós haveu compost y copilat un libre intitulat Flor de eno- 
morats, repartit en dos volúmens, co és, en primera y segana part, en los 
quals se contenen cancons, vilancicos,. romances, chistes, endechas. lamenta- 
cions, epístoles, sonetos, comedies. representacions de viries histories, aci no 
contengudes, supplicant-nos humilrnent que, tenint respecte al treball per 
vór en agii sosstengut, fóssem servits donar-vas licencia que YÓS, O la persona 
o persones que vostre poder p e r a d  aquert effecte tinguessen, e np altra 
persona alguna, poguésseu, e puguen, stampar y vendre les diter obres o 
libre en lo present r e c e ,  ciutats, viles y lochs de aquell, ni portar-les a ven- 
dre, de altra part, sots pena de ésser, aquelles, perdudes, y altres penes a 
nostre arbitre reservades. E nós, a la dita supplicació annuhints, tenint 

151. Arxiv del Regni de Val&ncia, Rgte.  335. 8. 26-26 v. 



respecte Y consideració al dit vostre treball e indústria y altres coses que 
ad aqb justament nos han mogut, y vist molt bé y regoncgut lo dit libre, 
nos ha paregut donar y ottorgar-vos la dita licencia, permís y facultat, en la 
manera infrascripta. Per ~ o .  ab tenor de la prcsent donam licencia e facultat 

' a vós, dit Johan Timoneda, librer, per a que vós, o la persona o persones que 
lo vostre poder tindran, e no altra persona alguna, pugau, y puguen, rtampar 
Y vendre, Y estampeu y veneu les ditcs obres y libre per tot lo present regne 
de Valencia per temps de sir ariys primervinents e del dia de la data dc la 
present en avant comptadors, sens que duraiit lo dit teinps persona alguna, 
sens vostre poder, puga estampar ni vendre les dites abres o Ilibre. E si per 
alguna persona lo contrari sera iet, volem que la tal persona o persones 
perden totr los libres que hauran estampat co fet estampar, e los motlei y 
apparells ab que aquellr seran stampats, y encórrega cascutia de aquelles en 
pena de cent duccats per cascuna vegada que lo contrari faran, repartidors en 
esta forma. qo és, la tercera part, per a I'accusador; e I'altra tercera part, 
per al jutge que ho sententiari; e I'altra tercera part, per als c6irens de sa 
Magestat. E ab tenor de la matexa prescnt, dihem y miinam a universcs y 
sengles officials, axi majors com menors, dins lo present regne de Valencia 
constituhits y canstituydors, y als lochtinents o surrogats de aquellr, y altres 
qualsevol persones a qui pertanyga y s'esguarde, que sots peia de mil florinn 
de or als cóirens rcalr applicadors, vos guarden y obscrven guardar, y ob- 
servar faqen la present nostra licencia, permin e facultat, juxta son serie y 
tenor. guardant-se attentamcnt de fer lo contrari, si la gracia real de SU. Ma- 
gestat los és chara y en la sobredita pena desigen no encórrer. Dat. en Va- 
lencia, a xxvii dies del mes de janer de I'any M.D.LV1: 

Vilarasa. 
V.' Montanyans p. 

Martinus de E u g ~ i . ~  

E l s  dos  documents eiis forneixen dades beti iinportaiits. E l  1553 
Timoneda  tenia preparat  u n  detis volum d'aplega de peces d e  diversos 
generes, realitzat a m b  molt  d'esfors. Aquest volum, be que  probablement 
ampliat e n  cer ts  aspectes i desproveit, e n  canvi, C u n a  de les primitives 
seccions -"representacions d e  varies histories, aci n o  contengudes", com 
diu el segon docuinent-, T imoneda  I 'adjunt i  a la seva nova petició, 
a d r e ~ a d a ,  en  aquest cas, al  governador Vilarrasa, el qual el gener d e  1556 
resolgué favorablement I'afer, tot  fent constar, el1 també, el "treball e 
indústria" que  hi  havia esmerSat el Ilibreter. 

Aquest  !libre e s  titula Flor de enaworats i és repartit  "en dos volú- 
mens, qo és, e n  primera y segona part". F i n s  aquí n o  hi Iia discrepancia 
en t re  el llibre d e  Tiniotieda i el canconer que hem analitzat, segons I'e- 
dició de Barcelona, 1562, considerada la primera. E l  tito1 coincideix, i j a  
hem vist qtie les dues par t s  hi són prou ben destriables. 

152. Ami" del Regnc de Valeocis, Rgti. 1433. f. 39 v.-40 v. Dee al me" bon smii 
Joln Regli. cñfedrifii d'Hisfbria a Ir Univcrrifat de Valbcia, I'obtencib de les xirocbpies 
d'ambd6a dacuments. 



Quant al tontingut del volum, ens trobem que al document de 1553 
hom parla de "coplas", "romanqes, chistes", d'una banda, de "comedias, 
farsas, auctos d e  Sagrada Scriptura", d'una altra, i finalment, de "otras 
obras de varias historias". Al document de 1556 els generes esmentats 
sOn: "canqons, vilancicos, romanqos, chistes, endechas, . lamentacions. 
epistoles, sonetos"; seguidament, "com~dies", i com a final, "represen- 
tacions de viries histories", les quals, pero, el docuiiient adverteix que 
no són a l'original presentat -"ací no contengndes". J a  sabem que 
I'edició de 1562 inclou, efectivament, "coplas", "can~ons, vilancicos, ro- 
manGos, chistes, endechas, lamentacions" i "sonetos". N o  hi ha, pero, 
les anunciades "epistoles". 1 sobretot, manquen les "comedias, farsas, 
auctus de Sagrada Scriptura", que cita el clocumeiit de 1553 i que el 
de 1556 anomena genrricament "com&dies"; i no hi són, tampoc, les 
"otras obras de varias historias", que el permis de 1556 consigna com a 
" representacions de viries histories", retirades de l'original, con1 hem dit. 

Per consegüent, aquests originals contenien una mena d'obres com- 
pletes de Timoneda, no pas propies totes, ni de molt, sinó alienes la gran 
majoria i en bona part segurament arranjades per ell, corn es dedueix, no 
sols dels procediments hahituals d'aquest editor, sin6 de la itisistencia 
amb que hom .fa constar el "treball e indústria" que hi ha hagut d'es- 
merqar, és a dir, el treball d'arreplega de materials i la posada a punt per 
a I'edició; i al mateix temps la indústria a arranjar convenientnient allo 
que calia. Amb una diferencia significativa, pero, quant als originals al- 
ludits als dos documeiits, i és que, com hem remarcat reiteradament, de 
la considerable massa aplegada, Timoneda a darrera hora n'havia disgregat 
una part, és a dir, unes "representacions de viries histories", segons que 
en fa testimoni I'escrit de 1556. 

És molt probable qiie aquest procés d'individualització de generes en 
obres independeiits, Tirnoneda I'accentués tot seguit d'haver obtingut el 
permis. Li era més prictic i més profitós fer cdicions assequibles i' més 
aviat de poc gruix. D'altra banda, aquest havia de ser el seu costum 
editorial en endavant. 

Les "representacions de viries histories" a part, entre les primeres 
obres que, segons inferim de la data i del contingut, es desprengueren 
del primitiu conjunt, cal comptar les que integren el volum del Ter- 
nario Spiritual, de 1558, tantes vegades aHudit: Ternario Spiritzial. 
E n  el q&l se contienen tres auctos sacados de la Sagrada Scriptura. 
Dedicados al illustrissimo y reverendissimo selior, el señor don Francisco 
de Navarra, arcobispo de Valencia  c. Agora de nuevo compz~estos y 
mejorados por JUAN TIMONEDA. Con privilegio lS3. Per tant, acluests 

153. Per a la bibliografia, ueg. supra, "ata 36. 
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awtos  sacados de h Sagrada Scriptz~ra s6n versemblantment els "auctos 
de Sagrada Scriptura" esmentats pel document de 1553. Els auctos del 
Ternario es titulen: Azccto de la oveja perdida, Aucto del Nascimiento i 
Aucto de la quinta angustia, aliens i arranjats per Timoneda el primer 
i el tercer, i un teixit propi, el segon, fet d'episodis inspirats en obres 
d'altri; per aixii pot dir que han estat compuestos y mejorados per ell. 
El Ternario és dedicat, com veiem, a I'arquebisbe Francisco de Navarra, 
el qual, proposat per Felip 11 el 7 de maig de 1556, entra a Valencia el 
16 d'octubre del mateix any. Amb motin d'aquest esdeveniment Timo- 
neda adregi a l'arquebisbe el rornanc "Cante Valencia de alegre", on juga 
poeticameut amb la metifora del pastor que cura de les seves ovelles 16*. 
Pel Corpus de I'any següent, 1557, Timoneda representa davant I'arque- 
bisbe precisament 1'Aucto de la oveja perdida, segons el1 mateix declara a 
l'epístola al prelat lS5. Timoneda, doncs, degué considerar que era una 
bona avinentesa de publicar a part aquells "auctos de Sagrada Scriptura" 
la vinguda del nou arquebisbe, amb el qual es relaciona tot seguit, de 
primer amb el romanG del 1556, el mateix any del permis d'impressió, 
i després amb la representació de 1557. 

Pel que fa a les comedies, alludides per ambdós documents, és ver- 
semblant de pensar que corresponen, almenys en part, a Las tres Come- 
dias del facundássimu poeta JUAN TIMONEDA. Dedicadas al illustre señor 
don Ximén P é ~ e e  de Calatayú y Villaragut, rc.  A e o  1559 16'j. De la 
dedicatoria al nou mecenas, ansiosament requerit, com I'anterior, per 
I'encara novel1 editor, es despren que tenia fetes aquestes obres de temps, 
perque diu que "penavan por verse ya en la emprenta"; com també es 

l .  Romnnce de cdmo dos. Fronn'rco de ,Vmnvr~ ,entrd por orpb;spo da Vol#ncio o 16 de 
acdubw, 1556. Publieat d i m  Roso R e d .  Q$iavta parta de roitlanrar de J o ~ n  Trxonso~. pibe 
tvaliix de rasos señalados dc reyex y otros perra~or  q<ie I i ~ i i  tenido cargos importantes, nsri 
romo prinrip#l, virorreyrr y o~yobirpol.  Impres~or  cmi lirniria. A" 1573. VIiidpnr. an ra lo  
de Joim Timonsdn. Colofb: Itngri~ni6rse asta qunrlo y iillimo parte de Rosa de rmancer, en 
Volrnri~, rm cnm de J O W ~  Nn~crro. A>ío 1573. A. 39-C121 (reimp., Ronnlcuer.lIoilino y DA- 
NIEL DEVOTO, Rosas). Per a la da ta  de la proposta reial del nainenamcnt, veg. F. G. O ~ ~ a o a .  
'"Razón y Fe", XLVII (1917). 279, i E. J u ~ r l  Xrnrlnnz, Obro,. 11, paz. xii .  nota 7. 

1 Diu aixi I'Eplrtola: "Illurtriasimo y reveretidia8imo señor. Como ovejuela aue ha 
pascido algún tanto por los amenos y winarasos bosques de 1.3 Sacra Scriptura y á gustado la 
sabrosa sal dirtribuyda de tan facundissimñ mano. no he podido dexar de balar ante l a  affable 
presencia del grato pastor que me rige, que es vuestra i l lu~trinrima reñoria, con crte mi Ter. 
%ario de auctos que  m i  pobre ingenio á compuesto Y afiadido y azora nuevamente copilado. Y lo 
que más me bs dado erfuerco, y Anima y osadla para que los tren nareciersrn an te  nu bcni. 
vo l~nc ia .  ha sido el de la Ouejopcrdidn, por t res  &v.as; la p r i inera ,~por  ser yo oveja y obli- 
gada de dalle cuenta en que  gasto mi tiempo; la segunda. porque eonviciie a perlado tan illusrrc 
semejante obra ser diripida; la postrera. por, haverln yo reprarentodo el' dio de Corg<i~  Chrisfi 
ont. su ill*,trirrin>o señorla el e.; bosritdo. A I I ~  aue. maenánimo reñor. no derc  de rercebir . .  u ~~ ~ ~~ 

ertc pequeña Y pobrerillo talento para que le  enmiende y corri jr  como rabio, y lo favorezca 
coma reñor y l. defienda como poderoso." (Apud Juri* M ~ a r i n e r ,  o b r ~ s ,  11, S). 

156. Al  final: Han sido irnprrssas altar Coinediol ex lo ilirig4lc ciaidild de Valeiirio. ACB- 
Mronse 0 xxvj  de agosto. M.D.lir. [1559.1 H i  ba ed. facs.: Las ira# Comddin~ da l u ~ r o e  T I .  
YONBDA (Vdcnria,  1559). Rc#roduridal en focrimile por lo Academia Elpofiola (Madrid 1936). 



desp rh  del prbleg, on afirma que, les esmentades obres essent molt del 
gust dels actors i dels espectadors, tots ells "rogáronme muy encaresci- 
damente que las imprimiesse" 15'. 

Resten les "farsas" i les "otras obras de varias historias", que podem 
identificar amb les "representacions de viries histories", alludides el 1556. 
Aquesta darrera indicació sembla expressar un conjunt Cobres drami- 
tiqnes de gineres forqa diversos. fis possible que Timoneda es reserves 
aquest material miscellani per a fer-ne una edició mi s  extensa qnan 
posseis una collita més abundosa. E n  tot cas, té un caricter ben bé de 
calaix de sastre,' altrament copiós, I'aplec dramatic, de 1565: Turiana. 
En la quol se contienen diversas cotnedias y farps muy elegantes y 
graciosas, con muchos entremeses y passos apazibles. Agora nuevamente 
sacadas a luz por JOAN DIAMONTE. Dirigida al muy illustre señor don 
Joan de Villarraia, governador y teniente de visorrey y capitán genernl 
del reyno de Valencia, mi señorf5?. L'únic exemplar conservat d'aquesta 
obra, com veiein dirigida precisament al governador Vilarrasa, és molt 
incomplet, ja que conté únicament seixanta-cinc fulls i n'hi manquen 
cent-tres. Aixb no obstant, hi figuren quatre farses, quatre pasos, un 
entremes, una tragicomedia i una comkdia, de cap de les quals obretes 
'Diamonte, és a dir, Timoneda, no és pas l'autor 15*. Hem de creure que 
a la Turiana, variat recull de peces dramatiqnes menors, hi van anar a 
parar aquelles "farsas" i les "otras obras de varias historias", o sigui, les 
t '  representacions de viries histories", a1,ludides pels nostres documents. 

També hi són alludits sonets i epistoles. De sonets només n'hi ha dos, 
a la Flor, i hem de suposar que els originals en contenien forca més. 
Probablement amb la intenció d'alleugerir el volum primitiu, Timoneda 
en degué retirar un cert nombre, que es reservaria per a un altre recnll, 
i aquest pot molt ben ésser el Sarao de Amor (1561), on els sonets hi són 
en bon nombre: Síguense mwclzos sonetos de diversos auctores, din l'epi- 
graf de la secció corresponent. Quant a les epístoles, només puc indicar 
un plec solt de Timoneda on coiitraféu a l'espiritual la de Bosci "El que 

157. Heus aci Ir part de In dedicrti>ria més intereriaot slr  nostres propbiitp: "Conaidcrando 
yo esta, niird s i  havrlo entre *ME Papdes Y lasalia' algo con que servirle, y hall& tres come- 
dias hechas en prosa que penouon Por vsrie 3'0 en lo emprento. i a r  suales, por i s r  noscidoz an 
mi raro, sé que ean razón qucdarian quexorai si a otro que a vuestra mcrccd les diesse gor 
omporo y proirrtor. Ha1 van. Ya le auplieo las vea y permita 9icc ron n r  favor re imptim~n, 
entretanto que otros autores le dediquen obrao de m i s  alta suerte, pues de todos los que 
sabcn es tenido por un fileecnaa". El text en pat veure a JULLA. 09. "'t.. 11, 2 4 3 ;  ci. I ' c ~ .  
facs. indicada a la nata anterior. Quaot n l  prhleg2 veg. Ir nota 144. 

158. Impres~a en Volcncia, cn colo de Ioon MEJ. ca+s licencia del rondo Officio. Con pri. 
vilegio mal 001 9 ~ ~ l l t . 0   año^. No porta h t a ,  perO la llic&neia Cs de 1565, tot i que, per error. 
bom estampa la de 1563 (segori6 1'Ad.urrtrnds de l'ed. facs. de I'Academir Erprñoh re~~enrada  
1 la nota regüent). 

159. Veg. Turinno. Cdeerión de cosnadior Y forrar 9"s soi6 a lus JYAN DP TllbOHBDA 
(IDAN Dr*xoxzz). R~~vod~dll&ljd. ~ n f a c ~ í m i l B  $01 b ~ C . d ~ ~ i n  Ex>ilGoln (Madrid 1936). Ed. feta 
sobre I'exemplar únie, molt mutilat, com bem dit. existent a Madrid, Bibl. Nac. Sobre les obres 
dramif iquc i  publioaden per Timoncda, sorté un parer larca divergenr del general E. JULIA 
M~nr lnez .  Origindidad dr Timonoda, "Rev. Valenciana Fil~l.~. V (1955.581, 91.151. 



sin ti vivir ya no querría", impres precisanient pels volts de 1555, a 
parer de Salvi lBO.  

~ Q u a n  féu imprimir, Timoneda, la Flor de enamorats, per a la qual 
cosa tenia permis del governador de Valencia, segons l'escrit datat el 
gener de 1556? No en sabem res en concret i no s'ha trobat cap aUusió 
satisfactoria a una impressió anterior a la de Barcelona, 1562. Tanmateix, 
cal tenir en compte que el privilegi que li fou atorgat, per sis anys, 
comptava des de la data mateixa del docun~ent, 27 de gener de 1556. 
E n  conseqüencia, Timoneda no podia entretenir-se massa, i encara que 
li donem un termini prudent per a la reestructuració del volum i per a la 
impressió, no crec que puguem passar de 1557. Per tant, aquest any o 
el 1556, penso que han de ser els de la primera edició del Cancionero 
llamado Flor de Enamorados, feta, molt probablement, a Valencia, com 
totes les primeres de Timoneda, i completament desconeguda. L'inipres 
devia anar precedit, com era Iiabitual, de I'extracte del privilegi per sis 
anys, amb data de 1556. Doncs bé, passats exactament els sic anys apa- 
reix a Barcelona I'edició de Claudi Boriiat, 1562, sense cap indicació 
preliminar que doni una pista per a endevinar-ne la procedencia, i, dins el 
mateix ordre de deliberada cautela, comenqant abruptament el text al dors 
mateix de la portada general, com ja heni vist. La de Barcelona no és 
una edició pirata, en realitat, perb sí que fou un oportunisme de l'ini- 
pressor Bornat, perque la Flor devia tenir una bona acceptació de públic. 

LA "SILVA" BARCELONINA DE. 1561 I LES SEVES DERIVACIONS. -El 
1561 Jaume Cortey imprimia a Barcelona la Silva de varios romances. 
Agora nuevamente recopilados los mejores romances de los tres libros 
de la Silva, y añadidas ciertas canciones y chistes nztevos, i inaugurava, 
aixi, un tipus d'edició de contingut reduit, de poc preu i molt assequible, 
rin eren aplegats remansos, en llur niajoria procedeiits de les tres Silvas 
grans, anteriors, i canqons i altres generes lírics,'provinents de la primera 
i la segona part d'aquelles 'ilvas i de fonts diverses. 

An ton i~  Rodríguez-Moñino reimprimí, fa temps, la indicada edició 
de la Silva compilada (Barcelona 1561), amb un estudi preliminar 'a. 
1 més recentment publica un bon treball sobre la bibliografia del romancer 
espanyol impres prenent per base I'estudi exhaustiu de la Silva de 
1561 lE2. Segons ell, ni el Cancionero de roncances, estampat notnés sis 

160. La rfibiolo de Bosrón d"'E1 qwc s<n ti bivir ya si0 quslria", conlrohecbe o lo ijiriliinl 
p a  JUAN T ~ U O N ~ D ~ ,  en alobnitya de IB Coiierptidis de n«oi t ro  Seiiore. (S.1l.n.d.; per8 ..hacia 
cl 1555". aegons SALVA, Cal., 1, 52 s., nGm. 137). Cf. infrr, nota 191. 

161. Silva de variar romances (Barcrlonn, 1561) .  Par u r i  primera r8imprmo del Jnica 
sjcnrplar conocido Con ?in anudio preliniinnr da AYTUNIO RODR~CVE?-MORINO (Valencia, Cas. 
talia, 1953). 

162. \'cs. les dades bibliosrAfiquei, a la nota 23-2. 
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vegades 'm, ni les tres parts de la Silva gran, amb una vida tan limitada 
que no passa del trienni 1550-1552'", no foren l'autkntica font de la 
vulgarització del roinancer imprGs, ans ho foren els plecs solts i les Siludc 
compilades, les quals, iniciades arnb la de Cortey, de Barcelona, 1561, 
s'esteneii fins al 1696, integrant un conjnnt excepcional de trenta-tres 
edicions antigues enregistrades, que, d'altra banda, no deuen ser pas les 
úniques que han existit. 

E n  contrast amb el nombrós conjunt de romaticos aplegats a les sis 
edicions i reimpressions de les tres parts de la Silva gran, d'entre 1550 
i 1552, la compilada de Cortey només en conté cinquaiita-set, als quals 
hom afegi, seguint la disposició establerta per la primera i la segona part 
de la Silva extensa, dotze composicions de caire líric. 

L'esmentat estudiós precisa bé les fonts dels quaranta-cinc pritners 
romanqos, que procedeixen de les tres parts de la Silva gran. E n  canvi, 
no pot determinar les del grup que segueix, de dotze romanqos, que 
numerarem del núm. 46 al 57. Després de l'indicat núm. 57, que és el 
darrer romanc de la compilació, véiieti les canqons liriques, que són 
tanibé dotze i que iiumerarem del núm. 58 al 69. D'aquestes, les qiiatre 
primeres (núms. 58 al 61) no deriven de la Silva gran, i l'al.ludit biblibfil 
no encerta, tampoc, a deterininar-ne la procedkncia. Per contra, les 
restants (núms. 62-69) provenen de la Segunda parte de  la Silva, segona 
edició (Saragossa, Nágera, 1552). 

Doncs bé, aquest grup de dotze romanqos i quatre canqons que no 
deriven de la Silva extensa, corresponen exactanient a dotze romanqos 
-onze de la primera part i el primer de la segona- i a quatre canqons 
de la nostra Flor de  Enamorados. Entre els dos recnlls les variants dels 
romanqos són poques, fruit d'errades de I'un o de I'altre, de correccions 
i d'alguna supressió d'un o dos hemistiquis per Cortey, tot plegat no 
invalidant la dependkncia. 1 les poquissimes variants de les quatre canqons 
no passen d'inadvertkncies d'impressors. D'altra banda, l'ordre que se- 
gueixen els romanqos en el recull de Cortey coincideix amb el de Timo- 
neda, malgrat la supressib d'algunes composicions feta per I'impressor 
barceloni. Les peces liriques segueixen també l'ordre del canqoner va- 
lencii, bé que anib dues omissions. El quadre scgüent dóna una idea prou 
clara del que hem dit : 

163. Tarnbg molt ben ertudiat pel rnateix erudit a Cnncionrro do iomoncas (Anuerr, 15501: 
supra nota 55. 

164. es a dir. la Primera pnne, Saraaossñ, NBgers, 1550: la Silun dc Barcelona, Pcdro 
Borln. 1550, i la sevr reirnprcssi6 de Barcelona, Jaurne Cartey. 1552; In Segunda $<irle, Sa. 
iaZaEIa, Nizera. 1550. i la oova estampaeib que en féu el msteir NBgera, a Saragorrn. cl 
1552; i la Teriera porte, Saragonsa. Njgera. 1551. 



Szlva de Cortey 

Núms. 46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Romangos 

"Tysbe y Pyramo, que fueron" 
"A la qu'el sol se ponía" 
"Por la mar navega Eneas" 
"En aquellas peñas ~ ~ a r d a s "  
"Amores trata Rodrigo" 
"Por un valle de tristura" 
"En el tiempo que Mercurio" 
"Si se está mi coraq6nn 
"Mañanica era, mañana" 
"Por los campos Eliseos" 
"Moriana en un castillo" 
"Por el braqo de Elesponto" 

Flor de Timoneda 

Núms. 112 
113 
114 
115 
118 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
248 

58 "Si libres alcé mis ojos" 55 
59 "Madre, por el1 cavallero" 56 
60 "Las grandes passiones mias" 57 
61 "A este pobre romero" 60 

Cal fer quatre remarques més, refereilts als romanqos. La  primera, 
que la versió de la Flor del romauc "Am~ores trata Rodrigo" (núm. 50; 
núm. 118), segons que hem dit pagines enrera, és diferent de les altres 
conegudes per les Silvas, per tant de la c'ontinguda a la Silva de Borin, 
1550, i a la Silva que imprimí el propi Cortey, el 1552 -que no és sin6 
un calc de la de Borín-, i idhuc de la incorporada a la Tercera fiarte de 
la Silva (Saiagossa, Nágera, 1551). Per consegüent, Cortey podia' haver 
reproduit el text del roman5 tal com el pilblici el1 mateix el 1552, i, en 
canvi, el simple tnecanisme .d'integració de peces en el seu nou recull, el 
dugué a la copia de la versió de la Flor, que tenia al davant. La segona, 
que la versió del romanq "En el tiempo que Mercurio" (núm. 52; 
núm. 122), Cortey la podia manllevar de la indicada Tercera parte; perb 
dona la versió de la Flor, també persimple inercia mecinica de copia. 
La tercera, que "Si se está mi coracón" (núm. 53; núm. 123) és exacta- 
ment la mateixa versió, sense variants, de la Flor, enfront cle la Tercera 
parte, que incliou el mateix romans, com sabem, perb amb tres variants 
i dos hemistiquis més. 1 la quarta, que el ],lec solt de Cracovia, núm. 92, 
Aqui se contienen doze ronmnces de antorcs... (Granada; Hugo de Mena, 
1570), que publica tots aquests romancos de que tractem leK, no és, en 

165. Aqul re contianrn dos.  ro<no+zcsx d e  urnares muy se+rtidor. El I . ,  dc Pirnmo y Tirba. 
El II . ,  da Policena. E1 III . ,  ds Eibaar. El I I II . ,  del conde lombordo. El Y., ds don Rodriga. 
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contra del que cregué M o i i i n ~ ' ~ ~ ,  la reimpressió d'un plec anterior del 
qual Cortey extragué en bloc els seus dotze romanqos (núms. 46-57), sinó, 
a l'inrevés, un plec tarda, tot el contingut del qual Hugo de Mena man- 
lleva de la Silva compilada de Cortey, que, al seu torn, l'havia pres de la 
Flor, com hem vist.. Altrament, l'ordre del plec és massa rigorosament 
calcat del de l a  Silva barcelonina i massa coincidents els textos que 
coneixem, per poder pensar el contrari (veg. la nota 165). 

Pel que fa a les quatre cancons (núms. 58-61), hi. ha un fet decisiu per 
acabar de provar la procedencia: a- la  Silva compilada, de Cortey, des del 
foli 179 v. al 182, on figuren aquelles quatre peces, els titolets paginals 
diuen Cancionero 1 de enamorados, el qual encapqalament de pagina no 
aparelt, per contra, en els folis que contenen les vuit peces restants, 
aquestes procedents de la Silva gran i amb les quals s'acaba el llibre. 
1 precisament, l'esmentat titolet Cancionero / de enantorados figura, des 
del primer foli al darrer, en el Cancionero llamado Flor de Enamorados, 
de Timoneda, i d'aqui passa, amb les quatre canqons, a part els romanqos 
indicats, a la Silva de Cortey lB7. 

Les successives edicions de la Silva compilada sofriren transforma- 
cions, per supressió d'uns textos i per addició d'uns altres. Les compo- 
sicions procedents de la Flor no són pas alienes a aquest procés, de ma- 
nera que algunes de les contingudes a l'edició de 1561 foren suprimides, 
bé que a vegades intermitentment, i que n'hi foren incorporades d'altres 
en edicions posteriors, procedents, insisteixo,. del nostre canconer. Així, a 

Y del infante T ~ o r a .  Y de Moriona. Y de Leaydro. Para caiitar Y loñrr eo# uiliur~o. Al final: 
En Grrta~da, en rasa de Hugo da Msnii. Año de Mil y qui+iianros g ~ i t r n f o  i1570.1 Conti el8 
esmentats ramanios per I'ordre i amb el comenqament que tat %guit indico. 1. "Tysbe y Pi. 
ramo, que fueron"; 2. " A  la ~ u ' e l  rol se ponla"; 3. "Por la mar navega Enea~";  4. "En aque- 
llas penar pardar,'; 5. "Amores trata Rodriga"; 6. "Por no valle de trirtura"; 7. "En cl tiem- 
po que Mercurio"; 8,. "Si se está mi coragOnm; 9. "Mañanica era. mañana": 10. '"Por los eam. 
pos EI~PIoP": 11. "Moriana en uri castillo"; 12. "Por el brago de Ebaponto". Els romancos 
i I'ordre que oegueixen són i l r  mateinos de la Sirvo. 1561, eom er veu claramcnt. Deicriu el 
pler. 1 el continput POBEBOWICZ. ZbiJr, 8, núm. 72. Tanibé. Rz..M.. Dicr  Pl. s.. núm. 721. 

166. A. Rooaicuez-Mohrlio, La Siluo, 1561. Contribwción, 178 s.  
167. Naturalmeiit, Rodrigucz.Molíino, 00. nt.; 174, ~ 'adonr  d'aquelle titolr pagitials. i es 

pregunta: "iManejaria Cortey. para el texto de eras últimas hojas de su libro, un Coiieimrro da 
e.omandos que no ha llegado i nuestra noticia?" 1 en nota 11. rcfeiint.sc al  rupoart Cancio. 
ncro, epcriu: "El Cancionero rloniodo Flol de cnomorndos en de Barcelona 1562. o al  menos 
esa es la edición mis  a n t i ~ u s  que Iia llegado a riosotros. Pero podria hrbcr tiradas aote- 
r i o r e ~  de 61". En tot ea%, no diu quc el. emen t r t i  titolet. pasinslp de la Siluo sbii cls mateixor 
de la Flor. Altrament, L'estat de la qiiestió en aqudls moments tampoe no li perrnctiñ d e  eon- 
cloure d'alfra manera que com h. f a  a la pig. 180: "La biblioteca de trabajo de Carter no 
podia ser, puer, miis simple: II Primcro Bortr de la Si lv i  en sur ediciones de zarapoza 1550 Y 
Barcelona 1552; la Segundo en la tirada de Zaragoza 1552; la Tercera Zaragoza 1551 y das 
O tres pliegos sueltos eorrientcr y molienteo". PeIs matiixos niotius el1 i Daniel Devoto a La 
reimp. de la Flor, de 1954. p k s .  xxr s.. havien pogut dir respecte al  Co<iriacro llarnodo Flor 
de Enamorador: "Sirvan de ejemplo lo. veintiocho romances que en él figuran. Repasando las 
Silvc8 Y el Cawcioiicro s. o., solamente encontramos impresor en ellas trece, de los cualcs. doee 
proceden de la Silva impresa el affo inmediato anterior en la niirma ciudad y por Jaime Cortey. 
Es tan segura esta p roc~d~ne ia  que en ninguna otra edición de la8 Silvas o C a n ~ o n o r o  hall- 
moa nueve dc ellas". En referir-a novrment al nastre canconcr, Rodriguer-&lofiino, Pm. 9 
rznr. Diinirzo, 92, in9islein, amb relaeió als címcntatr mmmior :  "Oucc ["el de cllor hablin 
aparecido ya en la SUvn da romencss impresa tambifn en Barcelona un aso anfcr." 



l'edició de Barcelona, Graells-Dotil, 1602, hi £oren incloses per primer 
m p  els nostres núms. 79 i 81, i a la de Saragossa, Larumbe, 1617, els 
núms. 80, 82, 83, 84 i 85 la. Com veiem, fins ben tard la Flor continui 
fornint materials a les Süvas compilades. 

LA "FLOR" I EL "SARAO DE AMOR". -- Un any abans d'acabar-se el 
termini del previlegi per a la Flor, Joan Tirnoneda Ilanqi al mercat un altre 
cansoner de caracteristiques semblants. E s  tracta del repetidament indicat 
Cancionero llamado Sarao de Amor (Valencia, Joan Navarro, 1561). 
Ja hem dit que i'únic exemplar conegut, existent a la Nacional madri- 
lenya, és incomplet i mutilat les. Aixó no obstant, hi constatem que 
l'ordenació del contingut i la majoria dels generes tractats, aixi com 
l'originalitat, la vivesa, la diversitat i aquella caracteristica conjunció de 
material arribat per tradició a les mans del compilador i d'arranjament o 
recreació que hi féu; segueixen la  mateixa línia de la Flor. Aixi, el Sarao 
6s dividit en primera i segona part; conté diilegs de canqons bescanviades 
entre el' "galant" i la "galana"; hi trobem canciones que van sueltas, sin 
respuesta; hi ha canciones que van a modo pastoril; niuchc preguntas 
nuevas y graciosas; romances, aqni referents a illustres y coronadas mu- 
geres de fa% notoria, i hi constatem el mateix bilingüisme de la Flor, bé 
que la nostra llengua no hi és tan' ben representada. 

Sembla dar ,  per consegüent, que en possessió de nous materials, pro- 
pis, aliens o arranjats, i amb els que degué reservar-se per tal d'alleugerir 
el volum de la Flor, com deu ser el cas d'una part dels sonets, que de- 
gneren passar a la secció muchos sonetos de dzuersos auctores del non 
recull, Timoneda emprengué oportunament la irnpressió del Sarao per tal 
de suplir la Flor, ja que prou devia témer que, en acabar el termini concedit 
pel privilegi de 1556, un editor o altre se n'apropiaria, com s'esdevingué, 
efectivament, amb la reimpressió de Barcelona, Claudi Bornat, 1562. 

LA "FLOR DE ENAMORADOS" I LES "ROSAS DE ROMANCES". TIMONEDA, 
AUTOR DE ROMANCOS. - Joan Timoneda publici, el 1573, quatre reculls 
de romances, titulats Rosa de Amores '7" Rosa Española '71, Rosa Gen- 

. . 
168. Pei a les succeasivea lnprerrionr i addicions fetes a leo dikerscr edicionr de lar Silmi 

compilades, conrvltcu Ro~nicuer.Moíii~o, Siluo, 1561. Contribu06n. 519 SS., fndirc de pti*nrrar 
versos, .rnb la rolació bibliogrA6ca de les fontr on figura cada peca i que d n  estudiades s 
I'sliudit treball. 

169. Mis amunt, natca 93 i 132. 
170. Veg. supra, nota 130. El colofó di": Fzir imprnso r d o  ptiniero gnrrc da romances en 

1s isdgnc ciudnd d i  V a l m ~ ~ ' a ,  an coso ds Joari Novano. AA. .M.D.LXXZI. [1572.1 Dins la 
rcimp., RooslcueorMoíiino ). DAnieL DBIOTO, ROS@', 

171. Rosa Bspilñolo. Sagundn pnvfe de raionrcr de Jors Tixonao*, que fratwi da hylforirts 
de Erpoñn. Dirigidor o1 pudmta I s d a .  Imbrerrar con licencia. A6o. 1571. Ydndenrc r w  colir 
de Ioon Timonrdo. Dina la reimp. cit. 



tiJln-i Rosa A les epístoles que precedeixen els quatre reculls, 
Timoneda s'atribueix la paternitat de la immensa majoria d'aquests roman- 
cos; ens d iu  que foren escrits durant "los años de mi juventud y 
presentes"; afirma que, per tal com anaven "fuera de amparo y protec- 
ción", els imprimeix, "después de haverles dado una paterna mano", és 
a dir, després d'haver-los revisat i corregit, a m e s  de distribuir-los conve- 
nientment en les quatre parts indicades; reconeix, per8: "Verdad es que 
par dos causas me huve de allegar a algunos romances viejos: la una, por 
dar perfección a las hystorias acometidas; la otra, por hazer verdadero 
aquel refrán que dize: Allégate a buenos, y serás uno dellos"; i encara, 
que "otros agenos" hi han estat afegits; escriu que, si ara es veu obligat 
a recollir la seva producció romancistica per les causes indicades, tambe 
6s degut, tant a un acte de servei al lector, com, majonnent, aIs impe- 
ratius del "sustento de la vida", tots els quals motius, declara, "desper- 
taron mi memoria y empinaron mi tan exercitada pluma" l". 

Aquestes afirmacions de Timoneda no són pas gratuites. La redacci6 
dels proemis. epistolec, titols i altres advertencies que fa  als seus Ilibres, 
pot ésser més o menys ambigua, idhuc equivoca, pero el contingut d'allb 
que diu no 6s mai fals. L'hem de creure, per tant, quan afirma que els 
romanqos de les Rosas són de la seva invenció en una gran majoria, i que 
una certa quantitat 6s obra de joventut, en tant que una altra pertany a 
la seva madriresa. 

Com hem vist, a la Flor de Enamorados Timoneda pblici vint-i- 
172. Rolo Grniil. Tarrarn parte dp romorrces de J o ~ a  T i s i o ~ n n ~ ,  que t r a a n  hynoii.r 

romanos y troyanas. Dirigidos 01 curioso Ienor. Imprraror ron li<~ncio. Rao. 1573:  VBndensr 
en rol. de Joen Timonada. Colcf6: Impn'mi6rre en Valenrio. sn coso de Joan Navono. 1573. 
Dini la reimp. cit. 

173. Vegeu-ne la dcrcripci6 suprs, nota 154. 
7 4  "Discreto lector: De ver infi+iitlsrimos romanrn proprior mior, oniiguomsnts trabadas 

Y agora de nuevo perdidos, Que no se hallavan, con olguwr modernor, me fue  for(ada a d i s p ~ .  
nermc de hazer r~eogimicnta dellos. y .  Por r s r  tantas. dividillos en quñtro partes, dándoles el  
competente lugar que mcrescen. verdad es que por dos causas mr hvve de allegar n olounol 
romancrr viajo,: la una. por dar perfección a las hvstorias acometidas: 13 otra, por hazer 
verdadero aquel r e f d n  que diie: Allégatc a buenos, y s e t i %  ano dellos." Ros. de Amores, f. 1, 
E#(ddJa a/ /enm. 

"Prudente lector: Virndo fiirro de amporo Y procrri6n. da lor ario, da mi juweniwd 3 
#r~ . cna r ' d iu~? ro r  romoncrr mios, hijos nniur~lsa  )i noscidos ea mi pobre cnm, daermioé de 
harcr recogimiento dellos. Y deipuB do kzverl<r dado unir pniama mano, quise encomendarlos 
al  malde de La cmprenta. con otros ogrws, porque con t u  dircretibn y prudencia los leas. y 
alabes mi trabajo." Rosa Erpanolq. f. 1, Epistola d Iritor. 

'Curioso Icdor: Despu4s que tu curioridrd y mi danido rrn*rio, o por mejor deiit, al  
r ~ i g n t o  de 10 &do. hirierm alarde u de lo i r i~ ron  mi memo* v rmoinaron mi tan erern'tado . . . . 
pluma. fui obligado de ricogsr en este tratadillo loe siguientes romances que tratan de hys1a"as 
romanas y troyanar, que por esse respecto le llamé Roia Gentil. Huele en ella el fundamento 
y virtud. porque aquellos gentilea osavan poner en riesgo sus personas y perder las vidas. 
Y a lo no tal. dale de mano.' Rara Gentil, f. 1, EpkioIo o1 lenor. 

"Amada I r t o r :  Realmente el amor de la patria y tus continuas preguntas de rabrr qoándo 
fue esto Y a e ~ n t e ~ c i b  tal negocio, y pedirme psrticularm<ntc dgún romance de lar pue canpwe  
m N lugar Y iiempo, fue la a u r a  que los pusierie m aatc tratadiua llamada Roro Rsol, notih- 
cando en-ellas el  dia, r el me3 y el ano qu= fueran compuertas, Y por que causa y affedo. 
Y pues ellos van 8ometidos i tu correc~ibn Y a mi costa imprerrar, fieilmente creo q u e  podrán 
derir: Cusrdro que g u i r d b a  las puertas de mumturacibn, dexaidnoa paissr.' Ro3n Real, <. 1. 
h p l d o h  d lac ia .  



vuit rotnanqos: setze a la primera part (núms. 112-127) i dotze a la 
segona (núms. 248-259). Dels setze- de la primera, en passaren dotze a 
les Rosasl'K 1 el núm. 118, "Amores trata Rodrigo", que no entra en el 
compte anterior, fou inclbs en la Rosa de Amores, pero en versió difereiit 
a la de la Flor 'lo. Els tres negligits són: "A la qu'el sol se ponia" 
(núm. 113), semierudit i de poca qualitat; "En aquellas peñas pardas" 

. (núm. 115) i "Ata1 anda don García" (núni. 117), vells i tradicionals, i 
prou conegut, aqnest darrer, a través del Cancionero de romances, sense 
data, i de la Primera parte de la Silva (Saragossa, Nigera, 1550), entre 
altres reculls primitius. 

Una comparació entre les versions comunesa la Flor i a les Rosas 
dóna els següents resultats. La redacció de les Rosa.$ no ofereix propia- 
ment variants, sinó correccions externes, en sis romanqos (ntims. 112, 121, 
122, 123, 125 i 127). 1 constatem les mateixes característiques, perb amb 
supressions o addicions fetes a l'original de la Flor, en els altres sis 
(núms. 114, 116, 119, 120, 124 i 126). D'aquests darrers, remarquem que 
al núm. 114 la Rosa afegeix vint-i-dos hemistiquis al final de la versió, un 
nombre excepcional ates el procediinent seguit en els altres romancos del 
gkup; al núm. 120, la versi6 de la Ro- n~odernitza i corregeix la de la 
FLor, de redacció més tradicional i llenguatge més arcaic; i al núm. 124, 
la Rosa sembla una mala copia de la Flor. 

D'aquects dotze romansos comuns, quatre són vells i tradicionals 
(núms. 116, 119, 120 i 126), i dos altres, el novellesc núm. 122 i I'artificiós 
i liric núm. 123, havien estat publicats, anib més o menys variants o bé 
seguint una altra redacció, a la Tercera parte de la Silva, el 1551. Vol dir 
que versemblantment no els podem atribuir a Timoneda. E n  canvi, els sis 
restanfs (núms. 112, 114, 121, 124, 125 i 127), que no tenen precedents 
coneguts i les derivacions dels quals parteixen de la Flor a través de la 
S i b a  barcelonina de 1561 o de les Rosa;, tots ells escrits en un estil 
semblant, forqa prosaic, gens, fluid, poc hhbil i fruit sens dubte d'inexpe- 
riencia poitica, artificiosos i lirics, els uns, semierudits els dels núins. 112 
i 114, i el del núm. 127, sobre el Cid, inspirat en certs temes apocrifs, 
sens dubte de nova creació tots ells, aquests sis romanqos, iiisisteixo, sí 
que els podem atribuir a Joan Timoneda. Com també se li pot atribuir el 
del núm. 113, semierudit i d'escassa qualitat, que no passi a les Rosas. 
Pel que fa al núm. 118, "Amores trata Rodrigo", Timoneda preferí, com 
hem dit, una nova versió per a la Rosa de Amores, que, a judicar per 
l'estil, també li podem atribuir i que no tingué derivació. D'altra banda, 
del conjunt dels setze romansos de l a  primera part de la Flor, onze 

7 A h Rosa da Amarar hi ganaren eln nbms. L12, 116, 120. 121, 122, 123, 124, 12s 
i 126. A lo Roio E~l>o>íolo. d n  nbmr. 119 i 127. 1 a Ir Rolo Gernil, d núm. 114. 

176. és verni6 bnira; enmenpa: "De amorce trata Radrigo". Correspan sl núm. 4 0  dc 
l'eitudi de Pro~r ,  Rom. trad. Rey Rsdrigo. 26. Veg. iripra, note 54. 
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(núins. 112, 113, 114, 115, 1181'7, 121, 122, 123, 124, 125 i 126) passaren 
directament, les Rosas a part, a la Silva barcelonina de 1561, tal com hem 
vist, i d'ella al plec solt de Cracbvia núm. 92, ja indicat, i alguns a d'altres 
Silves recopilades. Finalment, els núms. 114 i 127 foren incorporats a la 
SZva de Mendaño a través de les Rosas, de les quals aquella obra, im- 
presa a Granada per Hugo de Mena, el 1588, és una descarada apro- 
piació lT8. 

Els dotze romancos de la segona part de l a  Flor (núms. 248259) 
presenten més unitat que els de la primera. Cap d'ells no és tradicional n i  
se'l pot considerar antic, ans tots són recents i 'semierudits, com proven 
l'estil i la rima, sempre consonant. Els dos primers, sobre Leandre i Hero 
(núms. 248 i 249), e s  funden en el poema de Bosci, i'argument del qual 
redueixen a esquema. Tots es basen en historietes de I'antiguitat clissica 
o, en I'únic cas del núm 251, referent a la papessa Joana, de la Roma 
cristiana. Els dos romanqos de L a n d r e  i Hero i el de Marc Antoni i 
Cleopatra (núm: 259), tot i essent els millors, no passen de mediocres; 
els altres, rnés anecdbtics encara, són prosaics i feixucs, i l'expressió 
i I'estil d'alguns arriba fins al ridicul en certs passatges. B'altra banda, 
cap no té precedents coneguts. Cal pensar, doncs, que tots han sortit d'una 
sola mi,  altrament inexperta i més atenta al contingut del poema que al 
generós desinteres d'expressar-lo bellament. Llevat del de la papessa 
Joana (núm. 251), que Timoneda no es degué atrevir a reimprimir, tots 
aquests romangos passaren a les Rosas, amb Ileus correccions, i, únicament 
en un cas (núm. 258), arnb la supressió de dos hemistiquis1'0. Els ro- 
mancos esmentats no tingueren, a la meva coneixenga, altra derivació que 
el pas, ja indicat, d'onze d'ells a les  rosa.^, i la divulgació del solitari de 
L a n d r e  (núm. 248), gricies a la Silva de 1561, que el propaga a .#altres 
Silvas recopilades i al plec de Cracbvia, segoiis que hem vist. Assenyalem 
també els quatre que Mendaño, o potser més prbpiament I'impressor 
Hugo de Mena, fur t i  de les Rosas (núms. 250, 253, 255 i 257). 

E l  fet de no trobar precedents als indicats dotze romanqos ni de 

177. EL nbm. 118 de la Flor parri, r travCs de la Silun, 1561. al Ranznr~ro de Sepúlveda, 
des de I'edició d'Alcali, 1563. almenyr (cf. Rooalcani-MoÑiso. Silwo, 1561. Coniribrcida, 155; 
p c d  cal precisar que la vereió de Sephlveda f s  la de la Flor, a travfs, insiateixo, de Ir S i h a  
barcelonina de 1561; per cansegüent. no 49 pas la de Borin, 1550, ni, per tant. la de Corte7. 
1552. com tnmpoe la de la Tcrriro porte da 1s Silva, Saragosrr, NPgera, 1551), i a la Flovsdir 
de Tortairda, 1608 (cf. PIDAL. op. cit., 1, 25). Vcg. aupra, nota 54. 

178. Primero porta de lo Sylvo de nonos romances, en e1 [sic1 ~u.1 I P  c o n t b n ~ ~  < I I U C ~ O I  

y diversos romances de hrrtorivr nuevos. Rer&bdo Lricl par J U A N  D. Mmo~N1o. ertudiavre. 
noturd d.  Snlomoncn. ImPr#rro en Granodo. sri cola da Huno de M n i ~ .  Año de .1588. (Rcimp., 
Silno do vnriol rmonros recopil~dor por Juav De Mnlro~Ño (Granoda 1588). RRnigrero det 
siemPlo7 <>lira, ron «na 0dulrtniCh d r  ANTONIO RODEICUEZ-MONINO, Madrid. Castalia, 1966.) 

.Aquesta Silva corista de riinanta-trcs romancos. dels quals cinquanta-tren s6n treta de ter 
Rorrrr de Timmeda; 6s una prava mes que I'impreanar Hugo de M e m  ee servi Ilargamot dc 
les odicionn del valencii. D'altra banda, aqvert disconegut Juan de Mendaño, jno sera una 
invenció del propi Mena? 

179. Els nbmr. 248. 249 i 259 foren incarparatr a la Ros0 de Amores. Eln altrcs. r la 
Rom Gentil (númr. 250. 252, 253, 254, 255, 256, 257 i 258). 



veure'ls enregistrats posteriorment en reculls no derivats dels nostres tres 
impresos, la paritat d'estil entre ells, altr:iment extensiva al dels set de 
la primera part atribuible5 al valencii, la. identitat d'aquest mateix estil 
amb determinats procediments con~positius que notem en moltes pro- 
duccions del nostre escriptor, i la versificació que hi fa de tantes histo- 
rietes i anecdotes reduides a esquelet, en certa manera pardeles a les 
proses del Sobremesa, del Buenaviso y 1'ortacuenfos o del Patrañuelo, 
ens tnouen a atribuir a Joan Timoneda el,s dotze romansos d'aquesta se- 
gona part, el mateix que els set indicats de la primera. 1 llur realització 
expressiva, encara insegura, feixuga i poi: destra, i les freqüents incor- 
reccions, a més de la data avalada pel ducuiiient de 1553, ens menen a 
creure que tots aquests romanqos són ob:ra més aviat de joventut; que 
pertanyen, doncs, a aquells "romances mimos" "de mi juventud", de que 
ens parla el propi Timoneda a l'epístola de la Rosa ~spañola .  

A la llum d'aquestes constatacions caldri que hom reconsideri la 
cronologia i el desplegament del romanci:r de Timoneda, i que, per a 
'reconiixer-li la. importincia de la seva aportació al genere, no ens cal 
esperar el 1573, any de l'aparició de les seues Rosas, tota vegada que, com 
veiem, ja hi havia contribuit destacadament vint anys enrera almenys, i no 
pas d'una manera ocasional. 

UNA ~fWl'E.51, AMB UNES NOTES PER A LA BIBLIOGRAFIA 

DE JOAN TINONEDA 

Hem.  arribat a uns resultats que poiiriem sintetitzar com segueix. 
El Cwcionero Uamado Flor de Enamoredos constitueix un dels canqo- 
nerets de butxaca mes importants divulgats per la impremta hispinica 
durant el segle xvr. La  seva importincia resideix-en el nombre copiós, 
de peces que compren, en la varietat de gineres i estils i en I'originalitat 
amb que el conjunt poitic fou ordenat en el Ilibre, tot plegat essent 
encara més remarcable perqui el canfoner era una autentica novetat a 
l'epoca relativament reculada en qu i  fou concebut i publicat. Pel fet de 
pertinyer a la poesia dita de canqoner, e'l repertori del nostre recull es 
caracteritza per la seva aptitud de difusió tradicional, la qual aptitud 
pressuposa uns trets determinats de contingut i expressió que feien ac- 
ceptable aquel1 repertori a un vast sector de la societat, al mateix temps 
que és condicionada per un estil de residu, tant o més que d'essencia, en 
certa manera uniforme i en definitiva impersonal. Hi trobem peces d'au- 
tors coneguts, alguns dels quaIs escrivien :i la segona meitat del segle xv 
i d'altres a la primera del següent. Els textos corresponents, perb, oferei- 
xen variants, modificacions i noves intilrpretacions, altrament poques 
vegades afortunades, com a conseqüencia de llur difusió oral o escrita, a 



través de la qual Iii han posat m i  els transmissors, entre eis quals sens 
dubte el propi col.lector del nostre recull. D'altres peces, també d'origen 
culte, són anonimes i han experimentat un procés semblant de retoc i 
modificació. D'altres, rnés recents, són creacions siinplement mimitiques. 
Uns quants textos són tradicionals, en el sentit corrent i més restringit, i 
d'altres, populars, popularitzants o bé de to realista. Certes composicions 
són el producte dhaver estat glossat en cobles noves un tema donat i 
conegut, condensat en el refrany. 

Avui podem afirmar que la Flor de Enamorados fou compilada el 
1553, o abans,' pel valencia Joan Timoneda, el qual segurament amplia, 
entre aquel1 any i el 1556, el primitiu material recollit i publica el canconer 
a la darrera data indicada o, com a més tard, el 1557, tot segregant-lo 
d'un conjunt literari forqa rnés extens. 

Aquestes constatacions revesteixen importancia dins aquest sector 
d'estudis. En primer Iloc, la data de 1553 ens explica el caricter arcait- 
zant d'una bona par tde l  canqoner, no pas degut a les peces emparen- 
tades amb el Cancioniro generui de Castillo, tan conegut a través de les 
seves continuades edicions, o amb d'altres reculls d'ampla difusió o de 
ficil accés -per exemple, el canconer d'Encina i diversos plecs volants-, 
sin6 a les composicions que es relacionen amb el repertori poetic de moda 
abans de 1500 i poc després, transmeses per una tradició, oral o escrita, 
rnés subterrinia i poc ~recisada, com les d'una manera o altra comunes 
amb el Canqoner Musical de Palau; Timoneda no conegué aquest cbdex 
reial, naturalment, pero sí, com hem vist, una part del contingut que hi 
fon acollit. Aquella data, a més, t é  valor de referencia dins el procés de la 
labor de Timoneda com a coUector. refonedor i poeta, en tant que con- 
firma la més reculada que li coneixem amb tota certesa, tot i que hi ha 
algun indici d'activitat i de producció anterior. Hem remarcat que Timo- 
neda figura al nostre cansoner com a autor segur d'un pare11 de peces 
líriques ls0 i c o m a  probable arnpliador almenys d'una altra (núm. 271), i 
crec que una investigació detinguda, que aquí no puc emprendre, ens 
permetria d'atribuir-li la paternitat o I'arranjament d'un determinat nom- 
bred'altres peces que hi figuren. A més, ja hem vist que el podem con- 
siderar autor de la majoria-dels rornanqos continguts a la Flor. 

- 

E n  segon Iloc, els documents de 1553 i 1556, tot evidenciant que la 
Flor fou recollida a Valencia, expliquen l'estreta relació del seu contingut 
amb poetes, fonts, testimonis i estils creacionals i expressius molt vincu- 
lats amb aquella ciutat, pero amb independencia d'ambients concrets, com 
la cort del duc de Calabria, anterior, més exigent i no freqüentada per 
Timoneda, com també expliquen la presencia de dialectalismes valencians, 
tan acusats i freqüents en les poesies catalanes del recull. D'altra banda, el 

180. "Bella. de ~ 6 s  sá enamorbs". n l m .  226, i "Deppierta. Juan, nor tu fe", niim. 273. 

71 



document de 1556, amb la concessió del privilegi per sis anys, ens porta 
a admetre que la Flor fou publicada aquel1 auy o el següent. De manera 
que podem donar per segur que hi hagué una edició anterior a la que fins 
ara hem tingut com a primera, és a dir, la de Barcelona, Claudi Bornat, 
1562, la qual hem de considerar com una apropiació feta aixi que expira 
el termini concedit pel privilegi. Per consegüent, a les deu edicions antigues 
enregistrades fins a la data, totes sortides a Barcelona, cal afegir-lii aquesta 
primera de 1556-1557, I'úuica apareguda, inolt probablement, a Valencia; 
i estendre I'imbitcronológic de les indicades edicions des d'aquests anys 
fins al 1681 : un llarg periode de segle i qoart de vida i vigencia popular. 
Aixb permeté a alguns cansoners posteriors de matillevar forsa del con- 
tingut del nostre, des del sevilla de la Hispanic Society, de cap al 1568, 
fins als d e  la National parisenca, del disset. Altrament el fet de constatar 
que ha d'haver existit una edició de la Flw Centre 1556 i 1557 evidencia 
que la Silva barcelonina de Jaume Cortey, 1561, prengué una part del 
seu material del nostre canqoner, pero no a I'inrevés, com s'ha cregut 
fins ara, el qual procés també havien de seguir algunes altres Silvas com- 
pilades posteriors, tot contribuint, així, a la difusió d'aspectes del reper- 
tori de la Flor. 

Com hem dit, en possessió d'una copiosa arreplega de material literari, 
Timoneda, a partir de 1556, i segurament abans i tot, procedi a la distri- 
bnció d'aquell conjunt segons els diferents gke re s  a que pertanyia, tot 
incloent-lo en obres individualitzades que a n i  publicant separadament. 
Li ho aconsellaven la conveni6ncia de fer edicions econbmicameut asse- 
quibles i l'oportunitat d'anar cercant, en il'endemig, mecenas o persones 
prestigioses que l'ajudessin en les seves primeres temptatives profes- 
sionals d'un cert abast. L'edició de la Flor a part, escomet la del Temario 
Sfiiritz~al, el 1558, amb I'avinentesa d'haver-se relacionat, durant els dos 
anys anteriors, amb el nou arquebisbe Francisco de Navarra, sota la 
protecció del qual posa aquella obra. Tot seguit publica Las tres Comedias, 
el 1559, dedicades a un altre mecenas. 1 anys després, el 1565, la Tftrkxa, 
amb material dramitic molt divers i en gran part ja recollit, segurament, 
el 1553, i adre~ada  al governador Joan de.Vilarrasa, que li havia concedit 
el permis de 1556 18'. 

La Flor i aquestes tres obres, totes elles d'una certa ambició, sembla 

181. Le9 obres de Timoneda datades amb srguretat d e s d e  1559 (Las  rrer Comadios) r 
1565 (Turia%a), indicade9 soceintament, sbn aqueslep: Sorw d. AMO? (1561). -E l  olec r01t 
~ a r p w i t s  dr curaracha Mnrt<nsr ... Aao 1561.- un Didogo dr lar c a l p s ,  <lus en6 imprssso 
eiío de M.D.LXI C15611, aHudit en el plcc indrtal Didbgo antre al maiifo y 01 ~ a r b r n o  ... 
del propi Timoneda. - El plee ~ l a n t  El corb~sjo que dio urio gitano a "#&a ve&& dr miigsr... 
Ano M.D.LAi  115621.-Libro ptimcro del Tinida da trofontas... Año 1563 El Sobranarm 
y Aliuio de c.wzin~nte$... Saragassa 1563. Dredina 1563; Timaneda. al Sarao .dr Amor, hada 
promls de publicar aguerta obra; amb tota regurebt il'ba d'haver exiatit una edicio anterior 
feta V a l b ~ i r ,  an Timanida estampa sempre Icr seves primereo edieians. - E l  Buo?r~vira g 
Ponanirirtor ... I n p r e n o  m ViiIe~miq en colo de Joon Me>. M.D.LXiii j .  [1564.l 



segur que procedeixen, en tot o en gran part; de l'original o dels origiiials 
alludits pels documents de 1553 i 1556. Perb, si per cas, no devien esgotar 
tot el material recollit. Ja hem declarat la nostra creenqa que una boiia 
quantitat dels sonets que Timoneda havia aplegat passaren al Sarao de 
Amor (1561), i hem dit que de les epistoles que posseia, segons consta 
als documents, només hem pogut localitzar el contrafactuw que féu de la 
de Bosci "El que sin ti vivir ya no querría", que publica en un plec 
volant. 

e s  temptador de rastrejar les edicions que, independentment, Timoue- 
da degué realitzar entre 1553-56, o poc després, aprofitant el copiós aplec. 
Devien ésser plecs solts, obretes de poca empresa, que no afectaven massa 
la integritat del recull i l'obtenció del permis de publicació de les quals 
devia ser més ficil. En tot cas, les seves dnes primeres obres datades són, 
efectivament, dos plecs volants, als quals podem afegir diversos altres 
plecs seuse any, perb conjecturalment primitius. Els dos primers, que ja 
hem esmentat, e s  titulen, l'un, Danga spiritual de muchas mugeres seña- 
ladas...; que porta estampat l'any 1553; i l'altre, Breve exposición sobre 
la salufació~i angélica ..., amb da tade  1555 Altrament, ja hem vist que 
p e r a  la inclusió de la seva poesia "Bella, de vós só enamorós" (núm. 226) 
dins el canconer, Timoneda se servi de la versió que havia publicat, més 
completa, al seu plec Les cables de "Belia, de vós  enamorós" ..., sense 
data 188, perb que indiscutiblement hem de suposar imprks entre 1553 
i 1556, si no. abans 184. Poc posterior a aquest deu ésser el també indatat 
de Cobles de "Bella, de vós  enamorós", contrafetes al spiritual per JUAN 

TIMONEDA, a invocació de la Mare de  Dézb dels Desanzparats, per tractar- 
se d'un contrafactum a una pega de moda particularment agradosa a l'au- 
tor (veg. la nota '99). 

Sobre la c a n ~ ó  de la Marica garrida, "Si ganada es Antequera" 
(núm. 87), ja hem dit que la versió d e l a  Flor 6s la primera de les  pro- 
fanes impreses que en coneixem; com també que la de "Despierta, Juan, 
por tu fe" (núm. 273) és atribuida, taxativament a Timoneda pel plec 
de Cracbvia núin. 91. H e  exposat els motius pels quals tres dels plecs 
volants impresos tardanament a Granada, per Hugo de Mena, i conservats 
a Cracbvia poden ésser considerats, dos en llur totalitat i una part del 
tercer, com a reimpressions d'altres tres de Timoneda, més antics Dels 
tres plecs de Cracbvia, el del núm. 91, titulat: Ronzance de  lo hemosa  
Xarifa y Abindarráee; que comienca: "La nzafiana de Sant Juan". Con 
las coplas del vil,  muy sentidas. Y otras: "Si  ganada es Antequera". 
Y "Despierta, Juan, por tu fe". Agora nrtevanzente impressos (1573) '", 

182. Pcr al primer, vcg. nota 140 i el tcxt  carreapanent; pcr al =ron, la notz 141 
183. Supra, nota 99. 
184. SALVA, Cof., 1, 52. nlm.  132, el ruposa de '"hacia el 1SSS'. 
185. Notes 37.1. 118 i 122. 
186. Nota 37.1. 



ofereix,els següents significatius detalls: el romans indicat figura a la Rosa 
Espanola, de Timoneda; "Si ganada es Anteqnera" ja sabetn que és una 
composició molt lligada a l'editor valencii, que ens en doni la primera ver- 
si6 profana coneguda, a la Flor, i la primera a l'espiritual, al Ternario de 
1558, mentre que totes les altres referincies són forca posteriors la'; i la 
canqó "Despierta, Juan, por tu fe", aquí, com hem repetit diverses vegades, 
li és expressament atribuida: Otras. Compuestas por Juun Tim0nedal8~. 
Per consegüent, i'esmentat plec de Cracbvia, núm. 91, que conté no pas 
una, sinó tres peces molt vinculades amb el nostre editor valencii, sera re- 
impressió d'un d'anterior, que el1 devia publicar entre 1553 i 1556. Aquesta 
data d'entremig dels dos documents explicaria per que la canqó "Si ga- 
nada es Antequera", tan discordant del to general de la Flor, ja Centrada 
ens fa  la impressió d'haver-hi estat inclosa a darrera hora. Dels restants 
plecs de Cracóvia, el núm. 80 és una reimpressió segura d'un altre de 
Timoneda, pe ro  no tenim indicis per a suposar-lo de l'epoca que ens 
interessalSB. Quant al núm. 100 de Porel>owicz -com hem dit, segona 
part d'un altre plec de la mateixa collecció-, que també hem d'atribuir a 
Timoneda i que es t i  molt relacionat amb la Flor, tant pel tito1 com pel 
fet de contenir els nostres núms. 269, "ECI pastor que tiene amores", i 
273, "Despierta, Juan", repetidament indicat, opino que la primera im- 
pressió, de Timoneda, devia ésser lleugerainent posterior a 1556-1557lW. 

Dos altres pl'ecs volants de Timoneda, cense data, tenen a veure amb 
la Flor de Enamorados. El primer és L a  ejiistola de Boscán d"'El que sin 
ti bivir ya no querría", contrahecha a lo spirituud por JUAN TIMONEDA, en 
alabanca de la Concepción de nuestra Señora '0'. 1 el segon, Lar coplas 
de "Flérida". con dos sonetos: el uno, de"Passando el murLeandro",  
y el otro, que dizen: "Quien dixere qu'el ausencia", rc. Va también el 
de "Flkrida" y "Leandro" bueltos a lo spirituul por JUAN TIMONEDA 'g2. 

El primer plec es ielaciona amb el fet notat de les epistoles anunciades 
als documents i que a darrera hora Timoneda suprimí del seu recull,, i el 
segon conté un dels dos sonets de la Flor, amb la mateixa variant exclu- 

8 7  Nota 37. 
188. Nota 118. 
189. Cf. la indicada nata 118. 
190. V.g. la derrripcib del plec a la nora 118. i compare" la frase del tito1 dc Ir segona 

part. Aquí camien~an l . . . ]  a modo de didlwo pnrloril. amb I'encapcalarnent de la sccció on 
59x1 cantingude~.  a la Flor, les peces del ghere:  Aqui comici ir~n (uillarncos y cenóona~)  o 
m d o  de diblopo pndoril ... Vautar, enlra muchos ronon'do, oculta deliberadamcnt cl reu nom, 
uim veicm; la causa devia ser, no pas 1s por de veure malparat. clr versos i rmb el19 e l  propi 
poeta -si el miro kn da rer mardid-, rinb ~ e r q u i :  aqucst -iefonedor, mCr que pata-  
hasia publicat feia poc la Flor, dves peces de la qual tornava ara a posar cn circulació. Pcr 
aqucsfs r n o t i u ~  considero que el plcc original de Timonid i  dcgvC Crrer imprfa poc derprép de 
I'aparició dc 1. Flor. 

191. Ja dersrit a la nota 160, on diem, a més. que SALVA, Col., 1, 52 s.. n l m .  137. el 
suposa de "hacia el 1555". Rcimp., LUCAS DS TORRE, Varias pocdes, cit., VI1 (1920). 86 5. 

Cf. Rr.-M., Dicc. $1. r, n l m .  567. 
192. Dcrcripcib i bibliografia, a la nota 63. Recordero L. rcimprerri6 del plec Per L V U ~  nx 

Ton~a, o$. "t., 111 (1916), 565 sa. 



siva d'ambdues impressions. Hem de creure que els dos plecs sortiren a 
llum entre 1553 i 1556, o poc després. D'altra banda, Pere Salva al 
magnífic catileg de la seva llibreria assigna al primer plec la data con- 
jectural dels volts de 1555. 

L'acuradíssim biblibfil valencii atribuí la mateixa epoca, devers 1555, 
a quatre altres plecs indatats de Timoneda, aquests per0, independents de 
la Flor. El primer és La gallarda contrahecha a lo spiritual por JUAN TI- 
MONEDA, en aIabanqa de ñuestro Redempfor Jesu Christo ID3, que co- 
menta: "La  mucha tristeza y el gran menoscabo", i que 6s un contra- 
factum religiós de la pawana de .  Joan Fernández de Heredia, "Mi mucha 
tiisteza, mi gran menoscabo" 'o4; El segon duu per titol: Escave JUAN 

TIMONEDA, natural valenciano, en loor del glorioso sant Vicente Ferrer, 
devoto suyo, lac coplas siguientes186. El tercer és encap~alat aixi: Les 
cobles de "Da-li, Miguel, porta'm a casa", contrafetes al spiritual per JUAN 
TIMONEDA, Per a Nadal. Y les cobles de "Cercara Jorge", contrafetes a 
altro intwpretació 19B. 1 el quart fa: Romance de la sacratissime Passión 
de nuestro Redemptor Iesu Christo, el q t d  comienca de cómo Pilato dixo 
'%rce homo", y, acaba hasta quando el Hijo de Dios espiró en el árbol de 
la cruz. E s  romance muy contemplatiwo. Comp[u]esto por JUAN TIMO- 
NEDA '''. 

Alguna vegada he pensat que Pere Salvi tendia a recular potser 
massa la cronologia de les obres indatades que descrivia. Perii en el cas 
concret dels plecs de Timoneda relacionats amb la Flor, els fets coneguts 
reforcen les seves opinions. i hem de creure que tampoc no s'equivocava 
quan atribuía aquella data de cap al 1555, és a dir, entre les dues dels 
documents, als quatre plecs volants ara mateix indicats. 

Salvi descriu un altre plec, titulat Siguense tres romances. El prirnero 
es una pawana en loor de nuestra Señora. E l  segundo, en alaban~a de la 
custodia y del Rey del cielo que en ella está, en la hostia bina de su 
sanctissimo Sacramento. E! fercero, de la llaga del Señor. E l  quarto, del 
Nascimiento. Y una -canción a la coluna en que fue agotado el Señor. 

193. S ~ r v l ,  Cnt., I .  53, núm. 139. "hacia el 1555". R~ imp .  pcr Lucns DB Toass,  op. ¿l.. 
VI1 (1920). 91. Cf. Rz.-M.. Dicr. pl. r., niim. 568. 

9 4  Er pot veure, manvscritr a part, a les seves Obror (1562) (cd. CC, 218). D'altra 
banda. hi ha un fct que en3 cal apuntar: a la Secundo parte CG (1552). ff. 164 v.-lb5 v. i 
166.168, h o q  publica les versianti profanes de i'epirtols de Borci i la pauona de Fernindez 
de Hercdia (rrimp.. Roonfcuez.MoÑiao. pbpr. [308].I3101 i 13111-[3151). Ambdóp trxtor. 
com hem vint. farem obiecte de dvea paradies cspirifuals de Timoncda, el qual lee publbh en 
do8 del6 vlecs indicds. Ena podcm preguntar, doncr: la Secqinda Parle CG. dc 1552, cstirnulh 
Timoneds a eseriure les duep parhdier? La data d'aquell impres. 1552. c. relaciona perfecta. 
ment amb Ir que podcm atribuir al9 dos nlccr volants: cnfrc 1553 i 1556, o poc dcrpr45. 

195. SALYA, Cal.. 1, 53, niim. 138, "hacia cl 1555". Rcimp., Lucrs on T o a ~ z ,  09. i wl. 
eitr., 90. Cf. Rb-M;, Dkc. pl. J., núm. 565. - 

196. StrvA, Coi., 1. 52, nGm. 133. "hacia el 1555". Reimp., Liic~s DE Tonaa, o$. ¿l., V 
(1918). 509 a. Cf:Rz.-M., Dicc. pl. s., núm. 571. 

197. SALVA, Cor., 1, 53, núm. 140, "hacia el 1555". Reimp., Luur  o. Tonnn, 09. sir., 
VI1 (1920), 87.89. Cf. &.-M., Dirc.  pl. s.. núm. 574. 



No porta indicació d'autors, lloc d'estampació, impressor ni any. Pero 
sabem que les composicions segona, tercera, quarta i cinquena pertanyen 
a fra Ambrosio Montesino, i consten al seu cantoner de 1508 lg8; i Salva 
exposa motius ben sblids per a atribuir a Timoneda la primera, la Pavana 
en loor de nuestra Señora, "A vos, Virgen pura, estrella que guia", per a 
poder afirmar que el plec fou impres a Valencia i per a suposar-lo escrit 
"hacia el 1550" lag, data que, amb interrogant, també consigna Henry 
Thomas Les consideracions de Salvi, que em semblen convincents, ens 
permeten de creure que abans de 1553, l'any de la seva primera obra 
datada, Timoneda ja havia donat a I'estampa almenys una composició 
seva. Sigui de devers 1550 o de inolt poc després aqnest plec que Salvi 
li atribueix, en tot cas la publicació, certament primerenca, d'aquest i dels 
altres opuscles indatats, durant els anys,al.lndits, é s  molt versemblant, si 
tenim e n  compte l'abundós recull de 1553 i la natural itiipaciencia del seu 
posseidor, que devia anar publicant petites mostres del material propi i 
alie que havia reunit, mentre esperava el desenllaq dels Ilargs i lentissims 
trimits burocritics, i potser abans d'iniciar-los i tot, almenys pel quc fa  
al plec de cap al 1550. 

' 

Tot demanant excuses per I'expasició d'una tasca tan arida i, en certs 
moments, ben perdedora, considero, tanmateix, que valia la pena d'em- 
prendre un treball aixi, sobretot per tres inotius de base. El primer, 
perque cal que ens esforcem a donar a un món tan divers i escipol com 
6s aquest de la poesia dita de canconer totes les precisions cronol6giques 
al nostre abast, ja que necessitem fonaments ben sblids als quals re- 
ferir els antecedents i les derivacions del material i amb ells poder res- 
tituir el clima que el feia actual en un tnoment donat. El segon, perqui 
espero que ens orientarem millor dins la intricada, vasta i dificil biblio- 
grafia de Joan Timoneda, intentada sovint, pero no resolta encara; de 
Timoneda, doncs, a qui, tot I que li ha estat reconeguda una rellevant 
importancia en moltes zones de la literatura del segle XVI, encara li han 
de ser atorgats d'altres excellents merits i lloats els esforqos amb més 

198. Caiirio«#ro de diwcrrm abras da nuevo trobildns. Toda, con2piiestor, hrrhm corregidor 
por BI 9adra fvs3 AIBPOSIO MOXTESIRO, de la orden de los Mznores (Toledo 1508). f f .  22 v.. 
69 v..7O, 39 ..40 V., i 40 v.41, reapectiuamcnt. Ed 1x9 .  a cura d'Auronio P k a e ~  G6uei. 
Fray Ausaorio M o s r ~ s r s o ,  Conrioiirro (Tolsdo. 1508) (Ciera 1964; El ayre de l a  almena. 
Textos literarios rarísimos. XII). 

199. SALVA, Ca.. 1, 37, al núm. 105 remarea: "A 13 pip, 266 del Indire rsplirg. de 1790 
se prahibc entre otras obras dc Juan Timoneda Lo Pauona da Ntro. Sva. que sin duda er la 
primera camposicibn del presente opú~culo C...] Advcrfirt aqui lo dicha que [ d r l  en la nata al 
nbm. 97. y es, que me corrobora en esta opinih d estar indudablemente impicso. el presente 
pliego en Valencia. y el que se hallaba encuadernado j<into ron e!. del indicado número y con 
casi todos los de Timoneda descritos a su nombre en cita Diviii6n". Dcscriu el plee Rz.-M.. 
Dict.  $1. s.. núm. 1074. 

200. H. T ~ o r r r .  Shari-tilla Cotalogua, 76, "11550?1". El oiec volaot i r  al Britirh Mu- 
seum, C. 63, f.  26. Exemplar d'una drra edici6;a Madrid. Bibl. Nac.; ed. facs., P l i ~ ~ o i .  IV, 
21-32. nbm. cxrxiv; 6. Ri..hl., Diir. pl. s., núm. 1073. 



decisió. 1 perque opino, finalment, que sempre ha de ser benvinguda 
qualsevol aportació a I'estudi de la poesia peninsular del segle x v ~ ,  una 
epoca apassionant i d'una primaveral vitalitat, amb els seus canqonerets, 
tan sovint batejats, com hem vist, amb delicats noms florals, i amb la seva 
ampla i generosa curiositat; sempre amb el ben entks que també ens per- 
toca a nosaltres, posseídors d'una llengua, d'una poesia i d'una cultura 
peculiars, d'aprofundir en la coneixenqa d'aquell rnoment literari, que hem 
desates massa i del qual la Flor de Enamorados, canConer bilingüe, n'és 
un viu i curiós exponent *O1. 

ADDENDA 

Núm. 127. "Esse bvtn Diego LaLiier". Jo- sal afegir: Toledo. Bibl. Provinciil, ms. 506. 
SBPH G, FUCILLA, La gnccbo do1 valor eri lo ff. 353-354 v., glorna anhnima de l'esmentat 
I#>)iei$do Adiono. Un tomo erlranjero, [1951,1 sauet; comen~a:  "Ausrcnsia pvedc tanta." 
treball reproduit a ReloAotiar hi~po+~oilolionar Núm. 138. "Hero, del alta torre do mira- 
(hladrid. CSIC, 1953; "Rev. de Filologia va".  Al ioli 39. avui pirdut. de liindicat 
Esp.", Anejo LIX). 12.16, també crev que mn. 506 de Toledo, Bibl. Prolineial. Iii havia 
llesmentat romanc pot ésser perfectament a t r i -  una copia del ronct. segons I'index. Cal afezir 
buit a Tiinoneds. Opina. a mCs, que L'epirodi aquerta referencia, que tampoe no veis citada 
de la prova i r  tret dc LE Sloria Nerbonesi per ningit, a 1s nota 65. 
d'Andrea da Barberino. Fueilla cita la verrib Núm. 202, "A dos departir". Elr uli. 1-4. 
de la Rolo Españolo, pero no parla de la corresponents al refrany. els trobo incorporatn. 
redaecib de la Flor. Les ratlles preseiitr com- %ense variantr, a !a peca "Una son "69 lo 
plefen la niostra nota 44 i rectifiquen, en part, remey de ma vida". atribuida a Joaii Rois de 
el criteri de R. M. Pidal, lac. cit. a la indi- Corella i copiada al Jordinrt d'0rots. de 1486 
cada nota, ( B ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ,  ~ i b ~ .  universitaria. m% 151, f r .  

Núm. 135, "Pariemc mi madrs". De les den 198.198 v.). Cf. Obres da J. Roic DE Coaarr*. 
sndrcliuelnr o estrafep de la versib de la Flor, Publirades iib uno introdz~crid per R. h l r p u n ~  
les no" primcres ("3. 1.X) cr traben a M.. i P u x n q  rsgolrr e l t  man<irrrit$ Y primeres 
drid, Bibl. Nae., ms. 17698, fi .  89.90. can- edinonr (Barcelona 1913. Biblioteca Catalana), 
~ o n e r  taleda del darrci terc del segle xur. 439. No sembla. pero. que aqucll refranv sigui 
l'edicib del qval preparen Rosa Maria Falguera de Corella; mes aviat f a  I'efccte d'una cansó 
i Alberto Blccua, a qui rgrlcixo l'oportunitat anbnima i eaneguda que el poeta ha cregut 
de la rooaulta. La vcrsib manuscrita consta de ercaient de rewidar en 1s reva comporieib. 
trenla.una rndrrlircrlos; Irr nou dc la Flm,  NGm. 264. "Zogola, que rolda ertnrdx". Re- 
comunes, segucixen uri ordre independent al frany variant ("2.. qu6" libro estbs") i glorra 
ms.; les tres primeres no presenten variaots. i de Gutierrc de Cetina, independent de la Flor, 
si Irs altres. - C o v ~ a a u n r ~ $ ,  Tesoro, r. v. qvatre estrofeo. eontinguts a Tolcdo. Bibl. 
cubrir. repiodkein la mateina versi6 que con- Provincial. mr. 506, cit., f f .  131 v.-132 v. La 
~ig.. b id .  rupra, n o t i  62). - de tetina fou publicada per Jape x * ~ a e ~  
A la bibliografia recordada p ~ r  Faaria, Super. B ~ e c u ~ ,  Pocrnos msnor.es de Gutierrr da Ce- 
vi*aixcios (vea. la nota 62). afegim: A l .  AL"*=, ti<ta, "Estudios dedicados 2 Nenendez Pidal". 
Porda trndin'oniil de los judior arpoñoln (M&. V (Madrid, CSIC, 1951). 189, trebrll repro. 
xic, Ed. Porrúa. 1966). pdgs. nLv.vrrr s., 197 s., duit al  llibrc d d  matcix autor Sobre Posrlo dc 
núms. 253 i 253 o. la Edod de O l a  Enroyor y iiotas er i id i t~r  (Ma. 

Núm. 137. "Pasando el mar Lesodlo el drid, Grcdos, 1970). 48 s. \'es. suprs, nota 121. 
animoso". A ICP f o n t ~  conrignadrr r la nata 63 Núm. 271, "R<ialue, Gil, o ritarnornrir". Rr 

201. Al pieeent treball l i  hauria maocat una part del ruport bibliosrafic que ara pretén de 
tenir. si un3 bons amics no hagucli~in facilitat a I'autor la mnrulta de diverses obres de dificil 
accés. degut a tlur antiauitat o a .llur r8re.a. L'autor es complau, doncs. a regraeiar J d  
Manuel Blecua, Antonio P i r t r  Gbmer, Margit Frenk Alatarre, Jordi Rubib i Balrguer i 
Joscp M. Ms t r e .  Perb d'una manera especial vol retre tribut de bona rnemsris al  generbs 
i bon amic Antonio Rodrlgucz-Moñino. dewpareg~ t  d.entre nosaltres. M &  amunt ba cxprcrsat 
I r  peva rewneixenca a Joan Fus t e r  i a Joan Rcgld. TambC ,vol fcr-constar el 9eu agraimcnt 
al  Consejo Superior dc Investigaciones Cientificap i a Ir Biblioteca de Cutr lun~a,  per les 
faeilitats que 11 han estat donades pcr a la preparacib d'aquert estudi. 



Irmy, malt variant (*-Toma, Mingo, a r. 1 Nola 144. Altrrmrnt cal tenir en compte fa 
-iCuar¿'nfuarnl 1 ~Antar  yo rauiawdo m.!-'), significaci6 de Timoneda i de I'ambient valcncii 
i glosna de Gutierre de Cetini, en date  ertr* en si!; inisir dc la dramatúrgia del Scgle d'Or 
les, iodependents, mntinguts a I'esmentat ?s. espan:rol; cf.. entre altres. I'obrr recent de Rr- 
506, de Toldo, Bibl. Pmvineiii, Ti. 172 v.. ~ i ~ r o o  Fnornr, Lope de Vaga y la fonnondn 
174 v. La compwicib fou publicada per J. M. da lo comedio. En tmno a IB lrodiridn dmmú- 
Biacuh, Po-, cit.. 177.99, i Sobrr poel&, lica i v a l n i c i ~ ~ ~  y d primar tr#tro da L e e  
cit., 59.61; (Madi.id, Ansya, 1968). 



APBNDIX 

Succlma DESCRIPCI~ DE L'IMPRES. ~ N D E X  DEL CONTINCUT.~ 

Cancionero Ilama 1 do Flor de Enamorados. 1 sacado de diversos auctorer 1 
agora nuevamente por 1 muy linda orden 1 copilado. [Escut de t'iinpressw: PimfaM 
Jesús camlcant UM dgUilo.1 1 Impresso en Barcelona en casa de 1 Claudi Bor- 
nat. 1562. 

Al verso de la portada comen- el text, que va del fol. [ l ]  v al 135 [= 133). 
Al final, la taula, que abarca cinc folis serise numerar -En 12au, lletra rodona 
133 folis. Signatures A-M. 

Contingut : 

[Sense epigraf de secció ni tito1 de pew.1 ' . 

1. Una sefiora me tiene tan suspenso, que no sé. (Folr. [ l ]  v.-2.) 
2. L'ome qui viu namorat. mil voltes pren comiat. Respos lo galnm. (2.) 
3. Jurat he de nunca amar per no penar ningun dia. Canto lo gdont.  (2-2 v.) 
4. Juramentos por amores, amor, no son valedores. Responde lo galana. (3.) 
5 .  Aquest jove que [ha] cantat, com és grosserl Canta b golann. (3 v.) 
6. Burla bien con desamor, senyora, ya. Responde el galón. (3 v.-4.) 
7. No entendemos, cavallero, qué pedir. Canta In galam. (4-4 v.) 
8. Molt bé rap ella qui és la que yo servixch de gana. Respon lo galan. (4 v.-5.) 
9. Cavallero, muy en balde despend6ys vuestro querer. Canta lo gaiam. (5-5 v.) 

10. Si vos os haeeys beata, de la mesma religión. Respodedr el .galám. ( S  v.6 )  
11. Cora~ón, sigue tu vía, que yo seguiré la mía. Canta lo galana. (66 v.) 
12. Cora~ón, no desesperes, que mugeres son mugeres. Responde e1 galdn. (6 v.-?.) 
13. Senyores, des que $6 entrat, no ha un. hora. Cawto b galan. (7-7 v.) 
14. No tingau, jove, dolors per .la donzella. Respon la galana. (7 v.-8.) 
15. Si us confessau, senyoreta, feu quem demaneu perdó. Cmta  lo galant. (8-8 v.) 
16. Mal me lo demande Dios, si ay persona en este mundo. Responde la gab.8. 

(8 v.-9.) 
17. Haveu-me posat en punt que sou per a dar-me a entendre. Respon lo galan. 

(9-9 v.) 
18. Si en amor viera que huviera tantos fueros que guardar. Responde In ga lam 

(9 v.-10.) 
19. Ulls y cor ab gran debat estan desijant saber. Canfa lo golont. (10.) 

Descric el continaut de I'impr¿s losi~teiro, seams la reimpressib de 1914; vea. aupra. 
notes 1 i 6. La oumeració de h a  O E K P ' i .  rnCYB 
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94. Pregunto quál es aquella pelea. Son los naypes y axadrez. (44.) 
95. Quien es aquél tan diestro y tal sastre. Pi.egri>ita. Es el cirurgiano. (44.) 
96. Una ensalada vi uno que hazia. Es  el boticario. (44.) 
97. Yo, padre, os pregunto quál es el molino. Es  la baca del viejo. (44-44 v.) 
98. Yo vi un gran señor nascido de tierra. Pregunta. Es la moneda. (44 v.) 
99. Quál e s  el ave de tanto valor. E s  la fama. (44 v.) 

100. En quál pestilencia nasció tal nascida. E r  la hija que nasce. (44 v.) 
101. También me dezid si hay tales dos. Son los aGotes que alguno recibe por 

justicia. (44 v.) 
102. Estando mirando por ver qué vería. E s  el buey que va por el cosso. (44 v.) 
103. QuiCn es aquel que la muger toca. E s  el dedal. (44 v.-45.) 
104. La luna menguante del todo crescida. Ésta se dexa que la declare [s ic ]  el 

discreto lector. (45.) 
105. Quién es aquél tan ligero que dos mil f.iltas compone. Es  el chapiii. (45.) 
106. Del uno hazed dos, de dos hazed quatro. Son cinco. (45.) 
107. Da, ma de lindo valor me, decina del hi:rido: Preggunla de un galin o una 

seiiora, la qual hallar<i>r, si la saben buscrir, en l a  misrna copla. (45.) 
108. SoYs, importunado; [ ~ c ]  señor, muy, $.ir1 tiento y desmedido. Respuesta 

de lo danui, en lo qual hollará~' lo que lc responde, por el mismo artificio y 
consonancias que arriba. (45-45 v.) 

109. De Paris quitando el par, y el nombre del tercer hambre. Respzlesto d'at* 
cavallevo porqt¿e le fw preguntodo el now~bue de su seeora, el qual W B  rnxc- 
Kda en In cojla. (45 v.) 

110. Señora. quier'os contar la cosa con que o!; holguéys. Pregu!to. E s  el anillo. 
fAC . r l  <-" .., 

111. Q u é  es Iñ cosa en esta vida de todos generalmente. E s  la verdad. (45 \T.-46.) 

Aqui comiencaii los romances muy sentidos de a.iiiores. 

112. Tisbe y Píramo, que fueron dos leales namorados. (46-47.) 
113. A la qu'el sol se ponía en una playa desierta. Ro»sa>tce de Policnlo. (47.) 
114. Por la mar navega Eneas, después de Troya perdida. Romoiice de Encos. 

Fin. (47-48.) 
115. En aquellas peñas pardas, en las sierrar de Moncayo. Romance del conde 

lo+i<bardo. (4&48 v.) 
116. ;Ay quán linda qu'eres, Alba 1 Mas linda que no la flor. Romnfice de Albcrtos. 

(48 v.-49.) 
117. Atal anda don García por una sala 'delante. Roma>~ce de dori GorcPa. (49-50.) 
118. Amores trata Rodriga, desuibierto ha su cuydado. Romance de do% Ro- 

driga. (50-50 v.) 
119. Lunes se dezia, lunes, tres horas antes dcl día. Ronuince del duqile de Bpr- 

gorip. (50 v.-51 v.) 
120. Muy malo estava Espinelo, en una cama niria. Romance d'Esgitrelo. (51 v.-53.) 
121. Por un valle de tristura, de plazer muy alelado. Rontance dc aniores. (53- 

53 v.) 
2 En cl ticnipo que Mercurio en occidente reynava. Ronrotrce del i>rfawle Troco. 

(53 v.44 v:) 
123. Si s'está mi coracán en tina silla sentado, Roliinnce dc nrnores. (54 v.) 
124. Maitanica era, mañana, Sant Juan se dezia en fiii. Romance dz amores. (55.) 
1 2 j  Por los campos Eliseor do el amor más ri:sidia. Romance de amores. (55-56.) 
2 Moriana en el castillo jyega con moro Galvane. Rotirartce de Moriana. (56-57.) 

si 



127. Esse buen Diego Lahes .  después de haver ayantado. Romance del Cid. 
(57-58.) 

[Sense epigraf de recció.] 

128. Las nassiones aiuntadas de mantos venas tuvieron. Lamenlacidn primera 
(58.58 Y.) 

129. O vida, vida [sic] afligida, cercada de mil enojos. Lamentacis .ij. (58 v.-59.) 
. . 

130. Todos quantos days clamores, gentes, y aves y animales. Lo»ientoción i i j .  
- (59.64.) 

131. Arboles de las montañas. ayres. fuentes y collados. Lamelitación .iiij. (60- 
60 v.) 

132. Nuevo sol de la hermosura real de virtud y gala. Chiste. (M)  v.-61 v.) 
133. Bendito sea aquel dia que mis ojos te miraron. Chiste de beiidiciones. (61 v.- 

67 1 "-., 
134. Maldita seas. señora. de contino. a todo trance. Chiste de maldiciones. Fin 

dc los chistes. (62 v:63 ) 
135. Parióme mi madre una noche escura. Etdecho primera. (63-63 v.) 
136. Después que amor me venció con sus cautelosas mañas. E~~decha. Fin de las 

endechas. 163 v . 4 4  v.)  

[Sense epigraf de secció.] 

137. Passando el mar Leandro el animoso. Soneto de'Leaxdro. (64 v.)  
138. Hero, del alta torre do mirava Soneto de la herrnosa Hwo.  Fin. (64 v.-65.) 

Siguense otras diversas respuestas y pregunta! de enamorados del mesmo concierto. 

139. Despidome de no veros, cavallero fementido. Canta la galana. (65-65 v.) 
140. Partit havem companyia, ja noms volem bé ni mal. Respon lo galanb: (65 v.- 

66.) 
141. De vuestra suerte y ventura teneos ja por despedido. Canta la galana. (66- 

66 v.) 
142. Si sale el blanco, mi bien, todavia. Resportde el galán. (66' v.-67.) 
143. Galán, ;y qué gesto es ésse? Los amores que os llagaron. Canla el galón. 

(67-67 v.) 
144. ~ncon&&ronme en los ojos, y ellas han dado la herida., Respoi~de el gakin. 

(67 v.) 
145. Per mi favor r'amaga, puix d'amor nwm feu semblant. Canta lo galanb. 

(67 v.48.) 
146. Teniu fermes esperances que, si no us demostre amor. Rerpon Ingalano. 

(68-68 v.) 
147. Ad aquel1 que yo vull M, puix veig que nwm vol amar. Canto la galano. 

(68 v.49.) 
148. Senyora, mal vos regiu, bé demostrau ser mallol. Resfion lo gala~it. (69-69 v.) 
149.  qué harán los que pudieren, que los viejos de amores mueren? Capita I0 

galnna. (69 v.-70.) 
150. D'aquest bon vellet no us rigau, senyor. Respon lo galairt. (70-70 v.) 
151. Quiéreinc porque te quiera. ¿Por  qué no me quieres. di? Canta el galón 

(70 v.-71.) 
152. Señor, si vos me queréys assi como os quiero a vas. Responde la  gala^. 

(71-71 v.) 



153. Aquent jove que ha cantat, és dngel o cnamorat? Ca51ta la galana. (71 v.) 
154. Pues miráys mi perdimiento dende aquel día que os vi. Responde el galán. 

(71 v.-72.) 
155. Qui té anguila per la cua y la dona per la fe. Canta el galant. (72-72 v.) 
156. La dona que dóna fe al qués de cervell lauger. Respon la galur~e. (72 v.-73.) 
157. Alce mis ojos y vi a quien amo más que a mi. C m t a  el galia.  (73-73 v.) 
158. No te creo, el cavallero, no te crea. Responde lri galana. (73 v.) 
159. Quien gentil seiiora tiene, no la deve de olvidar. Caiata la gala~ra. (73 v.-74.) 
160. A part, a part, que no vull part de qui té part en altra partl Respon lo 

galant. (74-74 v.) 
161. 'Cavallero, andá con Dios, que soys falso enamorado. Canta la galatra. (74 v.- . 

75.) 
162. M= senyora m'd dexat, qu.eral bé que tant volia. Respon l o  galant. (75- 

75 v.) 
163. Serrana de altura, abaste lo hecho. Canta el galán. (75 v.-76.) 
164. Gentilhom. dons guie-us Déu, que no.s vull puix no.m voleu. Respon lo 

 gala^. (76- 76 v.) 
165. D'on sou. que tan alt veniu, don pipiripiu? Caata la galana. (76 v.) 
166. Pues me demandáys do soy: de las tierras de passión. Responde el galán. (77.) 
167. Sed secreto, cavallero; no busquéys intercessores. Canta la galana. (77-77 v.) 
168. No y d.1 món major turrnent. que hen amar secretament. Respon lo gnlarit. 

(77 v.-78.) 
169. Dexaos desso, cavallero, que amor ya no es para vos. Responde la galona. 

(7B-78' v.) - 
i70. Nunca jamás dexaré de serviros con fe huena. Responde el goldn. (78 v.-79.) 
171. Dexaos desso, cavallero. sabed que soy, como he sido. Canta la galana. (79- 

79 u.\ . -, 
172.- ;Malaya quien os casó, la de Pedro Borreguero! Responde el galán (79 v.- 

80.) 
173. Sirviendo a la que servís, cavallero, no caus[élys. Cairta la galana. (80-80 v.) 
174. Si por serviros, señora, he de alcansar mi vivir. Responde el galán. (80 v.- 

82 1=RI1) .- . --, , 
175. ¿Que miráys. el cavallero? Suplic'os que lo digáys. Responde lo galona. 

182 1= 811.) . . . . 
176. Si miran mis ojos a do quieren bien. Responde el galán. (82 [=81]-82 

[= 811 v.) 
177. De I'amor vddria saber, amich, si és fals o leal Canta lo golnnt (82[=81] v - 

82.) 
178. Voleu saber qui 6s I'amor? BE lladre a totes passades. Respon lo amich. 

(82-82 v.) 
179. Nom facan exes ullades, cavaller, puix yo no us wll. Caiata la galana. 

(82 v.-83.) 
160. Los ojos hazen su officio, y vos no, ci<:rto, seaora. Respon el golant. (83- 

u3 v )  .. . -, 
181. Castillo. dáteme, date, si no, yo dart'é combate. Canta el galán. (83 v.-84.) . 
182. Si mon pare no us ha dat les claus del castell major. Resport la galana. 

(84-84 v.) 
183. Teniu-vos per despedit y cercau vostra ventura. Canta la galana. (84 ~ ~ 8 5 . )  
184. Senyora, més val lo vell. que1 jove no té servcll. Respon lo uell. (85-85 v.)  
185. Cata que te perderás. galán. en seguir amores. Canta el amigo. (85 v.) 
'186. Por amor gané y perdí, y si me ganasse hoy día. Responde el amigo. (86.) 



El  que de vos se partiere meresce nunca bolver Canta el galán. (86-86 v.) 
Anar-se'n vol lo meu señor. El1 esta assí; yo ja l'enyor. Responde la galana. 
(86 v-87) 
¿De  qué son vuestras congoxas, cavallero tan penado? Canta la galana. (87- 
R7 u) .. ..., 
Cercáronme alrededor cuydados de amor y fe. Responde el galán. (87 v.-88.) 
Dezid quién ha sido causa de vuestro luto y tristor. Canta b galama. (88-88 v.) 
Vos, señora, soys la causa porqn'el luto llevo cierto. Responde el ga16n. 
(88 v.-89.) 
(Qué pena es la que sentís o de qué estáys afligido? Canta la galana. (89- 
89 v.) 
La mayor pena que siento, señora, es por no saber. Responde el galdn. (89 v.) 
Yo consiento por serviros mi morir sin que se sienta. C m t a  la galana [sic]: 
(89 v.-90 v.) 
Ningiin descontentamiento ni contento se halla en mi. Responde h galana. 
(90 v.) . . 
¿ P o r  qué calláys, cavallero? Creo que os deven faltar. Canfa la galaiia. 
(90 v.-91.) 
No me falta que dezir. Mas. dsabéys por qué callG? Responde el galán. (91- 
91 I r  I ,- .., 
Qué mayor desaventura puede ser. Canta el galán. (91 v.-92.) 
Bolved presto, el cavallero, si podéys. Responde la galana. (92-92 v.) 
Partir quiero yo, mas no del qucrer. Responde el galán. (92 v.-93.) 
A dos departir, hunits d'un "oler. Responde la galona. Fin. (93-93 v.) 

Aquí comiengan las canciones que van sueltas 

203. Justicia os pido, señora, que me deys. Canción. (93 v.-94.) 
204. Quien os dixo mal de mí, señora mía. Otrn carición. (94-94 v.) 
205. iHala, ha, que soys como un oro! Si dezis cómo lo sé. Otra canción. (94 v.- 

95.) 
D ~ S  cosas le pido a Dios que me las diesse. Otra canción. (95.) 
No es mi mal para,sufrir ni se puede remediar. Otra canción. (95-95 v.) 
Nunca yo senti dolores de la muerte. Ot7o canción. (95 v.-%.) 
I Ay coracón, que te mata una muger desingrata l Otra canción. (96.) 
¿ P o r  qué, di, quieres penar por amores, coragón? Ofra  cancidn. (%-% v.) 
i O  vida de gran tormento quc mc pide la passiónl Otva canción. (96 v.-97.) 
No siau cruel. senyora, teniu de mi pietat. Otrn concióri. (97-97 v.)  
Derid, gentil aldeana, ¿quién os hizo tan galana? Otra canción. (97 v.-%.) 
Si al  que dc vós s'enamora, prest li mostrau ben voler. Otra canción. (98-98v.Y 
Qui t'a'l fet, lo mal del peu, la Marioneta? Otra canción. (98 v.-99.) 
De velar viene la niña, de velar venia. Otra canciórr. (99-99 v.) 
Enemiga le soy, madre, de aquel cavallero yo. Villomancico. (99 v.-1W.) 

"'. 

No dexéyr, lágrimas tristes, de dar descango a mis ojos. Villuncico. (100- 
100 V.) . . 
Si muero en tierras agenas, lexos de donde nasci. Villancico. (100 v.-101.) 
El principio de gozar de la gloria del amor. Villantico. (101-101 v.) 
Nasci libre y soy cautivo, mi libertad lo consiente. Villancico. (101 v.) 

'' 

De piedra pueden dczir que son nuestros coragones. Canción: (101 v.-102.) 
Can das mydados guerreo, que me dan pena y sospiro. O f r a  canción (102- 
102 v.) 



224. Zagaleja. la de lo verde. graciosica en el mirar. Otra canción. (102 v.-103.) 
225. -Vete, zagal, a perder do llores bien tu dolor. Ohc. canción. (103-104.) 
226. Bella, de vós só enamorós. Ja fóseu mial Otra canciórt. (104-104 v.) 

Ventura de gitana para dezir [a] qualquier dama, muy graciosa y sentida. 

7 .  Galana, cara de rosa, dame por amor de Dios. (104 v.-106 v.) 

Motes diversos para disfraprse. 

228. No te matarán villanos, pues que no usaste trayción. Para d lano .  (106 v.) 
229. Ciego soy donde yo quiero, y donde yo quiero mirar. Para ciego. (106 v.) 
230. Voylo pidiendo por Dios, y vos, por más me matar. Pora uli romero. (106 v.) 
231. La tristeza qu'en vos veo, con la qual vi'da sostengo. Para +nr a la q ~ c  trae 

lulo. (106 v.) 
232. Si me veys hecho villano, sé qu'eii la &dad nascí. Pora villano. (106 v-107.) 
233. Ser cativo.es likrtad. porque, si libre me hallara. Por un galán. (107.) 

Aquí co~nien~an las preguntas, muy graciosas y sentidas. 

234. De pesar vide uno estar bien lleno y car(:ado cierto. Es el relox. (107.) 
235. Quando el tiempo ie  nos trota veréys. si queréys mirar. Es el gallo. (107.) 
236. Caminando por mi via topé coi1 un labrador. Es  el arador. (107.) 
237. En un lugar do habitava vide a un hombre con soplar. Es la vela, que, so- 

plando, s'enciende y se mata. (107.) 
238. QuáI es el á rbd  de dos o tres ramos. Es  la horca. (107-107 v.) 
239. Quál es aquel tejado sin tejas. Es el sombrero. (107 v.) 
240. Quál es el ave de tanto bolar. Es el pensamiento. (107 v.) 
241. Quién es el hombre que tiene una mano. Es la mano del juego. (107 v.) 
242. Quál es el bocado puesto en tal lugar. Es el freno. (107 v.) 
243. Vemos los vivos estar entre muertos. Son las dedos y cuerdas de la vihuela. 

(107 v.) 
244. Quién es aquella hija del bruto. Es  la pluma de escrivir. (107 v.-108.) 
245. Bien conoscemos haver criatura. Es  i'espejo. (108.) 
246. Quién es el qn'engendra y no es animal. Es el trigo. (108.) 
247. En o partida y entera, y en horca y rueda galán. Pregunta en la *al hallarán 

dos nombres muy raecessarios. (108.) 

Aqui comiencan los romances notables de oir ,  sobre hechos romanos. Con el de 
Leandro y Hero. 

248. Por el braco dd'Elesponto Leandro va navegando. Romance ds Leondro. (108- 
109.) 

249. Aguardando ertava Hero al amante que solía. Romance de Hero. (109-109 v.) 
250. Citado está Cipión, el Africano nombrado. Romance de Cipión. (109 v.-110.) 
251. Juana se dezia por nombre una varonil muger. Romance dc cómo una muger 

vino a ser papa en Roma. (110 v.-111.) 
252. Fue un emperador en Roma, Heliogávalo llamado. Romance dsl c»rpprador 

Heliogdvalo. (111-112 v.) 
253. Nero. emperador de Roma, de muy gran yra indignado. Romance de la 

muerte de Séneca. (112 v.-113.) 
254. Aquella reyna de lydios, Arthemisa muy nombrada. Romance de h reyna 

Arthemisa. (113-113 v.) 
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255. Hippómenes, un varón. príncipe se sebló. Romance de Hijpómeries, pránci- 
pc de los athei~ir>tses. (113 v.-114.) 

256. Tulia, hija de Tarquino, qu'en Roma rey residía. Romance de Tulia, hija del 
rey Tarquino. (114-114 v.). 

257. Siendo emperado[rl hfaxencio, qu'en la gran Roma imperava. Romance de 
cómo Sopkron;a, nzuger romana, se rnatd por la castidad. (114 v.-115 v.) 

258. Halagando está a Papyrio su madre, en quanto podía. Romance del gwn 
secreto de Papj'rio, niño romono. Fin. (115 v.-116 v.) 

259. Herido está Marco Antonio de una muy mala herida. Romance de Marco 
Antonio. (117-117 v.) 

Aqui comiengan villancicos y canciones a modo de diálogo pastoril, sobre diversos 
acaescimientos de amores. 

2M). -De amores, tengo pensado, zagala, tú mudarás. (117 v.-118 v.) 
261. -Si amores mudas, amor, carillo, tengo temores. Otra. (118 v.-119.) 
262. -Carilla, temo en estremo no publiques mi querer. Otra. (119-119 v.) 
263. -Zagala, (qué's de la fe que me prometiste, di?  Otra (119 v.-120.) 
264. Zagala, )que sorda estarás, q d n  superba, +ra y fria1 Otra. (!M-121.) 
265. -Zagala, desque te vi contraria me fue fortuna. Otro. (121-121 v.) 
266. -Zapala, di  qué harás quando veas que soy partido. Otra. (121 v.-122 v.) 
267. -Carilla, (por qué te vas de lar tierras de dond'eres? Obras. (122 v.-123.) 
26%. -Carilla, dame el cordero que tienes y mi cordón. Olra. (123-123 v.) 
269. El pastor que tiene amores, quando en el ganado está. Otra. (123 v.-124 v.) 
270. Zagal, no te assombrei: nota estos primores. Otra. (124 v.-125.) 
271. -¿Cómo vas, Antbn, ansí, triste, flaco y amarillo? Otro. (125-125 v.) 
2i2. En los tus amores, carillo, no fies. Otra. (125 v.-126.) 
273. Despierta, Juan, por tu fe, qu'el dormir te tiene muerto. Otra. (126-127 v.) 
274. -Buelve, Gil, a enamorarte. -iAndPall6, Bras, tirt'ahuera! Otra, (127 v.- 

128 v.) 
275. Zagala, como una[si flores, blanca, mvia y ojos verdes. Ofra. (128 v.-129.) 
276. -Di, Bras, (de que murió Juan. tan mogo y tan mal logrado? Otra. (129-130.). 
277. Dexad, zagales, mi mal: muera ya de muerte mala: Otra. (130-131.) 
278. -Dime, Joan, por tu ?alud. t ú  que sabes de amorío. Otra. (131-131 v.) 

[Sense epigraf de secció.] 

279. Dulce, loable figura, coracón salvage, crudo. Cancidn glosadm. (131 v.) 
280. Cimiento de mi querer, comiengo de hermosura. Ln glosa. Fin. (131 v.-135 

1= 1331 v.) 



DISCURS DE CONTESTACI~ 

DE JORDI  Rus115 I BALACUER 



L'acompliment de I'encirrec vostre de' contestar el discurs Centrada 
del senyor Josep Romeu, us asseguro que em resulta molt dificil i que 
fa  setmanes que em preocupa. Ja em creureu si us dic, Senyores i Senyors, 
que no és pas perquk la vida tan intensa d'ensenyament i de recerca 
que des de molt jove ha portat el nostre amic, no em dongui' prou tema 
per a presentar-la com a exemple. Ho és de severa tenacitat en el tre- 
ball d'obrir-se cami, i. de fidelitat a les normes de la seva conscirncia. 
Allo que em detura és que els records que tinc de Josep Romeu, des 
que el1 feia a la nostra Universitat el darrer curs de la carrera de Lle- 
tres, van tan lligats a diverses etapes de la vida de la iiostra cultura i 
s'embranquen tant amb suggestions intimes i inoblidables, que tinc por 
que si m'atrevís a fer-ne el dietari, em veuria obligat a excavar dins de 
la meva autobiografia. Prou sé que un discurs academic no ha de tenir 
aquest dramatisme, pero menys encara ha d'ésser I'eIogi convencional del 
recipiendari. Les ziga-zagues de la biografia el filtre del record les arro- 
doneix, d'altres vegades pero sembla fer-les més sobtades. És una for- 
tuna tanmateix que els anys afebleixin, i de vegades transformin, les 
litiies de la imatge que servem de les persones que d'alguna manera han 
compartit el nostre escenari vital. Si aquesta imatge haguis de servir-nos 
de tema per a una biografia d'encarrec, ens apareixena mis Ihgica, 6s a 
dir més coherent, del que tal vegada en pensa el mateix protagonista. 
Ni vull fer un retrat afavorit de Josep Romeu, ni escriure un comentari 
elogiós a la seva bibliografia. Voldria només que de les meves paraules 
vosaltres i el mateix Romeu en traguéssiu una doble convicció: que, tant 
essent jo ara vell, com trenta anys enrera, m'uneix i m'haunit amb el1 una 
aniistat posada a prova, i que I'Acadrmia nostra, quan va votar-lo per 
a membre nnmerari, va triar no solament un erudit que també és poeta, 
sin6 ensem una figura representativa del moment cultural. 

El jove Romeu, fill d'odena, a la comarca d'Igualada, als 23 anys i 
després d'haver fet la nostra guerra, ve a Barcelona cap al 1940 a conti- 
nuar a la Universitat els cursos que havia comen~at a seguir com podia 

91 



des de la terra natal. Els anys 1840 i 1841 a Barcelona han estat estu- 
diats: són testimoni, a la nostra Academia, de la influencia de Joan Cor- 
tada i, fora d'ella, de la publicació del Giliter del Llobregat, de les poe- 
sies d'Arolas, d e l  prestigi de Balmes i ,  en política, de la pujada 
d'Espartero. No veiem tan nets els trets de la nos'tra vida cultural un 
segle després. La  generació de Romeu haiiria de fer-nos una sintesi del 
que era la Barcelona del 1940 i 1941 dins de la Universitat i fora d'ella. 

No f a  moltes setmanes que, des del lloc mateix d'on avui 11s parlo, 
donant la benvinguda a Miquel Col1 i Alentorn, esmentava la represa 
del curs 1942-43 dels Estudis Universitaris Catalans on el vaig coneixer. 
També va ser gricies a les llisous que jo hi donava, que vaig entrar en 
relacions amb Josep Romeu. Figurava a la llista dels matriculats a I'oc- 
tubre del 1942, perb les classes que el1 donava no li permetien de venir 
a les  meves. U n  dia em parli d'un estudi sobre la llegenda del comte 
Arnau que feia com a treball de 1licenciat:ura. Vaig encoratjar-lo a en- 
iondir el tema, i després de quatre anys de treball va convertir-se en la 
tesi doctoral que per fi llegi l'autor, pel grner del 1948, a la Universitat 
Central, ja que llavors encara no podia aconseguir-se el doctorat a la de 
Barcelona. Recordo que aquells anys d'elalioració del tema, venia a casa 
meva quan volia comunicar-me algun resilltat del seu treball, o algun 
dubte sorgit inesperadainent. E n  parlavem sense etnbuts i jo aixi partici- 
pava del constant formular i rebutjar hipbtesis propi de la recerca cien- 
tifica, i el1 i jo apreníem moltes coses. Romeu no va poder venir regu- 
larment a la meva classe de literatura catalana fins el curs 1944-45,.perb 
mantinguérem contacte. Jo he tingut sempre el defecte de convertir la 
IliqÓ en un monoleg. Era  després d'ella, i en eltracte particular amb els 
deixebles escollits, que dialogivem. E n  tinc remordiment perque han 
passat per les meves Ilicons joves d'esperii: privilegiat dels quals hauria 
pogut aprendre més jo, que no pas ells de mi. Recordo aquell compacte 
grup igualadi que formaven Mercader, Scili i, naturalment, Josep Ro- 
meu. L'esmento només com un exemple. L'equip fecund del treball troba 
la seva major efickia en la tertúlia de mestres i deixebles. És Ilavors 
quan lasuggestió de la presencia atenta de i'alumne, que aquell qui en- 
senya sempre sent com una admonició desvetlladora, cobra gricies al 
diileg la seva mjwima efectivitat. Aquestaés la virtut que té  el semi- 
nari autentic, no en el sentit purament verbal com tantes vegades per 
desgracia és interpretat entre nosaltres. Per aixb els 1 e r t u . r ~ ~  anglesos 
inclouen sempre la discussió en el marc de les seves conferencies. 

E n  les converses amb Romeu tractivem de la cancó del comte Arnau i 
de la interpretació i explicació de la forma en la qual al iiostre canqoner 
és avui popularitzada la llegenda. E l  tema ens apassionava, perb crec que 
si encara record0 tant la intima atmosfera que ens voltava en aquelles 



sessions, és perque jo hi sentia lligades la docencia i la disckncia. Era 
havent sopat que soliem reunir-nos. De vegades els meus fills i jo fkiem 
plegats amb el1 la col.lació del vespre. Quan s'apagaven els sorolls do- 
inkstics, escoltava jo a la meva cambra de treball la veu insistent pero 
baixa i monbtona de Romeu. De vegades el veia descoratjat o descontent. 
Parlava com si pensés en abandonar la batalla. Era contra el1 mateix que 
havia de lluitar, perque dins de la seva consciencia sorgien resistencies a 
acceptar les situacions que podien mig alliberar-lo de l'ensenyament als 
collegis. D'altres vegades, en canvi, em deia coses que m'engrescaven 
inés que a el1 mateix. Com una nit que va explicar-me com creia haver 
trobat el desllorigador de la forma de la cancó. Seria una dansa, i el 
refri, i no el primer aparent hemistiqui, e r a  el qui havia de dur l a  
rima. 

Romeu aquells anys, tot i que vivia interiorment el problema del comte 
I'Arnau, actuava coratjós en altres ambients. Una beca del CSIC que 
Mn. Griera li va agenciar i el nomenament en 1947 de col.laborador de 
l'lnstituto Español de Musicologia a proposta de Mn. Angles, li donaven 
iiiés temps per a la recerca cientifica i li ampliaven la base econbmica per 
a orgaiiitzar-se la vida. Per altre costar, Romeu ja a I'escola primaria 
Iiavia escrit versos. L'any 1943 en publica un primer recull. M é s  tard 
prova fortuna com a poeta anib un extens poema sobre la llegenda de 
l'ermita Gari que, amb el tito1 #Aires de llegenda, va tenir el primer 
premi, l'any 1947, al certamen de la Comissió Abat Oliba. Vistes a dis- 
tancia avui aquelles circumstancies, que coincidien amb Sacabament de 
la tesi doctoral de Romeu, semblen desviacions del cami principal del 
recercador que tant m'intrigava a les sessions nocturnes a casa meva. 

No vull seguir aquest cami ni em pertoca de jutjar l'obra poetica de 
Romeu. Ell distingia un dia la creació, de la voeació critica i de la pas- 
sió per la recerca. Com que aquesta no pot tenir altrafinalitat que am- 
pliar el camp per a la valoració de les Iletres, trobo natural que a iin mo- 
ment donat el nostre &ic constatés que se li fonien, en una realització 
sola, aquelles tres branques de la seva activitat literaria. E l  mot creació 
sempre m'ha fet molt de respecte. Penso que quan Romeu l'empra, é s  
amb la valor que avui seminticament li és donada pels critics. L'any 1951 
la Selecta editi robra  poetica de I'autor. Poc després, en certa manera, 
el1 formulava ticitament un adéu a la poesia. Causes? Bofill i F e r r o  f a  
any$, parlant dels Sonets de Romeu, trobava en la seva mirada "cert des- 
eiximent, gairebé un desdeny del present". Potser avui ja no ho diria, 
no ho se, pero si que em sembla que respecte del món actual, i en moltes 
coses, és un inconformista i cada vegada li ha plagut més de tancar-se en 
el seu treball. 

No era tanmateix aquest el seu pensament quan, atnb el grup igualadi 
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al qual ja m'he referit, funda i'any 1945 I'agrupació cultural igualadina de 
a i r e  privat que ,duia el nom estrany d'Anabis. Organitzava visites i 
confer6ncies de  personalitats diverses en un ambient molt obert i sim- 
patic i que sabia posar en valor la tradició cultural de la ciutat sense 
encarcaraments i amb hospitalitat cordial. Les invitacions als actes, que 
solien portar unes paraules del conferenciant, testimoniaven la categoria 
de la itnpremta igualadina i, per als qui les rebien, eren un missatge 
que aquells dies reconfortava els temerosos, amb l'empetita jovenivola 
dels organitzadors. La  majoria eren de formació universitaria, plens 
d'inquietuds. E l  l&lisme que inspira la creació d'Anabis no va ésser mai 
un pes esterilitzador; al contrari, era un estimul per a obrir finestres i 
posar-se en relació amb altres centres i ambients nacionals i estrangers. 
Després de quatre anys, Anab& deixa el seunom mitic i es converií en 
un Centre d'Estudis Comarcals de molt:a vitalitat. 

No va tenir igual fortuna la fundació en 1946 de la revista Aiiel diri- 
gida per Josep Palau Fabre, Miquel Tarradell, Joan Triadú i F. P. Verrié 
amb Josep Romeu. No va assolir, com Arnabis, la sort de sobreviure ma- 
terialment tenint descendencia. Pero Ariel no ha mort. Ni com exemple ni 
com excitant. Cada dia aquells antics quaderns semblen més joves i cada 
dia seran més cercats per biblioteques i biblibfils. Era  una publicació de 
catacumba, pero que cridava I'atenció per la modernitat tipografica, per 
la forqa de les lamines en color que la iUustraven i pels suplements musi- 
cals. a part de la qualitat i la valentia que revelaven molts escrits. Els 
directors parlaven en represéntació d'una generació que cercava un catni 
per a aglutinar-se. No lluitaven fent voleiar consignes destructores, in- 
viables en un ambient normal.' Allb que combatien era I'ensopiment i el 
marasme, i ho feien alcant simplement una bandera d'exigencia i de bon 
gust, S'ón de Romeu uiis articles de I'any 1946 i 1947 que volen definir 
la posició de la revista, i uns de l'any 15'48 sobre Maragall i el germa- 
nisme i el modernisme. E l  mes de julio1 de 1948 aparegué el número 
divuit. Poc temps després Romeu va ser processat i prohibida la continua- 
ció de  la revista. Sehse l'antic titol, pero continuant la numeració dels 
fascicles anteriors, encara se'ii publicaren quatre, des del juny del 1950 al 
febrer del 1951 sense que Romeu figuré!: entre els redactors. No sé la 
causa real del seu apartament. 

A partir del 1949 i a pesar de les molesties del procés, I'activitat pú- 
blica de Romeu s'intensifica i es f a  dificil d e  reduir-la a un comú deno- 
minador. F a  viatges a Madrid, dóna cur:;ets, prepara unes oposicions a 
catedra que va fer  sense 6xit i va a un congrés a I'estranger. Comen@ 
a treballar a I'Editoriul Barcino i hi publica el recull de Cancons nudalen- t 
ques del segle XV, del qual servo tan intim i agrait record. A I'Anuario 
de I'Institut de Musicologia ana donant al públic els iruits de les seves 
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recerques sobre els canGoners musicals espanyols dels segle x v  i xvx. Se'ri 
vol fer un especialista, no pas sense topar amb coiitraopinions, defensant 
la seva tesi sobre. la distinció del que és popular autkntic i el que sola- 
tnent és tradicional. Organitza els seus repertoris de la poesia cantada. 
Per oposició és nomenat en 1954 col.laborador cientific adscrit a I'Institut 
de Musicologia. E n  realitat ja hi era des del 1947 i alM era o11 els atnics el 
trobiveni. La  seva competencia va fer que Mn. Anglks li encomanés 
I'edició critica dels textos del Cancionero Mzaskd de Pdacw. Aquest tre- 
ball ompli dos volums de i'edició monumental de  I'obra, apareguts el 1965. 
~ o m é s  que tenint-los a les mans, constatem I'esforc de recerca i d'iden- 
tificació de les cancons que representa. L'autor procura seguir el rastre 
dels temes influits i influidors sobre aquel1 conjunt de més de cinc- 
centes peces. Era  múltiple i al mateix temps unificat con1 a repertori de 
cant, no diré sempre popular pero sí popularitzat, i de vasta repercussió en 
el públic. 

No puc detallar els nombrosos estudis parcials que anava fent Ro- 
meu els anys que treballava aquells voliíms. Vénen a ser com els assaigs 
parcials del pintor que ha d'omplir una obra de gr;in superficie, i en 
alguns d'ells trobem elements que avui hem vist desenrotllats en el 
discurs que acabem d'escoltar. Per primera vegada entren a la nostra his- 
tbria literiria tot de tenles del lirisme musical catali i valencii, en. forma 
bilingue de vegades, altament suggestius. Quan hom topa amb els versos 
dels epigons de la Gaia CiBncia en el segle XVI, o amb les fredes iniita- 
cions del conceptisme castelli en l'kpoca barroca, se sent com redimit de 
la poca substancia dels imitadors de les modes importades, amb la frescor 
del do11 autkntic del lirisme i d e l  realisme populars. Romeu ens parla del 
Cortesano, remunta i r e f i  la histbria de la cansó dels Estudianbs de Tolosa, 
sap analitzar els fragments tan vius de.les ensalades del ve11 Fletxa i les 
aficions musicals de la cort del Duc de Calibria. Els exemples que té 
aiiotats s'enllacen entre ells, les hipotesis que en cerquen l'origen, i so- 
bretot la difusió, ens embadaleixen i l'autor ens porta des dels cantars 
paraHelistics i viudares de Cerveri de Girona fins a les cansons d'amor 
trobades en manuscrits dels segles x v  i XVI. Aquelles planes erudites sem- 
blen estampades amb tinta d'altra color quan hi llegim la malícia insistent 
de la viadeira: - 

No.1 prenatz lo mal marit ..., 

o quan iinaginem que sentim cantar la galana invocació al clavell triat per 
i I'estimada : 

E n  clavell, si m'ajut Déu, 
tan belles colors haveu ... 



Aquestes ereii le; canqons que devien sentir pels carrers els gui 
sortien avorrits d'escoltar els poemes premiats als certimens; Més de 
dues-centes catalanes del segle xvr en va recollir Romeu i acompanyan- 
les d'un estudi preliminar i de notes, les va presentar als premis de 1'111s- 
titut d'Estudis Catalans i va obtenir el "Mili i Foiitanals" en 1955 si 
bé el treball encara és inkdit. A1Ii podriem veure les diverses versions 
d'aquella anonima cancó, que els valencians deien queera catalana, Bella; 
de vós som anzorós, -ja fósseu m&, que ja quasi un diria que ha acabat 
per fer-se popular. 

Roineu veia afermada la seva posició a l'Institut de Musicologia, sem- 
pre estimulat per la voluntat dificil de satisfer de Mn. Anglés. A I'estiu 
del 1955 va poder assistir a Avinyó al Congrds International des Langues 
et Littératures du Midi de la France. H i  va presentar una comunicació 
sobre la llegenda de Judes al teatre catalir i provenqal. Sembla asenyalar 
una nova direcció de les recerques de IZomeu, que ja apuntava en un 
capitol del seu recull de canSons nadalenques. Era  una evolució Ibgica 
dels estudis sobre poesia popular i va polaritzar cada vegada més tant 
la seva recerca com les manifestacions públiques dels seus resultats. 
Casacuberta, l'home de 1'Editohl Barcinc: sempre ha sabut trobar la ma- 
nera que el seu programa fos també uri estimul, protector i 'incitador, 
dels estudiosos que enrolava en la sevanau. No solament suggereix temes 
als seus coliaboradors sinó que accepta, protegeix i fins subvenciona aquells 
que li són proposats, i sap fer-los viables dins de les rigides normes del 
seu estil editorial. Casacuberta va editar tres volums de Teatre Hagio- 
grhfic i dos de Teatre Profd de Romeu, entre 1957 i 1962. Aquesta 
última obra compensava la  mutilació de les comedies i farses de Torres 
Naharro, de Fernindez d7Heredia i de Lluis Mili, de les quals Sescrúpol 
de Seditor va suprimir la part no catalana, amb la gran novetat de la 
Farsa dlEn Cornei i amb la rica anotació que porten totes les peces pu- 
blicades. Saturat era Romeu d'aquest te:ma, i amb l'autoritat que s'hi 
havia guanyat, després de donar el 1959 un curset a la nostra Facultat 
de Filosofia i Lletres sobre el teatre religiós medieval i pre-lopista, entre 
el 1961 i el 1969 v a  organitzar, sota el patrocini de SAjuntament de 
Barcelona, nou cicles de representacions medievals. Eren donades al Tinell 
i anaven des del drama litúrgic fins al segle XVI. No incloieii Únicament 
textos catalans. Juan del Encina i Gil Vicetnte hieren escenificats, i fins i 
tot, un any, amb el Ludus Danielk hi entra una de les primeres temptati- 
ves teatrals amb una mica de frances. iúo han estat publicats, que jo 
sipiga, els textos utilitzats pels actors i per tant ignorem la intensitat 
de la manipulació a la qual eren sotmesos els originals. No vaig assistir a 
cap d'aquelles manifestacions: Sempre rn'han fet por els hieratismes im- 
posats a les actituds. E m  faig carrec tanmateix que el teatre ha de comptar 
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amb el públic i obeeix a lleis diferents de  les de la crítica de textos. 
L'aventura assajada per Romeu va interesar i va tenir un nucli fidel de 
seguidors. a s  possible que l'organitzador hauria continnat i perfeccionat 
el seu pla, si li liaguessin donat temps els deures del professorat uiiiver- 
sitari al qual va ser cridat el curs 1969-70. 

Ja és hora que parli del djscurs Que el recipiendari ens ha llegit. No 
cal dir que' ho faré breument, només com a lector de l'original que va 
tenir la delicadesa de con~unicar-me. E l  mateix autor al darrer capitol fa el 
judici del Cancionero per el1 estudiat i de la importancia que té dins de 
l'obra del seu compilador, el valencii Joan Timoneda. Romeu prova 
exhaustivament aquesta paternitat que abans només podia ser intuida 
després que el P. Fullana, fa  prop de cinquanta anys, va publicar uns 
documents sense tenir prou consciencia de la seva significació. 

1 que era la Flor de enamorados, estampada anbnimament, no pas a 
Valencia sinó a Barcelona, l'any 1562 ? Si aquesta edició era desconeguda, 
en sabíem una de posterior, del 1681, de la qual Moliné i Brasés va ex- 
treure una cinquantena de cancons catalanes per a un llibret que publica 
cap al 1920. L'edició del 1681 és una de les moltes reimpressions que 
va tenir una Flor de enamorados, estampada, tanibé a Barcelona, el 1573, 
en la qual figurava un tal Juan de Linares com a compilador. Tots els 
afeccionats a les nostres lletres sabiem que aquel1 cansoner contenia obres 
en catali i considerivem Juan de Linares con1 el seu autor. 

Passant a principis del 1955 pel carrer dels Arcs, on llavors J'osep 
Porter tenia la seva Ilibreria, va cridar-me l'atenció el venre a un aparador 
una moderna edició de la Flor setise iiom de compilador i reproduint 
una altra de Barcelona del 1562. Vaig comprar el llibre i vaig veure que 
l'únic exemplar conegut de I'edició d'aquell any era a la biblioteca de la 
Universitat de Cracbvia i que l'liavien reproduida amb un estudi Antonio 
Rodriguez-Moííino, sempre recordat per ini amb admiració i enyoranqa, i 
Daniel Devoto, corresponent de la nostra Acadkinia. Que s'havia fet 
d'aquell Juan de Linares el, qual, almenys des del 1573, sortia a les es- 
tampacions de l'afortunat caticoner? Per que s'apropii el Ilibre? Qui era? 
Són preguntes a les quals encara esperem resposta. 

Romeu ens explica en el discurs qui era el veritable compilador : I'edi- 
tor, autor i actor valencii Joan Timoneda el qual tenia privilegi reial 
per a publicar el cancionero i, segons el nostre amic, cap el 1556-57 el 
va imprimir a '~a lenc ia .  E l  privilegi no obligava els editors dels altres 
regnes o del Principat. L'any 1562 I'actiu llibreter frances Claudi Bornat; 
que treballava a Barcelona almenys des del 1553, va publicar el Cancionero 
sense dir qui n'era l'autor. Aquel1 llibre encara va ser impres l'any 1681 a 
la nostra ciutat. Era l'any que va morir Calderón de la Barca i el mateix 
públic que a Barcelona aplaudia les seves comedies, devia cantar el don 



Pipiripiu del recull de Timoneda i la corranda catalana que surt a El Pintor 
de szl deshonra. 

Avui no demanariem excuses per la baixa qualitat literdria del canco- 
ner, com va fer  Moliné fa mig segle. Al contrari, ens delecta el refrany 
inicial que devia córrer amb la seva musicz. i ens. resignem si algun poeta, 
amb menys traqa, provava de glossar-lo. El públic de Ilavors, com en gran 
part l'actual, acc'eptava el bilingüisme i ~"a:llar~assament de la Iletra, si la 
tonada i el ritme i la idea essencial ereu del seu gnst. Aixi ens ho f a  
pensar IPxit a Barcelona durant 125 anys d'un repertori de cansons de 
les quals només una cinquena part eren en catala. Tampoc no crec &e 
fos cantat en un sol idioma el repertori dels professionals a I'Edat Mit- 
jana. Tal com &S, l'exit de la Flor ens ajuda a interpretar l'ambient i la 
receptivitat del nostre públic en aquel1 temps. Allb que sorpren és que 
només coneguem edicions barcelonines segures, d'aquesta obra d'un va- 
lencii com Timoneda. No era pas un lletrat ni un idealista sinó simplement 
un editor poc escrupolós, que mirava de tr,eure diners de I'agilitat del seu 
talent. 1 en sabia molt d'endevinar 1'interi.s y vulgo de la gent, és a dir, 
del públic de massa. 

El Romeu físic j ae l  coneixeu. De les exighncies de treball que el1 s'im- 
posa, la seva bibliografia i el discurs per a. la solemnitat d'avuiprou que 
enparlen. Posa la tenacitat del seu voler ail servei d'allb que considera el 
seu deure. Sense marcar lirnits a l'esforc. Només sabent el tremp de 
l'eina amb la-qual treballa, ens expliquem que compti amb els elements 
que ha mobilitzat per als seus estudis. Es un estil que ha de resultar esgo- 
tador, si bé de vegades l'autor sembla que hi trobi goig. Es un lluitador 
fins en els camps de I'erudició i, quan escriu, diríein que té presents les 
possibles objeccions i vol tancar bé les portes i les escletxes als dubtes 
que poden infiltrar-se. Creu en el merit de I'erudició, tal vegada cense 
pensar que les seves victbries són sovint relatives. Afegiré encara que 
Romeu dóna la impressió que sempre s'examina. Per aixb jo que l'he 
tractat amb la confianca que permeten els anys que ens separen, acabo 
aquest discurs amb la por de no haver sabut sintetitzar els caires del seu 
temperament. 

Essent avui professor d'investigació del CSIC, ha passat en comissió 
de servei a I'anomenada Universitat Autt~norna i li és encarregada una 
catedra de Llengua i Literatura Catalana. No oblido que en 1961-64 havia 
publicat a la CoUecció Popular Barcino dos volums amb intensos esque- 
mes de la literatura catalana del segle XIV* i de la segona part del xv". 
Recordo d'ells unes bones pagines sobre Ausias March, la introversió 
del qual tant em sembla agermanada amb algunes coses del seu critic. 
Els deixebles de Romeu acabaran d'afinar la seva vocació de critic i d'his- 



toriador literari, i l'exercici de l'ensenyatnent continuat en un ambient 
universitari, fa r i  que l'austera preparació portada per el1 a terme, en 
escenaris tan diversos, dongui l'expressió sintttica de la seva personalitat. 
El nostre company trobava que la de Ramon Llull era rica i enzotiva i 
penso que aquests adjectius corresponen a la realitat del seu caracter. 

Agraeixo al nostre President que m'hagi permes de donar la benvin- 
guda a Josep Romeu a la nostra Academia. Que el1 prengui el meu parla- 
ment com la més llarga carta que mai li hagi pogut escriure. M'he esforcat 
en interpretar-lo, per9, com diu una corranda del Cancionero llamado 
Flor de enanaorados. 

quant més leal vull ser, 
més se dobla lo meu mal. 
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Les nadolps trridicionals. Segles X I V  a X I X .  Estudi i crestamatk (Barcelona, 
Ed. Barcino, 1952; Biblioteca Folkldrica Barcino, V). 

Lo nit de Sa-6 Joan (Barcelona, Ed. Barcino, 1953; Biblioteca Folkldrica Bar- 
cina, IX). 

Una uersión mor~t<scrita del romance "0 sol6 de la  ni tierro". dins "Zepliyrus", IV 
("Homenaje a César Morán Bardón") (Salamanca, Seminario de Arqueologia 
de la Universidad, 1953), pigs. 345-52. 

Cancionero escolar espafiol, 1 (Barcelona-Madrid, Consejo Superior de Investiga- 
ciones Cientificas, 1954). En collaboració amb Joan Tomis. 

El rnp~tar pnrolelistico ea Catoli~rin. Sur relaciones con el de Galicia y Povtt~gal y 
el dc Costilla, "Anuario Musical", IX (1954), pigs. 3-55. 

Porsie tradicional i coblps profanes del segle X V I ,  Premi Mili i Fontanals, de 
1'Institut d'Estudis Catalans, 2 vols. (Barcelona 1955). Inedit. 

Sobre ima canción hadicionol catolano: " E l s  estudiads de Toloso", dins "Estudios 
dedicados a Menéndez Pidal", VI  (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1956), pigs. 507-45. 

El Mal Co~odor ,  "Andorra. Misceltiia cultural" (1956). pigs. 45 s.' 
Las. canciones de raiz tradicional acogtdas por Cárcerrs p>r su ei~salado " L a  Trullo", 

dins "Miscelánea en homenaje a Monseñor Higinio Anglés", 11 (Barcelona, Con- 
sejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958-1961). pigs. 735-68. 



Poesia cotalana del segle X V I .  Les uersiotts cotiegudes de "Bella; de vós soln 
amorós", dins "Miscelánea filológica dedicada a Mons. A. Griera", 11 (Sant 
Cugat del Valles-Barcelona, Institiito Internacional de Cultura Románica, 1960), 
pigs. 313-32. 

"Junco menudo", versión variante de zcn uill~ncico publi~ado por Jua,~ Vázquea, 
eea 1551. "Anuario Musical". XVI (1961). ~3.e:~. 89-97. . .. . . 

Adopció i creació en la poesia popular, dins El llibre de tothom, 111 (Barcelona, 
Ed. Alcides, 1964), pigs. 118-20. 

Las hoesías catala>ias del manuscrito musical de Olot. "Anuario Musical" XVIII . 
(1963 [1965]), pigs. 45-55. 

" D e  los ólamos uenoo. madre", dins "Studia Philoloaica. Homenaje ofrecido a 
~ - .  

Dámaso Alonso por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60.0 aniversa- 
rio", 111 (Madrid, Ed. Gredos, 19631, pigs.. 277-86. 

Sobre la poesia tradicional y populpr gallegoporti#guesa ni la catala+ia, dins "Actas 
do Congresso Internacional de Etnografía. promovido pela Cimara Municipal de 
Santo Tirso, de 10 a 18 de julho de 1963", 11 (Lisboa 1965; Junta de Investi- 
ga~óes de Ultramar), pigs. 329-36. 

" E l  Toro", ensalada poeticornusical inédita. Estudio sobre temas tairrV~os y uaplie- 
ros e% la lírica tradicional, "Anuario Musical", X X  (1965 [1967]), phgs. 25-58. 

La colección "Cantares de diversas sonadas" y la serie " P u s  que n0.m voleir 
amor"-"Pues (que) no me quwéys amar". o "hablar", dins "Anuario Musi- 
cal", XXII  (1967 119691). pigs. 97-143. 

Una nueva versión de lo e»solada " E l  Toro",  dins "Anuario Musical", XXIV 
(1969 [19701), pigs. 153-90. 

L'apropiació modenzista de lo contó popztlar i idel llegendari, "Serra d'Or", XII, 
núm. 135 (desembre, ,1970). pigs. 889-91. 

" A  la tonada de la Guilindó". Naturalesa i fortlivia d'»*~ ref7a>iy-bagatelfo. En 
premsa 

ESTUDIS D'HISTORIA LITERARIA 1 EDICIONS CRÍTIQUES * 

Literatura uale>iciana en " E l  Cortesano". de Luis Miláw. "Revista Valenciana de 
Filología", 1 (1951), pigs. 313-39. 

Recensió crítica de:  Ausiis March, Poesies. Introducció, edició i notes a cura  
de Pere Bohigas. Vols. 1 i 11 (Barcelona, Ed. Barcino, 1952; Els Nortres Clis- 
sics, 71 i 72), dins "Revista Valenciana dc Filología", 11 (1952), pigs'. 103-11. 

Ordinacions de se.quretats de ,inuilb e altres fustes. Barcelon~, 1435-1436. [Estudi 
introdiictori per] A. Duran Sanpere. Transcripción del original y traducción al 
castellano por José Romeu Figueras (Barcelona, Banco Vitalicio de España; 
1953). 

Edició, intrcducció i notes a Poesies, dins Ramon Llull, Obres esscncials, 1 (Barce- 
lona, Ed. Selecta, 1957; Biblioteca Perenne, 16). pigs. lnl-1348.-Glossari de 
mots, a la mateixa obra, 11 (Barcelona, E.S., 1960; B.P., 17). pigs. 1377-1395. 

Ramon Lluli, Poesies. A cura de Josep Romeu i Figueras (Barcelona, Ed. Selecta, 
1958; Biblioteca Selecta, 257). 

Mateo Flecha el Viejo, la corte literario+nusical del duque de Calabria y el Can- 
cionero llamado de Upsala, "Anuario Musical", XIII  (1958), pigs. 25-101. 

Dins Ura segle de zido catalana. 1814-1930 [Ferran Soldevila, director], 2 vols. 
(Barcelona. Ed. Alcides, 1961) : L'ossaig i la critica literdria (pigs. 270-71, 585-87, 

* Diveisor treballr eonrignatr a la rerci6 anterior contenen tambC edidons tcxtuals 



924.26, 1361-62, 1383-85), Els estudis d'kistdrialiterdria (pigs. 322-23, 659-62. 981-83, 
347740) i El Modernisme de Joon Maragall (pigs. 897-901). 

El seole X I V .  vol. 11 de Literattaro catalana aritioa (Barceloria. Ed. Barcino. 1961: . . 
~ k e c c i ó  Popular Barcino, 1%). 

Toseoh T. Shioley. Diccionario de la literatrara rnutidia1.- Critica, Forwas. Técni- - 
cas.- Tradlciión de Rafael VAzquee Zamora. Adaptación para términos y for. 
mas de literatura castellana: Rafael Várquez Zamora. Adaptación para términos 
v formas de literatura catalana: T. Romeu Fieueras fBarr:elona. Ediciones Des- - 
tino, 1962). 

El segle X V .  Segona part. vol. IV de Literatztro catolarin olrtiga (Barcelotia, 
Ed. Barcino, '1964; Collecció Popular Barcino, 207). 

Cancionero Musical de Palacio (Siglos X V - X V I ) .  Vol. 3:A: I?>trod«cción y estudio 
de los tsxtos. 1Precedits del treball: La  nota Popular eri la boesia amorosa . . 
cortesana, per Jordi Rubió i Balaguer.] (Barcelona, Consejo Superior de Inves- 
tieaciones'Cientificas. lnstitufo Español de Musicologia. 1965; Monumentos de la 
Música Española, XÍV-1). - vol. 3-B: Ediciórt critica' de los textos (Barcelona, 
CSIC, IEM, 1965; MME, XIV-2). 

Versos cor?imcmoratii~s de la fundacid de lo bri$nera Pedra del nou temple de la 
Mercd (1765), "Miscellanea Barcinonensia. Revista de in!vestigación y alta cul- 
tura", VII, núm. xx (1968), pigs. 7-65. 

Notas a la bibliografia del +núsico Pere Alberch Vila. En premsa. 
Una versión castellana de lo sexf i~ia  " A  q«nlir>sq«e ntiimale alberga in tevra", dc 

Petrarca, impresa en Barcelona, 1560/61. Para el estudio del géliero eii [as l e f a s  
espoíaolas. E" premsa. 

"Qui  vol oyr lo gesta", poe»ia de Pere Serafi. Esfimtrls i folits. En premsa. 

Lo légcnde'de Judas Iscarioth daris le Ilzéótre cotolorr et flrozzericel. Essai de classi- 
firation dcs Passions dramatigires catalanes, dinn "Actes et mémoires du 1." Con- 
gres International de Langue et Littérature du Midi de la France" [Avinyó, 
7-11, setcmbre, 19551 (Avignon 1957), pbgs. 68-106. 

Teatre hngiogrdfic, 3 vols. (Barcelona, Ed.. Barcino, 1957; Els Nostres Clissics, 79, 
80, 81-82), 

Notas al asbecto dramático de la 4rocesión del Corbus en Cataluña. "Estudios Es- 
rénicos", 1 (1957), pigs. 27-41. 

Introducciú [estudi sobre les passions dramitiques a Catalnnyal a l'obra de:  A. Sa- 
banés de Balaeué. La Parsió d'Esbarreor~era (Barcelona. Ed. Barcino. 1957: Bi- -~~ ~~ ~ u ,  . - 
blioteca Folklorica Barcino, XIV), pbgs. 9-25. 

La  droweatrrrgia catalono nledieual. Urgencia de una valoración [Discurs inaugural 
del curs 1957-58 de 1'Institut del Teatre, IlePt al Saló Daurat de la Diputació, 
el 22, novembre, 19571, "Estudios Escénicos", 3 (1958), pags. 51-76. 

La  "Reprcscntaciú de la Mort", obra dramdticn del siglo X V I ,  y lo Danaa de la 
Muerte. "Boletin d e  la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona". XXVII 
( I~s~-ss ) ,  ~ a p s .  181.~25. 

Ha  coUaborat a I'Enciclogedia dello Spettacolo (Roma, Casa Editrice Le Maschere), 
amb els articles seriieientr: al vol. IV (1957). Debate: Giullcria: Cntolnno. teatro: 
Corpvs Domini ( o u ~ o r p u s  Christi); Dan& Macabro (o D.  della ~ f o r t é ) ;  ~ i o i  
T a ~ c o  de Fregertnl, Vasco; Diez, Antonio; Elche, Misteio di; Entrewrds; Epis- 
tolo farcita.-Al vol. V (1958): Farsa; Fernóndea, Lscas; Fcrnóndez de Here- 



dia, Juart; Ferrtis, Jaitize; For~tanella, Francesc. -Al vol. VI (1959) : Horozco, 
Sebostiúri d e ;  Guimer&, Angel; La  Cueva, Juan de; Iglésias, Ig>iaxi.-Al vol. VI1 
(1960): Manripz~e, Gómez; Mestres, ApeWes; Milán, Luis; Miratida, Ltlis. de; 
Mistero; Moralitd; Natolc; Palau, Barfolomé; Passione; Pcntecoste. 

Recensió critica de: Richard B. Donovan, The Litrwgicel Draria i n  Medieval Spaiga 
(Toronto 1958: Pontifical Institute of Mediacval Studies. Studies and Texts, 4), 
a "Zeitschrift für rornanische Philologie", Band 76, Heft 3/4 (1960), pags. 270-73. 

Teatre projd, 2 vols. (Barcelona, Ed. Barcino, 1962; Els Nostres Clissics, 86, 89). * 

Els texlos drmriatics sobre d Davalla,nent de la Creu a Catnliir~ya, i el fragme+>t 
inedit d'Ulldecona, "EstudiS Roniinics", XI ("Estudis de literatur? catalaiia 
oierts a Jordi Rubió i Balaguer ", 2)- (1x2-67), phgs. 103-132. 

Teaho hispánico del periodo -romáiiico. Uim experie?icia de rchebilitación, "Estiidios 
Escénicos", 9 (1963), pigs. 7-70. 

Le ca»cióti popular nauidena, fuelcle d e  mislerio drnmitico de técnica inedieual, 
"Anuario Musical", XIX (1961 [1966]), pigs. 167-84. 


