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CAVALLERIA DE POMPOSOS ACTES «VERSUS» 
CAVALLERIA HONESTA EN JOAN ROÍS DE COREELA: 

MÉS ELEMENTS SOBRE LA MIMESI LITERÀRIA* 

V I C E N T M A R T I N E S I P E R E S 

Universität d'Alacant 

A Rosabel mare i a Rosabel filia, la mimesi real. 

l . D E L ' E F E M È R I D E C O R E L L A N A D E 1 9 9 7 

EL 1997 HOM va celebrar diversos centenaris i aniversaris culturáis, el lector ja deu 
haver-ho sentit a dir sovint, i, de fet, aquest article que té ara a les mans 

s'encarrega de recordar-li-ho. Ben a l'aguait, el diari Avui ja ho anunciava quan el 12 
de gener de 1997 -pràcticament encara en cap d'any-, va dedicar les páginas de 
«Cultura i espectacles» d'aqueix diumenge a «Tres clàssics per al 1997. Commemora-
ció d'Ausiàs Marc [sic], Joan Rois de Corella i Josep Pia». Encara hauriem d'afegir-ne, 
almenys, dos més, de centenaris "inedievals" especialment remarcables: el cinqué 
Centenari de la primera edició de la Vita Christi de sor Isabel de Villena i el també 
cinqué de la segona edició del Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell, apareguda a Bar-
celona el 1497 "publicada" pel gran impressor castellà Diego de Gumiel." 

També era avinent fer memòria de Joan Rois de Corella, que, nascut el 28 de se-
tembre de 1435, va morir el 6 d'octubre de 1497. Aquest és - c o m deia l'entradeta 
d'aqueixes pàgines de Y Avui a que m'he referit adés- «el menys conegut dels clàssics 
de la literatura catalana». Amb Ausiàs March [sic], Joanot Martorell, sor Isabel de Vi-
llena, Bernat Fenollar... -primers espases del segle x v valencià-, Joan Rois de Corella 
forma part d'un caramull d'autors que s'encimbellen pels nivells més alts de les lletres 
catalanes medievals i de totes les époques. Però, com potser també deu passar amb el 
Curial e Güelfa respecte al Tirant lo Blanch, Joan Rois de Corella ha estât a l 'ombra de 
la llum d'un poeta tan immens com ara Ausiàs March. 

* Aquesta comuriicació s 'emmarca en el projecte de recerca del Ministerio de Educación y Cultura 
PB97-0110. 

' No tardará gaire a veure la llum l'edició citica del Tirant lo Blanch que, a cura de Joan Perera, publicará 
l'Editorial Barcino, en la seua coMecciô «Els Nostres Clàssics». 

•Actas del VIH Congreso Internacional de la AHLM (1999), Santander, M M-
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La bibliografia sobre les obres respectives dels dos cunyats, és a dir, sobre Ausiàs March 
i sobre Joanot Martorell, es troba ben i ben nodrida. En canvi, la crítica no ha estât, en ge-
neral, tan interessada quant al Curial e Güelfa o quant a l'obra de Joan Rois de Corella. 

La bibliografia dedicada a Rois de Corella no és tan nombrosa com la seua qualitat, ri-
quesa de matisos i variada obra ens podrien fer pensar/ D'altra banda, els estudis sobre el 
nostre autor ens permeten tenir una visió de l'obra corelliana en general profiinda i rela-
cionada amb el seu context, del quai és impossible de desUigar. Crec que hem de pensar 
que deu ser un simptoma, en general, positiu de la recepció de Joan Rois de Corella/ 

2 . D E L E S C A V A L L E R I E S O P O S A D E S 

Normalment sempre s'ha dit que Joan Rois de Corella no hi atenía gaire a la cavalle-
ria, i que, en fer-ho, ho feia de biaix i pejorativament... De fet hi ha qui fins i tot ha 
arribat a fonamentar-s'hi per trastombar en favor de Rois de Corella Fautoría del Ti-
rant lo Blanch, de Joanot Martorell." En la meua comunicació em propose estudiar 
l'actitud que a Joan Rois de Corella li mereixia la cavalleria, a la quai no atacava en la 
seua totalitat, sino que sembla que, sense ser un teòric de la cavalleria, com tants 
d'altres, se centra contra aquella que no s'addiu gens amb la seua vocacíó moralitzant, 
"honestivola".' De fet, qui més modernament ha estudiat la qüestió, Cingolani, ho 
articula dins un diseurs sobre ranticlassicisme a l'obra de Joan Rois de Corella.' Per la 
meua banda, i al tali obert per l'estudíós italià, voldria oferir alguns aspectes í matisos 
que ens poden ajudar a completar la perspectiva. 

Normalment hom sempre fa referència al famós alegat de Rois de Corella contra la 
cavalleria que figura en el Triünfo de les dones, i l'entén com una mena d"'esmena a la 
totalitat".' En aqueix passatge hi ha referències al costum de celebrar passos d'armes i 
justes cavalleresques en Castells, fins i tot, i en algún cas excepcional, fets de fusta. Rois 
de Corella identifica en aquestos Castells les sépultures, ja que podien esdevenir llocs 
de mort.' 

' Lola Badia ja ho assenyalava «"En les baixes antenes de vulgar poesia": Corella, els mites i l 'amor», en 
De Bernât Metge a Joan Rois de Gorello, Quaderns Crema, Barcelona, 1988, pp. 145- 180. 

' Vegeu Estudis sobre Joan Rois de Corella, ed. V. Martines, Marfil, Alcoi, 1998. 
" J. Guia, De Martorell a Guia. Descobrint l'autor del «Tirant lo Blanch», Afers, València, 1996. Vegeu la 

meua critica a la seua metodologia i a les conclusions a que hi arriba en V. Martines, «Tirant» políglota. 
Estudi.sobre el «Tirant lo Blanch» a partir de les seues traduccions espanyola, italiana i francesa dels seglesXVI-
XVIll Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, pp. 18 - 19 , i en «Comentaris a la bibliografia 
sobre Joan Rois de Corella», en Estudis sobre Joan Rois de Corella, pp. 5-39. 

' Vegeu S.M. Cingolani, Joan Rois de Corella 0 la importància de dir-se honest, 3Í4, València, 1997. 
' Vegeu S.M. Cingolani, «Anticavalleria com a anticlassicisme a l'obra de Joan Rois de Corella», enEstu-

dis sobre Joan Rois de Corella, pp. 107- 124 . 
' Vegeu Joan Rois de Corella, Rims i proses, ed. T. Martínez, Edicions 62, Barcelona, 1995, pp. 1 27 - 128 . 
' Sobre el contingut i l'estil transcendent que llavors tenia aqueix tipus d'enfi'ontaments, aixi com el 
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No obstant aqueixa pretesa "esmena a la totalitat" a la cavalleria que hom hi ha 
volgut veure en aqueixa llesca de text de Joan Rois de Corella, en una altra obra seua, 
la Historia de Jason i Medea, trobem una visió més calibrada, coherent i acordada del 
tot amb respecte la vocació moralitzant general de la producció literària d'aquest au-
tor. Considere això més intéressant atés que no trobem la Historia de Jason i Medea 
entre les més analitzades per part de la critica sobre les idees de Rois de Corella sobre 
la cavalleria.' 

En aquesta obra no és debades que hom critique Jason ni que ho faça amb els ter-
mes en qué ho fa. Acabat d'arribar a Colcos, Jason té un objectiu dar: voi el «daurat 
anyell» (p. 184); i ho voi perqué té una finalitat mundana transcendent: «perqué eter-
nament ma fama vixca» (p. 184). Jason voi assolir-ho ràpid «seguint de les regles de 
cavalleria» (p. 184). Jason és jove i considera que s'ha d'espavilar per fer mérits per 
assolir «gloriosa fama» (p. 185) i perqué es mantinga. Si això no fos prou, quan ex-
posa definitivament la seua intenció de percaçar l'aventura del daurat anyell, es val 
d'un símil força pragmaticista: ais vells, ja els va bé no fer res i restar ociosos, perqué 
ja van obtenir la primera glòria en la joventut, «ab actes de perillosos treballs» (p. 
185); ara eli, Jason, jove, s'ha d'afanyar a «avançar riqueses» (p. 185) com «lo pobre 
jove mercader traballa, que no aquell que, ja riquissim, sols li basta la conservació del 
que posseeix» (p. 185). 

El contrapunt del pare de Medea i de la veu narradora són en clau de critica a 
aquesta concepció mundana, de vana glòria, de la cavalleria, amb tints d'especulació. 
Rois de Corella contraposa una sèrie de qualitats i de formes de fer que no critiquen 
tota la cavalleria, sino la de Jason. 

Precisament aquesta de la Historia de Jason i Medea és, si més no, més significa-
tiva si tenim en compte que Jason és l'adalid dels argonautes i de la recerca del 
daurat anyell, équivalent, en la tradició grecollatina clàssica, a la recerca del Sant 
Grasal i, en general, a la Vulgata i, potser, també de la Taula Redona, anterior. Hi 
ha evidents diferéncies de concepció que podem resumir, ara com ara i pel que ens 
fa al cas, en el fet que el Sant Grasal siga precisament sant, és a dir, la cristianitza-
ció que se'n fa i que, per això mateix, els cavaliers que l'assoleixen - n o per casua-
litat una tríade-, Galeás, Baors i Perceval, siguen les vives imàtgens del cavalier 
atemorit de Déu i son servei. Són tot el contari a la cavalleria mundanal, a la de la 
velia Taula Redona, els cavaliers de la qual queden explícitament en evidéncia. Els 
perd l 'afany de fama, gloria i vanitats diverses i no el de Iluitar en exclusiva pel bé 

complex ritual retòric (epistolar) previ que implicaven en la Valencia coetània de Roís de Corella, vegeu M. 
de Riquer, Lletres de batalla, cartells de deseiximents i capitals de passas d'armes, Barcino, Barcelona, 1963, 3 
vols.; Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, Ariel, Barcelona, 1982; Vida i aventures de don Pero 
Maça, Quaderns Crema, Barcelona, 1984; i Aproximació al Tirant lo Blanc, Quaderna Crema, Barcelona, 
1990. Així mateix, vegeu J.J. Chiner, El viure novel.lesc. Biografía de Jaanat Martorell (amb un fragment d'un 
manuscrit del «Tirant lo Blanch»), Marfil, Alcoi, 1993, p. 76, n. 226, i p. 145, n. 423. 

' Joan Rois de Corella, Obra profana, ed. J. Carbonell, 3Ì4, València, 1983, pp. 183- 185 . 
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de la Creu i de la Fe. I Rois de Corella debia de conéixer ben bé aqueixos ternes per 
diverses raons: per viure en una València rosegada per les bandositats..., i per la 
seua formació, sólida, en els materials clàssics, tot i que siga a través del garbell i 
del llevat medieval i moralitzador. Recordem que l 'autor del Tirant lo Blanch, Joa-
not Martorell, va encarnar i va patir fins a les ultimes i darreres conseqiiències el 
viure cavalleresc mundà. 

De la mateixa manera, l'alegat del Triünfo de les dones arremet contra la cavalleria 
que es dedicava a pomposos actes i cruels, no conformes ni a la natural raó ni a la 
doctrina de Jesús. L'atac contra la cavalleria en el Triünfo és contra els que comparen 
els Apòstols amb l'orde de la Garrotera. Si revisem la invectiva anticavalleresca del 
Triünfo, igual que la Historia de Jason i Medea, trobarem els ítems del paradigmàtic 
sermó d'Urbà II a Clermont, el 1095, tendent a reconduir la cavalleria cap a empreses 
més cristianament útils i menys mundanes; cosa que Ramon Llull exposarà en forma 
de tractat en el seu Llibre de l'Ordre de la Cavalleria, que tanta influència va tenir al 
llarg de l'Edat Mitjana i, no per atzar també en el Tirant lo Blanch, coetani de l'època 
del Rois de Corella i amb les obres del quai té més d'un deute de filiació textual (i hi-
dráulica). 

3. DEL L L E N G U A T G E C A V A L L E R E S C I LA M I M E S I EN ROLS DE C O R E L L A 

En general, i en consonància amb la linia i la vocació moralitzant de la seua produc-
ció, que causa que no hi haja incoherència ni esquizofrènia entre la seua obra profana 
i la religiosa. Rois de Corella construeix un diseurs en contra de les vanitats mundals, 
de la vanitat, en suma. A partir de la crítica de l 'amor passio, però no exclusivament a 
partir d'això. També - i jo diria que sobretot- a partir de la critica del que és ficcional, 
enganyós, aparent. En aquest sentit l 'amor, l 'amor humà, en què primen les passions, 
a més d'abandonar la recta senda de l'honestedat, també especialment- es cometen 
actes, comportaments i actituts que, com diria el nostre autor, serien fictes, falses. 
Això és coherent amb el fet que ens sembla que Rois de Corella elabora una gran re-
flexió (en tota la seua obra) sobre les aparences i la mimesi. En aquest sentit, 
s'empeltaria a una concepció moralista (quan no moralizant) de l 'amor en Joan Rois 
de Corella, que nega o va en contra de l 'amor passio; tal i com també veiem en Ausiàs 
March. 

Tot això se'ns confirma, en aquesta mateixa Historia de Jason e Medea, una mica 
més avail: 

Les qui passau per lo carni de voler èsser en bellea estimades, pensau ab quin estudi, ab 
quanta soMicitud, folla ambició de vana e pomposa glòria, ab l 'artefici de les mies mans vul-
guí ajudar a la naturai bellesa, seguint la miserable, vana e femenil condició: que, ab diversi-
tat d 'unts e colors estranyes, aixi réparant cobr im de novella escroça la veritat de nostre cui-
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ro, que a Linteu seria difícil nostra verdadera figura (al quai era possible tallar les espesses e 
grosses parets) veure. '" 

Així tenen total sentit les reflexions de Rois de Corella sobre les aparences. Aixi, per 
exemple, en el Debate con Caldesa, més concretament quan en aquesta obra «Replica 
mosén Corella a Caldesa»: 

Defora mostrau paret reparada, 
pero dins teniu fumada la casa, 
e l'ànim es ut tabula rasa-, 
és vostre cabal la cara pintada." 

El sentit d'aquests versos és equivalent al famós símil del Nou Testament que parla 
dels sepulcres emblanquinats. En aquest cas, no es refereix als fariseus, sino a Caldesa 
i, en definitiva, a les dones que es pinten i s'adoben massa. Això és un tòpic medieval 
molt estés a l'àmbit romànic. Podríem inscriure'l en el tema general de la misoginia. 
Concretament, quant a la literatura catalana medieval, hi ha antecedents que podríem 
considerar clàssics en les obres respectives de, per exemple, Francese Eiximenis, en el 
Sermó del Bisbetó, en Ramon de Perellós i el seu Viatge al Purgatori de Sant Patrici. 
Aquest úhim cas és molt expressiu: en la seua estada al Purgatori (de Sant Patrici, a 
Irlanda), Perellós troba, entre els tipus de la societat de l'època (acaballes del Xiv) que 
hi porguen culpes, una neboda seua l'únic pecat de la qual havia estât pintar-se i 
arrearse massa... 

D'altra banda i a tenor de les darreres interpretacions - a m b força aspecte de ser en-
certades- de La Tragèdia de Caldesa en clau no autobiogràfica, sino d'exercici literari, 
hauriem d'entendre aqueixos quatre versos anteriors com a una veritable reflexió 
sobre les aparences i la mimesi. En aquest sentit, s'empletaria amb la concepció mo-
ralista de l'exercici literari de Rois de Corella, que nega o va en contra de l'amor 
passió, tal i com també ho veiem, amb unes altres pautes, en Ausiàs March. La refle-
xió de Rois de Corella sobre les aparences, aci, i en altres llocs més (la mateixa Tra-
gèdia, per exemple), s'arrelava en el seu coneixement dels clàssics llatins, en aquest 
cas, Horaci, que queda patent en la ja citada Tragèdia, i de la seua moralització; no 
oblidem que Rois de Corella era mestre en teologia, fins i tot predicava i va arribar a 
tenir bones relacions amb la Inquisicié instaMada llavors a València. 

En aquesta mateixa linia de contrast entre la bona aparença i la falsetat de fons o de 
cor, més avail en el mateix Débat de mossé Corella amb Caldesa, el nostre autor dedica 

Per la traducció al castellà vegeu V. Martines, Prosa profana de Joan Rois de Carello, gredos, Madrid, en 
premsa. 

" Joan Rois de Corella, Rims e proses, p. 73. Per la traducció al castellà vegeu V. Martines, «"Sin adobo se 
podrán bien servir". Traducción y filologia: traducción al español de la lírica de Joan Rois de Corella», Re-
vista de Filología Románica, XVI (1999), en premsa. 
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una cobla a la «Baratería» de Caldesa, í li diu: «Teníu fais lo cor e bona la cara,/ e 
pendre sabeu conills ab sendera». 

Just a la cobla següent, dedicada a r«Avarícia», insisteix en la mateixa linia, on tro-
bem un lligam amb el món de la cavalleria mundana, bregosa, bafanera, inútil... Rois 
de Corella li diu a Caldesa: «Mentiu - m e digués- per mig de la gaita!/ E dol-me de 
vós, perqué sou galana».'^ 

Tomás Martínez indica que expressions com aquesta sovint apareixen en les lletres 
de batalla que es creuaven entre si els cavaliers.'" 

Martín de Riquer reprodueix una lletra de batalla entre Joanot Martorell, Fautor 
del Tirant lo Blanch, i Joan de Mompalau. Van tenir un gran problema perqué 
Mompalau va mantenir relacions amb Damiata, germana de Martorell, prèvia 
promesa de matrimoni... promesa que aquell no va complir i va negar haver-ho fet. 
Martorell el va desafiar. El combat, com bé en diu el títol del llibre del mestre 
Riquer, va ser més «imaginari» (epistolar) que real i no es va consumar mai en un 
enfrontament marcial. A desgrat d'això, el ferreny procedimient cavalleresc, que 
Martorell s'entestava a complir a tot i a totes, va contribuir seriosament a la seua 
ruina econòmica i familiar. 

En aqueixa lletra de batalla citada per Riquer, Mompalau replica a l'acusació de 
Martorell i manté que si diu això està «mentint per la gola». Riquer tradueix literal-
ment aquesta expressió: «mintiendo por la garganta»." 

Riquer mateix afirma tot seguit que aquesta - i altres expressions per l'estil, com la de 
Roís de Corella que ara ens ocupa- formaven part del formulari cavalleresc. Per això 
addueix una altra lletra de batalla, aquesta adreçada per Vicent Alegre, el 1445, a Francese 
Navarro. Alegre desmenteix una acusació i diu: «e per tant, com de tais fets no vos deveu 
fer moites noves, mas prest e ab poques paraules dar-y fi, vos dich que tantes vegades 
com ho haveu dit e direts haveu mentid e mentiretsper vostra gola» (la cursiva és meua). 

Riquer, tot seguit, afig que «la expresión mentir por la boca, aún viva en italiano, era 
sumamente ofensiva». Pel que respecta al vers de Rois de Corella que ara ens ocupa i 
tenint en compte les cobles anteriors, contundent i descarnat en alguns moments, 
podem pensar que el to, aci, també és molt i molt ofensiu." 

Sembla que s'estableix un lligam semàntic entre la mentida i una part de l'anatomia 
humana que, com ara la cara, incideix directament sobre la possibilitat de fer una 
aparença (falsa), a l'entorn tot de la mimesi. Hem de tenir present que, al llarg 
d'aquest Débat, Rois de Corella incideix sovint sobre l'enganyosa natura i mena de 
Caldesa i l'art de l'engany, en el quai sembla que era experta. 

" Joan Rois de Corella, Rims e proses, p. 64. 
" Joan Rois de Corella, Rims e proses. 
'" T. Martínez, éd., Joan Rois de Corella, Rims e proses, p. 63, n. 98. 
' ' M. de Riquer, El combate imaginario, Sirmio, Barcelona, 1990, p. 42. 
" Agraïsc a l'investigador Jaume J. Chiner Gimeno, savi entés en la literatura valenciana del segle XV, 

l'ajut que m'ha oferit en aquest punt. 
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L'expressió «mentir por la boca» que ens porta documentalment Riquer pot incidir 
en aquest mateix sentit. Sembla que es poden confirmar aqueixes relacions semànti-
ques (mentir + anatomia o fimcions humanes fonamentals o evidents), ja que trobem 
altres expressions, com ara «mentís como respiráis» i d'altres, també ofensives, que 
podem trobar en obres generals com ara el Refranero general ideológico español." 

En definitiva, veiem que podem tenir una confirmado de la coneixença de Roís de 
Corella d'aqueix món, el cavalleresc i l'ús critic que en feia, dins el seu diseurs mora-
litzador. A més, des del punt de vista de la plasmado de substància o mena literaria 
que en feia, veiem que executava una reflexió, no gens neutral, sobre la mimesi. 

' ' L. Mardnez Kleiser, Refranero general ideológico español Hernando, Madrid, 1989. 
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