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arem unes reflexions al voltant del GrüeLh de Bernat Metge,' a fi d'apropar-nos a la seva obra, per tal
com hi podria actuar com a clau matra. És ben sabut
que, en aquesta valuosa peca literaria, Metge tradueix al
catala el relat del Griseídirzde Petrarca, qui, en unes cartes
Senils en Ilatí, havia tornat a Boccaccio el GrireLh, el qual
era el fermall -la nouella 10 de la X Jornada- amb que
aquest tancava el Decameró.
I.
Aquesc rreball té I'origen en un seminari compararisw de Literitura
catalana i castellana, que va tenir Iloc a la Reial Acadtmia de Bona Llerres
de Barcelona (18-17 d'abril de ZOOI). Eii aquel1 inoiiient vaig agrair al seu
President, el Dr. Eduard Ripoll, I'ocarió que ens hi oferia, així com ara vull
tornar a fer-ha amb la dc poder deixar escrires aquelles paraules.
2. També es conein amb I'rn~ap~alamenr
de la Senil XVII, 3 (el
subnrllar): <cFnncisciPetnrce, pocre laureari, de inrigni obedientia etjide
uxoria, ad Iohaiiiieiii Bocacium de Certaldox, Rossi 1991, p. 74. Per a les
canes XVI1, j, i XVII, 4, seguim aquesn edició, que reproducix la h a d a
pcr Jonathaii Burke Severs i que va precedida d'un estudi: La novela di
Grkehfra Bocracrio e Penarca, el qual citem sovint.

El conte, que narra les atrocitats amb que Valter prova
la suau i obedient Griselda, s'obre a molcs sericits <aricrer
polisemintic que constitueix un dels atractius del relat
(Conde-Infantes 2000, pp. 19-21)-, pero sobretot transmet
el dramatisme d'arribar a renir-ho tot i de oerdre-ho d'arrel, motiu pel qual s'adiu arnb dos grans temes: la Fortuna (o el desti humi) i la virtut (o la paciencia). A aquests
continguts, emblemitics de preocupacions humanistes,
s'hi afegiren altres qüestions més formais i hi anaren interveninr aurors de diverses Ilengües i contrades, de manera
que el primigeni dialeg epistolar griseldii entre tots dos
magnes italians arriba a afectar el procés del fet lirerari.
La traducció de Metge empra una prosa artística, solemne i elegant -cosa llavors tan sols propia de la llengua
latina+ i s'irnmisceix amb iiervi en aquella temiriques,
raó perla qual el curs vital del conte passa amb honors per
les iietres catalanes.
Ací pretenem provar que el llibre XVII de les Rerum
Senilium -tot el1 al voltant del Grüeldis- era punt de referencia per a Metge, qui escrivia pendent d'aquesta correspondencia primitiva, la qual és el paisatge natural on s'insereix el colpw griseldii.4 Perque la seva obra no era solament una traducció -del Ilatí al cataii- en direcció inversa
3. Segons Marri de Riquer a I'estudi inrroducrori (p. '48) de i'edici6
qiie seguim p e r a les obres de Bernat Merge i que abreugein OBM, indicanr

pagines i linies, si cal.
4. Les profundes i diverses afinirars cnrrc Merge i Petnrcx, recenunrnt
avaladcs pcr Roxana Recio (iooi, p. joj), les hem uinsta~adesmnb6 a Lo
iomni.

a la de Petrarca, car tampoc no es rrduya a aixb la d'aquest
autor quan la vessava de l'italii al Ilatí. El fet d'inserir el
Griselda mergii dins el context literari que li és propi -val
a dir, el fet d'aplicar-hi una lectura mitjanqant les fontsens mostra aquesta peca literaria coherent amb la resta de
la seva obra.
Que Metge tenia consciencia de l'estructura originaria
es fa palh al fet que ho refiecreixi en la seva versió: si
aquel1 havia enviat la versió llatina a Boccaccio, envoltada
entre dues cartes,' el1 ho torna a repetir en lliurar la cataiana a madona Isabel de Guimeri.6 Llurs cartes ens oferiran
un bon angle d'observació i les metgianes en concret,'
discrepants de les petrarquesques, seran I'objecte prioritari
del nostre estudi.
Per tal d'emplacar-nos-hi farem una introducció
d'aquelles epístoles llatines, que afrontarem a les cartes
5.

Segons Albanese, els ixprefazionc e posrfazione,j petrarquescos

recarden els dcls a n t e s decameronians i s6n aquasi una forma alternativa

di cornico~(zooo, p. 156). Les canes inicials llatines (~Librumruuinx i iiArsit
amom sdn equivdciits a la inicid mergiana: #A mi, ensercanr...,>). La fiiial
perrarquesca, lligada al relar, es pren sovint com a colof6; les cloendes,
respectivamenc, en llati i catala, comenten: ~Haiichisroriamai.La preseiir
istbria~i, a rotes dues, es pasa de I'esril indirecre del rclar al directe de
I'epistola.
6. Aiiiiga seva ben relacionzda a la corr, ja que era filla del rresorer
reial Brrenguer de Relat i s'liaviia casar amb Gisperr de Guirnerh, srnyor de
Ciutadilla (OBM, p. '46).
7. Les donem a I'ApCndix, seguint I'edicid riqueriana (OBM, pp. 118 i
114).També hi oferim un senrill esquema qric faciliu apreciar aquesr joc
epistolar i la interacció entre rors tres Griseldes.

catalanes; després pasarem al veritable adaptador-creador
del conte: Boccaccio. Seguidament, anirem a Lo somni, o11
no sols hi ha una al.lusió al Griselda sinó també ens ha
semblat reconkixer intertextualitacs amb la Senil XVII, z,
presencia altrament insblita, pero que d'ací esrant té plena
carta de naturalesa; el coiitrast amb el dihleg podria
contribuir a orientar-nos sobre la datació així com a aclarir-nos l'enigma d'haver-s'hi deixat, el notari, el nom del
priieríssim autor, Boccaccio. A continuació, aprofundirem
en I'única citació dissica de les cartes catalanes -0vidi- i
abstreurem alguns comencaris al davant del conjunt de la
seva obra. Posteriorment, farem una incursió a la descendencia literaria metgiana, on trobarem un Griselda
cascelli,8 i obrirem suggerkncies cap a I'bmbit hispinic. 1a
l'últim, ens situarem a I'espectre europeu, com plataforma
que ens permeti apreuar adequadament la versió
-griseldiana de Bernat Met~e.
Comenqarem per les cartes-marc petrarquesques, les
quals constitueixen els prefacis de les Senils XVII, 3, i XVII,
4, així com llur breu colofó, pardleles a les metgianes, deixanc de banda els relats en si mateixos (boccaccescpetrarquesc-metgii) aki com Uurs estudis.9
8. Eii el scminari ermrntat a la nora r ruprn participava el Dr. José
Romera, especialista de Griscldes castcllanes.
9. Eiirre els cstudis grisrldialrs receiits recomancm el de Condc-lnfanrcs (zooo, pp. 11-56),on s'aporra una nova versió castellana; quant al texr
catala, cd coiisultar I'eiploració rinrratolbgica deJoan h.l. Ribcra (1998)i el
conrrarr dels relats carala-inlinns de Giuseppe Tavani (1996).

L'epístola XVII, 4 (Arsitamor, signada el 8 de juny del
1374).que clou totes les Senils, acompanyava dues cartes
enviades ja a l'estiu del 1373. Pero, com que aquestes no
foren rebudes pel destinatari a causa dels desordres bel.lics
(eren la XVII, 2 -datada el 28 d'abril de 1373,on es referia
a la feina que li havia donar la traducció del Griselda- i la
X V I I , 3, que conrenia el relat amb un prefaci -Librum
tzrztm- i el colofó), Petrarca les reenviava, l'any vinent,
poc abans de morir, fent retocs substancials a la darrera
tramesa.1°
Fora del fet fortuit d'aquesta pkrdua, els esdevcniments
claus venien explicars a la XVII, I , adregada a l'amic
certaldks com totes les del llibre XVII, perb molt més
curta, més aviar un bitllet que no una carta,ILon li deia
que, en resposta a una carta seva afectuosa, perb respecte a
~
aquelles
la qual tenia serioses o b j e c c i o n ~li, ~adjuntava
dues cartes (la 2 i la 3): aquesta darrera, la griseldiana, és
aparenrment Ileugera; mentre que I'alrra, on respon acarant els problemes, 6s greu. A la Senil XVII, I, a m& a més
li avanga a tal1 d'anunci que li riega el que el1 li havia
aconsellat: descansar; la resposta negariva I'acomplia per
io. La XVII. 4 -carca eiitranyable que és el scii últim escrit-, Fou
conclosa uun mere prima della martc, da iin commosso addio del Perrarcau,
Albanere zooo, p. 153. Prr tls retocs, vegin la nota i j in+n, i quint a Irr
trameser: Rossi, p. ri; Epiitole, Datri, pp. 842.843, notes a la X V I I , r;
OBM, p. *45.
r i . Kcum hac parva rnagne ille due vrniunr», Epirtolp, Dotti, p 844.
11. rconrincbanr eiiim utiles licet amicabilesqr~esenceniias,vehcmeiirer
m1en a nieis sensibur abhorrentesu, ib., p. 84r.

mitji d'un fet més iNusrrador que les paraules: amb la feina feixuga de traduir al Ilatí el seu Griselda.'"
Com que Petrarca era gran, un amic, compadir -diu-,
I'ajuda a la rasca manual de copiar la traducció. Amb
tot, la carta que fa a fi que no li sembli frívola la tramesa del relat traduir,'4 la qual 6s portadora de la
13. ~Incidicmichi incerimvolunm de re alia non parvam tibi epyrrulm
scribendi ... Ego ipse nie, hrcor, er perviclcinm me- miror~,ib., pp. 842

... 844.

El cbdex Hamilroii, que es considera que ranca el preces d'auroedició
del DecumPrd, fou rnnscrit per Boccaccio c a 1370 d'una iiianen personal i
laboriosa (M. Hernánda 2001, p. 88, dins M. Herninde?. 2001). A Petrarii
li hwien frt a inaiis cl llibre a comenGaments del 1373 i el Fer de crduir-ne
una noyeILz cn les ondicions en que es rrobava. ve11 i malalt, diu molr a
favor de la seva apreciacid, pero sobrecot diu del seu afrcre, que confessa
com I'únic mbbil : ,aArsit amor rui ut scriberern seiiex quad iuvenis vix
scripsissem ... ob hoc ununi: q~iodres tue et a re sr~ipreerantn, segoiis diu
al comen< de la XVII, q (Rossi, p. 77) i t m b é a la XVII, j (cQuod non
hcile alteri cuicunque prrsrireriin, egit me rui amor er hiscarie», ib., p. 76),
Ara M, en nguesra -eii comenraris que supriincix a la XVII, 4-, havia jutjar
pmu duramenr el recull drcaincroiiij (nota 42 infia); mslgrar ainb. el seu
gesc a'ha de "cure comuna afectuosa valoració (Petnra 1955,nora a p. ,156)
i el1 mar& hi recon& que el relar va upcivar-lo: rIn alcera aurem ystoriani
ulriniam ec multis precedencium longe disinduii posuirri, que ira inichi plauiit
meque derinuir ur, inrer tot cum que pene mei ipsius immernorem me Fecere,
illam memorie maridarc voluerim, ut er ipse eam animo quocieiis vellern non
sine voluptatc reperrrrrii, er amicis ut fit canfababulantibur rrnarrarreiu, si
quando diquid tale incidissetr (de la XVII, j, Rossi. pp. 75-76).
14. ,<Quid non dicrurus esc lahannes mcus? 'Horno isre dictar
supervacua er ad necasaria non responder'», Epirtole, Dotri, p. 842.
No era la primera vegada que la craduccid íupania uii procés de
reescripcura enrrr ells. A la inversa, el Decameró reercrivia rextos
perrarquescos: el conte VI, y, ho feia ainb el Remm mtmoranLtirum lihri 11,

teoria" -6s a dir, de la ideologia en oposició a comencaris del bon amic certaldks- i que resulta quasi tan llarga
com la traducció, és escrita de la seva prbpia mi. Aquesta
airra, laXVII, 2, consritueix la famosa, ala alrissima de non
incerrumpendo per etatem studio*,'6 una de les més expressives de llur relació amical. Carta a que dedica els darrers temps de vida i que conté una eloqüent llicó per a
I'amic estimar, rot mostrant-li les profundes diferencies,
bé que anímicament anessin d'acord.17
Aquesta epístola ens és definitiva respecte a Metge perquk
la seva obra és molt sensible a aquelles disputes i -balda60, segons va norar Billaiiovich en 1945.Vegin G. Garni: Guido Cauaúanh'

nella novtlh del Borcnccio (~DecamtronaVI, 9) e iin un ronetto di Dino
Cornpagni, dins M. Hernánda looi, pp. 39-45.
15. ~ T u i i cimprtu magis quain iudicio, abiectum calamum rcsuinpsi et
scripsi ~ ~ ~ s t u ribi
l a malcerarn ~iusdernpene r n ~ ~ n i t u d i n iin
s , qua te
respondeos,, Epiitole, Dotri, p. 844.
16. Scgons I'erpressió deV. Branca. Petrarca hi iiisisrcix que r s reaferma
a I'esfoq fiiis al final: <,Ha=michi igir;r fixum est; quarnque sim procul ab
iiierribus consiliis, sequens ad te rpystola erit indicio*, Epirtolr, Dorri, p.
869. Es rracra de la pasició estoica d'enrendre lavida com rreball inrellectual,
que li era caracrerísrica i que bé li haviavalarar Boccaccio, per excmple a De
casibu viromm illuiniurn VIII, 1; cl passargc gen qüesti", que onsrirueix
I'alrra conversa que conservern entre tow dos ami- -nquesta onirica i de
ficci&, I'he proposar com marco cornisa exrrerna de Lo ~ornni.Pera una
erplaiiació de Irs meves proposres remeto alr meus rrebaiis, els quals configuren el llibre En h origener &l Humaniino: B m a t .U<,rgc.
17. "0 quarirum nasrre invicem differunt sencenrie, cum voluntas
amborum una sir!., EpU-tole, Dotti. p. 856. La cirem per aquesta rdició, bé
que rarnbi es por seguir a Petrarca ,955,pp. 1134-1159,
i amb craducció casrellana, a I'edici6 de Francisco Rico, pp. 299-322.

ment no la coneguis encara, quan escriu el Grireld- perque serva correlació amb punrs de les XVII 3 i 4, que s'hi
mostren conflictius pera Metge. Perb també és terminant
el caiiu d'intimitat i l'acritud pecrarquesca, d'estima i de
correcció, que el1 hi admira o aprkn i que alhora aplicara
envers l'autor d'aquella Senil.
La XVII, 2 , es compon de dues parts:18 la segona i
molc més extensa tracta -segons hem introduit- de la valoració del treball i~ite~lectual,
pero abans ha enfocat altre
tema, sobre el qual dissenrien, perque Boccaccio se li havia
plangur a causa de la seva manca de fortuna maceriai,'9
cosa,que Petrarca blasma i que cal retenir que afecta de ple
la filosofia del Griseldir. 1 aixb ens és ben significatiu perquk sembla que Metge, al seu torn, dissenteix de Petrarca;
be que hagués entes I'alcura d'aquella conversa epistolar, la
quai reviu i prolonga. L'ancagonisme ideolbgic, pero, provocara que siguin diferents llurs cartes-marc; cartes que
oer a tots dos tenien una funció a I'estil de les cornises
decameronianes, les quais fAien de pont entre els contes i
el fil narratiu.
Comencein per observar una perita casualitat: que
Petrarca havia rebutjat aqueil tipus de queixa -1ligant-la al
i8. «Venia hincad dteram epysrole tile partemn. Epistole, Dotri, p. 848.
19. Amb la trainesa, ranmarein, Prtrarca li adjunrh una ajuda econbmica;
en-,
el mateiv GrürUit s'ha visr cam una donació: «Quell'esrremo dono
avivrebbe ccrto iscaldaro il suo ulcinio, desolato anna di vita acsi pib della
vate iiivcrnale da acquirrare, pcr combartere il freddo delle veglie notrurne
sui libri, coi ciiiquanta fiorini $oro che Perrarca aveva appositamentr
dcsriiiato a luir,, Rassi, p. zi.

fet de morir-, al comenq del capítol sobre La mort (11,
119)del De remediis una utriusque F o r t ~ n a e i, ~que
~
aquest capítol Metge sembla utilitzar-lo també al comenqament del llibre 1de Lo somni (i encara al del II), obra
on endemés deixaria ben plantada des d'aquell inici la
XVII, 2, així com cita el GrUeh, cap el final, al IV llibre,
el qual tot just enceta amb un plany contra la Fortuna.
Aquesta confluencia de fonts petrarquesques sobre la
Fortuna-transcendenr (amb reflex sobre la fortuna-material) no pot ser casual i ens fa contrastar, a I'avanqada,
aquella Senil XVII, 2 , amb el corneiiq del llibre IV de Lo
somni, al punr on s'enuncia clarament la mateixa
conflictivirar dial&ctica:2'
zo. La Ra6 hi diu qiie anib la morr r'acabcn els reclams humans i que
hom no re'n deuria queixar ja que posa fi a coa els mals de que hom es
planyia; el fet de no queixar-se davant la mart a Lo iornni apareix d'uiia
nianera ben difcrcnr (OBM, p. 234.16-~2),
explicant la seva normalitat dins
una perspectiva naruralista, que yodria tenir arrds seiiequianer. (1.1 collisió
Metge.De remedii. la vaig comenpr a plancejar rn Butinyi 1794 b, ran la
presenraci6 de la intertexrualitat del capitol 1, 49, Degrahi amoribu, i es
por donar prr assentada liavent-la tornat a rarificar-després de Lola Badiarecenrmenr Jaime Turr6 2002, p. 108).
A k i inateix convé considerar que la queixa que Permca re& h presencia
a Loiomni, ja que constitueix el rnbbil de dos fonts que I'aiitor carda utiliza
i sembla assiniilar: el Llibre delgmhllu'lii, clandad al dialeg, i el Llibrt de
Job, amb citacians cxpresses a Lo romni i clandestinrs al Llibre dt Fortuna e
Pwdhcia (Burinyi 1991;vegiii rambé la trsi doctoral de Miquel Marca, de
lectura imminenr, que conté I'edició cririca i uii estudi d'aquest debar, on
presenta més fonrs jobiines).
21. S'hi podria reconkixer la influencia del De bcn~$ciii, que ressona a
altrcs punrs del dialeg. com ara n OBM, pp. 250, 27.252, Z; la presencia de

[Tiresias] -¿Clames.te de fortuna? (...)
[Merge] -Si fortuna hagués la
culpa, yo no h a p e r a cura de
escusar aquella, car mal ne s6n
conteiitpern~oltesdesplaseiiü
obres que,m ha procurat. Mas
pus a mi rocha prindpaimenr ...
(OBM, pp. 320 ... 322).

Doleo equidem et indignor,
dicerem forrune siquid illam
esse crederem; nun irasci noii
audeo (...) non posse iuste
virtuosurn virum de inopia
rernporaliuin rerum queri
(Epütok,Dotti, pp. 844,848).

Petrarca no gasa airar-se, com fa la plebs, i Metge-personatge es llenca a defensar encesament els seus arguments
amb una actitud vindicatbria. Ens confirmaria llur disconformitat que aquesc s'hi manifesti a partir Sara no ja contrari ans irat contra Tiresias, qui tot al llarg del llibre anterior havia parlat seguint la doctrina de Petrarca. Així com
el to Sindignació amb que projecta els arguments discordants sobre la críade que havien discutir (virtut, dona i
amor: els temes de fons dels Griseldes) ho acredita.
Al Griseldis -d'una manera congruent amb tota la
filosofia petrarquesca- s'exalcava I'acceptació total, sense
greuges, segons el principi que I'home ha de callar front a
la divinitat, posanr com modelics al colofó els homes que
així fan:

la XVII, 1,a Lo romnila vaigpraposar a Burinyi zooo b, pp. 41-44, amb un
alrre passarge, i eii dono alguiir aspecrcs cornplemeiiraris a Burinyi 2001 b,
pp. 48-49; ací, hi tornarcm a la n o n 68.

<<Abunde
ego constantibus viris ascripserim, quisquis
is fuerit, qui pro Deo suo sine murmure patiatur*
(Rossi, p. 63).
En correspondencia -i aixi mareix és rodó quanr al relat-, la vida esdevé una prova d'aquesta submissió, tot i
que es perfila ben be el matís que Déu no és cap temptador amb una citació bíblica:
«qui, licer -ut Iacobus air Apostolus-22 intentaror sit
malorum et ipse neminem temptet, probat tamenn, ib.
Tot aixb va lligat a la primera part de laXV[I, z, on la
idea petrarquesca de la Fortuna suposa una divinitat que,
com que ens ho ha donat tot, pot actuar arbitrbriament.23
22. Epístola de sanr Jaumr, 1, 33. Coherenrmenr amb i q u e r segell
traliscendenr del relar, Petrarca havia afrgit, respecte al rexr original,
reflexions relarives a la morr en I'accepració de Griseldi: u'Ego, mi dominc', inquit, 'tanto honore me indignam scio; ar si valunras rua sique sors
mea esr, nidiil ego unquam sciens nedum faciam, sed rriam cagirabo, quod
contra animum tuum sir; nec tu diquid facies, etsi me mor¡ iusseris, quod
molrsre feram'., Rossi, p. jg, 15.(Dilanció del texr boccaccrsc que figura
cntre les que assenyala Bessi ,989, p. 716,qui rellrva vocables -com caritattípics de la involucid religiosa petrarquesca. Segell que Ibgicamrnt no deiua
d'acusar-se al relat metgih, an, per exernple, es tradueix que Valrer rempu
sa rnuller: OBM, p. 142,11-13,que correrpan a Rossi, p. 53, 39; vegin umb6
la noca go infia).
A la Senil X\'II, z, remeria a sant Pau per mosrrar que I'home no por
reclamar res p e q u e ve al món sense dor: ixsuasque dotes quanraslibet
alleganti apostolicum illud obicere: 'quid habes quod non accepisri?,
simulque quod sequirur, 'si aurem accepisri, quid gloriaris quasi non
acceperis?',i,Epirtoh, Dorri, p. 848; la cita 6s de Corintis 1,4, 7 . W rerenir
el conccpce del dot, que r6 uii paper d r relleu al relat, scgons veurem.
23. *Si virrurum divm aliquir forre cuiuspiaiii principis ad obsequium
dwenisser, er ille eum durircr arque avare tractarer (...) Hoc omnium Do-

1 quant a aixb, cal afrontar altres textos de Metge on el
concepte de la divinitat -divorciar sempre del de Fortuna- és designe ben distint del de Pecrarca, car hi prepondera el tret bondadós i confiar (Mederina:p. 16, 16-17;
Llibre de Fortuna e Prudencia: p. 66, 738-743; Lo somni:
pp. 176,13-15, i zz6,1-6). La resposta metgiana davant els
plantejaments d'aquella temitica griseldiana no exclou
Déu, pero s'at6 a un h b i t natural i, per tant, considera
irracional una Fortuna déificada.
Noresmenys, s'ha de recordar on es recolza Metge, és a
dir quina és ací la seva citació d'autoritat: Ovidi, i a les
seques; mentre que Petrarca -si bé a les inicials 3 i 4 t6 en
compte Horaci, Sal.lusti,Juvenal o Cicer6, rere la XVII,
2, on exposa la seva idea de la Fortuna, cornpta amb quatre sants, i sobretot clou el Griseldis amb la citació de
I'apbstol, que li feia engrescar-se en una casuística potser
més propera als ternps passats que als venidors.
1que Merge palesi una altra idea i tractamenr de la Fortuna, així corn que difereixin llurs punts de recolzament,
ens emrnena irrerneiablement a examinar les mostres de
desavinenp d'aquestes cartes, maliciant que la correcció
de Petrarca a Boccaccio, comptant amb la tirada que
mino dici nrquit qui virrutes corpurqur rt aniinain ipsam dedit. Ille quidem
amplius pctcnti iure suo potesr dicere: -Sile sorte tua contentos ac desine
cuncta coricripiscere (...) non posse iuste virt~iosumvirurn de inopia
reinponlium rrrum queri., Epirtole, Dotti, p. 848. Tracravcn ací de la
Fortuna marerial, pero el princep d'aquesr alrre cremple -un alrre Valrer,
de fet- és dur i auar.

mosrra tot Lo somni a la filosofia m&sintrínsecament
ovidiano-boccacciana,es pugui tornar en dissensió respecte a Petrarca en el Grisekia catala.
De bon cornencament, podríem partir d'aquesta
bona avinenqa amb Boccaccio, pero hem de tenir en
compte que Metge no esta fenr un calc del Decamerd,
ans se situa al damunt del text de Petrarca i en fa una
traducció així mateix molt treballada. Rere la mímesi
hem d'entendre un assentirnent, el qual es fa evident
amb fets com l'estima per l'exquisiresa formal i la dedicació intellectual, on no s'adverteix cap mena de discrepancia. Ara bé, com recurs literari de reescriptura podem
entendre que, en la mesura que ens deixa petja de les seves rectificacions, Metge aspira a aconseguir una molr
precisa expressivitat, que precisament podia haver apres
de I'alliconador Grite&.
Recordem l'assumpte de la segona parr de la Senil
XVII, 2, que és un dels cants rnés valuosos que -en gran
part en funció del classicisme- s'hagin fet sobre la vida
d'estudi i el seu vaior,Z4 coses que en els nous temps estaven passant als laics. Els trescentistes italians tractaven de
24. L a b r iugU er iiicentio pabulurn mimi mei sunt (..) Verisrime rnidii
videor dicrurus: amnium rerrescrium drlecrarioniim ur nulla literis
hoiiarior, sic nulla diururnior, nulla suavior, nulla fidelior, nulla que per
omnes casus possessorem suum ram facili apparsru, ram nulla fastidio
comirerur (...) A n non miclii licerer Maximini illius irnrnanis er barbari
vrrburn usurpare? Cui cum suadereriir ur iain satis magnus nimio parceret
labori, 'Ego vero' inquir 'q~iomaior fuero eo plus laborabo.' Digrium vrrburn
quod non a barbaro diceretur!>i,Epistok,Dorri, yp. 866-868.

filosofia, teologia o &tia,temes que verificaven ais antics:
¿cal recordar aquel savio gentil, che tutto seppen (Divina
Com2&, VíI, v. j), el guia Virgili, w m repeteix Boccaccio?
Aquest era el seu goig i descobriment: mirar les coses de
I'antiguitat estant. N'hi havia, perb, una implia gamma
d'actituds. Metge, racionalista radical, no veu les coses des
de la divinitat ans des de I'home i pugna a fer-ho majormenta través dels classics, sobretot quant a moral, segons
fa a Lo romni.
Pero anem al tema que ens interesa en primer lloc, la
Fortuna, de qui deia Boccaccio que «furono in tanta
semplicitá, anchi sciocchezza, i gentili, che ...la
stimarono una singular deitá, in cui fosse potenza di dar
bene e male, secondo il beneplacito suon (II Comento
alla Divina Comedia, 11, p. 218,on solucionava aquel1
problema amb versos de Juvenal). Petrarca, imbuir de
sentit providencial, eti negava I'existkncia; pero com que
alhora feia a la divinitat la repartidora dels béns, de fet
l'estava fent de debo deessa, deificant-la com feien els
gentils pagans. 1 així anu'lava la queixa material de
I'amic a la XVII, z, dient-li que els béns: ~Maioris
arbitrio eveniunt, qui cum tibi plus multo quam ceteris
mortalibus daret, prelatum pene omnibus coevis tuis
multis, equavit compensatione justa forsitan sed molesta* (Epistoh, Dotti, p. 846). A aquella interpretacid,
molt i molt tradicional, Metge ja s'havia oposat el 1381 al
Llibre de Fortuna e I'rudincia, a I'exordi del qiial -en
quk s'estranya de I'estulticia del món, que segueix una

Fortuna irracional i no es guia per la raó- semblen ressonar ja les paraules de Boccacci0.~5
El Griseúiis vehiculava totes dues idees, com aclareix la
Senil precedent, la qual, inseparablement, I'acompanya: és
la prova exemplar i viva del que li volia dir, que no s'ha
d'interrompre mai I'estudi («Sepevalidius excitant exempla
quam verban, Epistoh,Dotri, p. 856), car bé li havia anunciat la feinada que li dona la traducció i la cura amb que
l'havia f e t a d e manera que, a i final de IaXVII, I, li marcava
idhuc I'ordre amb que havia de llegir les catres per tal de
valorar-les bé-, i a la vegada hi és exemplaritzada una idea de
la Fortuna -la teoria de la qual es mostra en contrarietat
amb la boccacciana-, de que tot el relat n'és I'exemple.
A més de la repercussió filosbfica, doncs, hi havia la literaria, les quals en certa manera anaven entrecreuades. En
conseqüencia, hem de contemplar la relació ficcionalitatrealitat d'una manera igualrnent desdoblada; des del pla
que afecta l'autor, veiem que el Griseldis deixava com
exemplar una idea feta carn (el fet més formal de la traducció com a rreball) i, a I'encop, una idea religiosa ajusc

rcmpre secli

Iñ

voliintat

los dessebimeiirr de Forruna,
qiii rayro no seguex alguna (OBM,

p. 26, 14-16).

Quesro awicne pei la narrra sciacchrzza, srgurndo piú carro con

I'api>crirola sur voluliilitá chr la
For~adel nostro libero arbicrio (11
Comento, 11, p. 219).

La desmirificació de la Forruiia amb la raó. amb la qual cori se repara
aquella de la divinitat, ér una rnorrra típica dels girs que feien rronroiiar
I'edifici anrerior i , als membrcs del riou correiir, els exigia resituar-la i
assetirar-lo de no".

tada a una ficció (el significat que de la Fortuna hi superposava). Amb el seu exemple, el personal i I'ideologic,
Petrarca revestia liteririament Griselda per a I'autor que
havia escrit coses buides, a la Ileugera, i pera l'amic que
-tocat d'epicureisme- es queixava i li havia recomanat de
descansar. Amb la nova versió, el mentor li ensenyava a
ennoblir un text, deixant-li veure com I'havia transmutat,
donant-li profitosa i saludable profunditat.2"n
suma,
com I'havia acoblat a una idea diferent de la Fortuna.
Metge juga també amb els valors virtuals del text, de
manera que els marcs que instalia tot embolcallant la seva
valuosa traducció tambk encaminen el sentit, pero segons
un altre concepte de profit i salut, que no altera el primitiu
boccaccesc. 1 així com prenem tot el Uibre XVII de les Senils
a mena de cornisa del uasllat de Peuarca -la M I , 2,explanava les següents griseldianes, de les quals ve a ser la glosa-,
haurem d'escorcollar a fons les fines cornises del ca.s catala.
Vegem ara llurs diferencies des del puilt de vista dels
continguts. Primerainent oposarem el colofó petrarquesc
(el qual és segur que coneüa, car anava enganxat a qualsevol de les trameses epistolars) i la carta dedicatoria o inicial
de Metge:
26. A IaXVII, j, havent recordar els consrlls i la Ilic&nciahorauaiia (An
poetira, v. 133) perquh els rraductors fessin seus els vells reme.7, di": . Q u m
quideni an munra vesre deforrniverirn an fartajsis oriiaverim, tu iudica.,
Rossi, p. 76. Aquesm apropiació dels raros és punr central del tractament
h~imanistic,sabreror quanr als clissics, fet que pe1 que fa aPetrarca reincidciu
a deinar en molr bon lioc el relar de l'amic, el qual rracrava remblantment.

Merge:
u) H a selcccionat la historia
perque eiia i l a dones vinuoses
prenguiln un exemple fundar
en virruts,
b) no perque ho necessitilii la/
es Icctora/es,
c) ans per tal de fer-lales forra1
cs davanr les inevitables adversirats.
d) Adversitats de les qiials
wlgui presemar-ldes D6u.27

Petrarca:
u) Ha reescrir aquesra historia

com exemple religiós,
b) ja que difícilmenr valdria a
les dones nobles per ser imitada al seu temps,
c) per tal que els lectors aprenguin a siiportar les proves que
ens posa Déu,
4 qui permer que patirn molres i greus adversirars perque
coneguem la nostra fragilitat.

1 si anem a les cartes inicials petrarquesques (XVII, 3 i
4), trobarem el tema de la ficcionaiitat-reaiitat (que hem

comentat suara des de i'autor), ara cara al lector, és a dir en
relació a l'exemplaritat del relat, la qual va ser un dels
motius de discussió humanista, de molta durada i amb
retruc sobre teoria literaria. 1, en afrontar-les a la darrera
carta de Metge, comprovem que esti refor~atel tema que
preocupava a Petrarca, ja que insisteix que és historia -segons i'havia quaiificada ja al principi de la carta dedicatoria
per cinc vegades (Iínies 5 , 6,1o, 14,18)-, repetint-lo dues
vegades més (Iínies 1, 8). Cosa que dóna un índex de freqüincia alt i significador en un notari i que ens interessa
forp en un afrontament, perqui resulta que qualificant-la
27. El fet d'afronrar les carres de manera creitada ha csrar resulrat narural de la seva observació, ares que és com casen les idees: I'antitrsi s'hi fa
mér patenr.

d'histbria, segueix un vocable que Petrarca usa («Hanc
hisroriamn), perb que no porti fins a les darreres conseqüencies; per tant, Metge, dempeus sobre les petjades del
mesrre +om fa sovint-, va uns passos més enlli.28
28. Comparem-hi la XVII, 4: anescio an res veras anfrras que iam non
historie sedfabelle nrnt ... et &am tibi quid de bar hirtoria. quamfabukm
dLuüsemnbm, mihicontipit Legit eam primuni cornlnunis amicus Patavinus,

vir altissimi ingenii mulriplicisque noriric, ct, ciim episrole mediurn vix
rransisser, subito fleru prevenNS substitit; ... Post rempui amicus dter noster
Veronensis l u n r rnim nobis ut reliqua sic amici crian coinmunes-, audiro
quod alreri inrer legendum accidisset, eandern legere opravit. Gesni morrm
ingenioso er amico viro; legir ram totam, nec alicubi substiiiuir, nec frons
obductior, nec vor fraaior, riec lacliryiiie, iiec singulrus iiiceivci~ere;er i n
fiiieni, 'Ego etiam', inquir, 'flessem -nnm et pie res et verba rebus
accommodara flerum suadebant, nec ego duri cordi suni-, iiisi quod fiera
omiiia credidi et credo. Nam, si vcra cssenr, que usquam mulier ve1 Romaiiavel cuiuslibet gcnris hanc Griseldim equaturi sit?Ubi, queso, cantus amor
coniugdis? Ubi par fides?Ubi tam insignis paciencia acque constancia?. Hiis
mnc ego ni1 respondi iie rem a iocis amicique colloquii fesa dulcedine i d
acrimoiiiam disceptarionisadducerem. EruirnurEM PnoNA NSPONSIO: ESSE
NONNULLOS Q U I QUECUMQUE DIFFICILIA EIS SINT 1ML'OSSLBII.IX
mirsirrun,

OMNIRUS

sic mensurasua omniametientes ut se amnium primos locent,

C M TAMEN MULTI PUERINT PORTE ET SINT QULBUS ESSENT FACILIA QUE W L -

GO IMPOSSIBILLA VIUEREN.TUR
Quis csc n a m

rxrmpii gratiaqui iion Curium
nostris rt Mutium ec Decios, ex exrernis autem Codrum er Philener
frarres, vcl, quoniam de feminis rrrmo rrat, quis ve1 Porriain ve1
Hipsicratheam ve1 Alcesrum et harum similes nonfabukufirrarpures?Atqui
hlitorie vere suno,, Rossi, pp. 77-78.
(Els signes tipografirs dels cucos cinrs s6n nosrres. Aci, les cursives es
rcferciven a I'erplicació del nostre cent immediat, mencre que les versdctcs
revelen u i a nova incenexnialirar dclaclocnda rnergiana a la qud ens referirem
tor seguir-, en concretar que dguns diuen: «que impossibla 4s que dona del
món pogués havcr la pascitncia e constancia que de Grirelda & scrita. Als
qualr hom poria beii rrsporidre que ells cenen aquella oppinió per $0 con)
ex

Petrarca hi posava al mateix rang excepcional alguns
casos dels antics i aquest hurnil relat, com bé palesa citant
aquells, i rambé ho feia mitjancant la valoració d'un amic
de Pidua que no pogué contenir el plor en llegir el relat,
així com conta críricament despres que un alrre amic de
Verona es niosrri insensible perquk allb era in~enció.~'
Fem atenció, perb, que amb aixb passava de parlar de
virtut (i la possibilicar que aquesta fos real) a parlar de
maneres d'escriure (la versemblanca que fa eficaq el conte);
amb la qual cosa s'arracona la polimica moral i s'obre la
literaria. Des d'aquesr enclavamenr, que pertoca a I'exemplaritat, també ha jugat Petrarca arnb un doble pia (si
abans filosbfico-literari,ara ktico-retbric), i així, en la Iliqó
retbrica, equipara modernitat i versemblanqa.30 1 aixb,
yrnagiricn que asrb qui a rlls 6s difficil sia als altres impossibla*). Airb ens
perineria afronrar-li m b segurerat la XVII, 4.
29. Segoiis Albanese, xprahabilrnenre si trarra di figure simboliche, che
Petrarca utilizzx per sccncggiare la discussione rerorican (o. cit., p. 166, nora
36; pera la reacci6 dels dos arnics, vegin la nora 28 ruprq). Ern demana si la
baralla podia reflecrir la del padui Mussaca -decensor de la figura del poeta
theolop- i Giovannino de Manrila-scguidor de I'intellecrudisrne rornism(Curtius ,989, 1, pp. 307-311);una petita coincidencia 6s que tors das
represcnranrs de I'alra poesía procedeixcn de Pidua.
Quant a la confrancacid ainb Merge podrrn avanFar que el Uibre 1 de Lo
iomni sernbla cloure amb una disjunció respccre al tomisme (Butiny&zooz
b) i que sant Tornk havia mcnyspreat la poesiadins el seu risremade cilncies
(Currius, o. cir., 1, p. 314).
30. Albanese ofereix bibliografia sobre <<queStaproblemarica
squirimrnente rerorica, iinpostata da Petrirca in quesra lettcra sulla base
della Rethorira adHerennum e delle pacticlie medievali e della relativa
anicolzione de¡ 'tria gcnera iiarrarioiiis'n, o. cit., p. 165 i n o n 35.

aquest canvi o salr, ja l'havia vist la crítica: «Tutti perb
siamo caduti, e il lettore lo sperimentari di persona, nella
trappola che Petrarca ci ha teso, creando le condizione per
vincere~(Rossi, p. 18).
Aquesr fet s'entén millor des de la traducció, on posa
en practica aquesta llei literaria i on, per tal que a més de
commoure pogués moure -segons exigia I'amic verones-,
converteix lafabula en exemplum. El trhsit s'aprecia tambe a la voluntat de racionalirzar el relat, de fer-lo més proper als casos histbrics amb que el1 mateix havia
exemplificat (Conde-Infantes, o. cit., pp. 27-29), segons
havia ex~licatquant a I'Afica (a la Senil II,I). Entrem en
aquest segon acarament, des de la inicial petrarquesca
XViI, 4, i la cloenda mergiana -també anomenada d'endreca-, on observem que:
1) Petrarca prefereix qualificar aquest relat de faula que
d'hisrbria i afirma des del comenqament que, encara que
fos real, és una obra de ficció. En consonancia, a un comenrari posterior, que Metge retaila, diu que les heroynes
histbriques també semblen increibles, perb en canvi són

Quant al realismc literari cai esgiiardsr que la versemblaiica ranibé era
un trer dels a e m p h mediewls, que s'entenieii w m cxperihcies veritables
i s'urilia?ven alr rcrmuns, 0x1, en canvi, no enrriven les ficcions; n'era una
condicid; ala orridicitj c I'nutenricita, cioh quello che il racconto r i p o r ~
nell'oremplum,e, ogniqiialvolm sia passiblr, d u o a m e irorico, come se fosse
realniente accaduto>>(Le Goff, en Picone 1785, p. [o>).Ainb iio o b s m c , cal
recordar aci que l'hagiografia estava perdrnt per a les menrdints modernes
el valor evemplar a causa de la seva irrcditar.

histories veres. (En cursives a la nota 28 su~ra).
' , Dubiracions que ens expliquen i'obstinació de Metge a defensar
que el relat és historia, com rorna a fer al IV llibre de Lo
somni,3' deixant-lo dit, doncs, en total, vuit vegades.
2) Tots dos coincideixen a la resposca adequada per a
I'amic veronks, qui no es commogué prou: si alguns neguen la virtut és perquk els és difícil. (Les vetsaletes a la
nota 28 sup~a).Segons Petrarca, el que fan és posar tot a la
seva mesura per tal de collocar-se ells els primers; distincions que Metge omet.
3) Petrarca, pero, evita fer un xoc de I'amistós co'loqui
i s'estima més callar que entrar en una aspra discussió amb
el veronks I Metge hi entra i s'encara als fets amb contundencia, pronunciant un molt advers i categoric judici envers aquel1 fred lector, a qui qualifica de menyscreent i viciós. Adjudica, doncs, aquests atributs a qui negui que «fo
alli com dessús és dit» (línia 9 ) .
4) Merge rteu els exemples masculins de la font
petrarquesca, menue que en pren els femenins.32D'aquests,
31. <(Lapascikncia, forrirut e amor conjugal de Griselda, la istbria de la
qual fou per mi de lati en iiostra vulgar transportada* (OBM, p. !36,21-22).
Cal notar que al Gr2e(dn en comptcs de forriiud Metge posava nobedikncia,,:
marca pot-rer d'un distanciainent progrcssiu de I'wror dc Lo romni enven
I'aurar de la faniosa De inrigni obeditntia? O b6 de laicit/ació, donada la
cirrega ambivalenr a religiosa del vocable?
32. Perit dctall perb molt revelador si es posa de cosrat a dos fets dels
aurorr del nostre triangle: al llibre IV de Lo somni el Merge-personargc Ea
una mofa dels homes i 110%les dones; al Decamerd desraque" molt
posirivainent els hrrois fernenins.

Petrarca no explica les causes d'heroicitat; pero sí Metge,
qui especificael de la suicida Pbrcia: ~qui.smata com sabé
que Varró, marit seu, era mortr (línia 161, quan cal recordar que Petrarca no acceptava en cap cas el suicidi com
virtut, malgrat haver exaltar la figura d'híbal a I'Afica en
seguir Titus Livi.
Els casos de Pbrcia i el d'Ipsicratea eren modklics en la
mateixa virtut que exemplificava el relat; si Petrarca els va
seleccionar, Mecge els feia Iluir, anteposant precisament
que la apascikncia, constancia e amor conjugaln (línia 15)
-les qualitats de Griselda- havien destacat en figures de
l'antiguitat. Front al laconisme petrarquesc, Metge diu
que podria afegir «moltes altres cosas les quals de presenc
n0.m cur de recitar))(línies 18-19),
5) La manca de resolució de Petrarca és coherenc amb
el que fa al relat: aplicar-lo al camp religiós i no considerar-lo valid per al camp moral, i en aixb retira en cerca
manera a I'impassible veronks. Metge, per contra, es mante en aquest profit sense interferir en aquell camp; val a
dir, es capté en un terreny estrictament humi. Amb risc
de ser insisterics o semblar exagerats, s'hi esta exemplaritzant un cas extrem: pera l'un, perquk els homes es resignin al maltractament o mals d'origen diví; per a I'altre,
perquk serveixi com a súmmum de virtuc, en concret
d'amor conjugal.
Preiiem esment al canvi que s'havia assenyalat quant als
terrenys de joc: l'un era de filosofia moral i I'altre de retbrica. Mecge posa el seu piint de mira a la virtut, la magni-

fickncia de la qual cal recordar que ja es manifestava al
Decameró amb la seva posició cimera; per a Boccaccio
I'ascensió ennoblidora no menysrenia els generes i personatges baixos en que c'inspirava. 1precisament a Lo somni
Metge subscriuri la comprensió de Boccaccio, segons veurem, enmig del llibre d'ktica, el IV, on trobem un apunt
retbric tot just exalcant la prosa profana a través del
Genealogiae deorum gentilium per mitji de la mateixa
figura griseldiana.33
Mstge no contradiu Petrarca, qui i'havia menada «alla
luce della fede ... aveva innalzato la novella boccacciana
nell'area di quella poesia-teologia che, equiparando il
testo letterario alle Sacre Scriture, costitui la pih feconda
svolta della poetica umanistica. Un concetto che proprio
Boccaccio avrebbe teorizzato compiutamente nelle
Genealogie, e proprio come fecondo frutto del suo di33. La contin~iacióremirica es fa astrnsible al diiieg: en fer Griselda
real, Merge rerrorrau rl tema cap a I'irica - 8 o n provcnia rnalgrar les
vestidures dccimeraniancs, raii lleus i de fútil aparen~x-, perb aixb és fa
indissaluble amb el fet de resiruar la discussio rerbrica: no es rracre de
vetsemblances ans del valor dc la iiaruralesa dc la prosa. Si pcr a Perrarca
errn vigents les ronxanes perque rren nobles i histbriques, Metgr rntenia la
f o r p que tenia un relnt
de genr del carrer, i no li substreia validesa
moral, fins al punt que el feia histbric; aixi com aprofitava l'ocasi6 per fer
veiire que les virtuts crirtianes ja hi crcn als antics, subrarllanr I'autorirar
dels clL~sics.I aixi ranibe, qualificant-lo d'hiscbria, li resriruia l'efecte
exernplar, de que dubtava el mig vcranCs Perrarca, si es vcia obligar a
ennoblir-lo. Merge, en prcsci~idird'aquellrs disquisicions, sciubla que el
que Fa, senzillamenr, 6s assrgurar i pertilnr 11 digiiirat Iiumana, la naturalesa
de la qual es discutia tambC dc fons.

alogo con Petrarcax (Albanese zooo, p. 168). Ara bé,
Metge acusant de poca fe als negadors del valor real del
relat i denunciant corn donat al vici qui l'exclogués, entra de ple en la discussió de la possibilitat, en que no
volgué entrar Petrarca, i, en fixar-la o tornar-la al camp
etic, trenca una Ilan~aa favor de Boccaccio. A grans tra$os, la ratificació d'aquest dibuix ens la por oferir la
iconograíia.
Dos cbdexs del segon quart del Quatrecents (el
Riccardii 991 i el Parisenc lat. 8521) i prbxims al primer
humanisme de l'irea paduana, on es representen les converses de tots dos autors i'luscranr aquestes Senils, destaquen perla seva singularirat; en ells «apparecontestualizzaca la sirnbologia del confronto dei due umanisti su1 testo
della 'Griselda', attraverso alcune figure chiave legate alla
lectura figurale a cui Petrarca aveva piegato il testo della
novella boccacciana e all'incremento delle valenze dotce
ed etico-religiose effettuato nella riscrittura latina»
(Albanese, o. cit., pp. 163-1154).
Hi apareixen retratats +xcepcionalment dins I'extensa
tradició manuscrita i iconogrsca griseldiana- Boccaccio i
Petrarca, així com s'hi simboliaa la temitica de l'epistola
XVII, 4, per mitji de dues torretes 4 s murs de les ciutats
de Pidiia i Verona-, on figuren les actituds dels amics en
uns cartells: <<possibile
I impossibile., fent referencia a la
virnit griseldiana, el vertader nus del litigi com bé se n'havia adonat Metge. 1si ja és estrany que ~'i~lusrrin
les carres
i no el relat, és més significatiu encara que aquests símbols

-

apareguin al Parisenc, que conti només IaXViI, 3, on no
constava la conversa amb els dos lectors amics. Malgrar
aixb, davant les semblantes i la identitat del títol (De
insigni obedientia etJide uxoriaJohanni Bocatio), I'estudiosa dedueix un únic progenitor, akí com opina que ens
trobem davant un projecte culte que ultrapassava la sintonia del gran públic.
Per a Gabriella Albanese, els cartells remeren a sant Lluc:
«quae impossibilia sunr apud homines, possibilia sunt
apud Deum* (18,27), on Petrarca -segons I'dgesi cristiana, en concret influit per Tertulia (De baptirmo 11, 2-3)va pouar <<un
commento ermeneutico che chiama in causa la caregoria della fede come chiave di accetazzione dei
magn$ca, razionalmente incomprensibili per I'uorno
comuneb (ib., p. 167).
Havia fer del Griselda un emblema religiós d'acceptació
mitjanqant la fe, que fa accesible el que sembla impossible. «In quella coppia accostata dalla filosofia cristiana,
'magnifica quasi impossibilia', Sta la chiave della lettura
perrarchesca della novella di Griselda, posta da Boccaccio
al culmine della giornata della 'magnificenzian (ib.).
Perb, si tenim present que Lo somni és una obra molr
acienqada en teologia, no ens estranyara que aquesra hermeneutica tingui resposta (esmena?)a les darreres pataules
del Grice& de Metge, paraules que no podem considerar
tbpiques en qui estava atent al ventall a que Petrarca havia
obert el relat ni tampoc superficials tractant-se d'auror tan
calculador.

A la carta final, primer suplica a madona Isabel <<que
la
dita istbria vullats creura axí com és posadan (línies 8-9))
on veiem que tan convenqut n'esti que en clau retbrica
parla de fe i que esta usant el mot creure amb un registre
profa. 1 clou dient: «Nostre Senyor ha mis en vós tant de
bé e vós que.ti sabets tan virruosament usars, on veiem
que la virtut de madona Isabel depin del do, be o gracia
divina i que cal entendre la sevavirtut com un ús d'aquell
bé. Aquest mirit és el que la fa alta i poderosa i magnífica:
«no.m pens que denant Ell poguéssets trobar repulsa de
res que li demanassets)).
Sense treure el rerefons teolbgic ni disminuir el grau
d'exkgesi cristiana ha mantingut el fil de la conversa de la
possibilitat al pla itic i aW ha detingut I'impuls ascendelit
i desvirtuador de Petrarca. Metge contempla la virtut humana des de I'home i, en compres de fer-ne una transformació religiosa, en dóna una altra explicació teolbgica;
amb aixb, si més no, sembla estar proporcioiiant un nou
fonament a I'itica cristiana, o almenys un que no havia
donat el Griseldis. Si la primera Griselda es veia desde la
vida humana, la segona ho feia des de la fe i la tercera oposa
a aquesta darrera de nou la virtut humana. Per aixb, Metge
construeix sobre la primera, bé que uadueU la segona.
Al davant dels retrats, diu Albanese: ((Siamosempre in
presenza di una tipologia di ritratto ideale dei due scritrori
in conversazionen (o. cit., p. 164).Es tractava &una conversa epistolar i íntima -la del GnieLh dels dos autors italians, no del tot real, pero-, conversa que de fet alludia

una aitra, que potser era irreal: la de llurs amics de Padua i
de Verona. Perb la mateixa identitat i autenticitat d'aquestes converses, que s'arriben a reproduir grificarnent, podia
influir a fer relatiu titllar de ficció llur versió narrativa.
En aquest moment conve de fer-hi apareixer el tercer
punc i mbbil de la discordia: I'autor del relat, Boccacci0.3~
Perque, si anem a un dels passatges on el certaidks explica
les seves idees litetiries, al prbleg de la IV Jornada del
Decameró-passatge que Petrarca sembla que tenia present
mentalment a I'epistola XVII, 3 (nota 53 inf")-, observem que, a part d'insistir també a la historicitat, es protegeix dels qui el menyspreen com si fos un relator de
faules.35 Opinió boccacciana que ens assegura per tots
cantons la importancia d'aquest matís dins el tema en debat, així com el distanciament de la reelaboració narrativa
del Griseldis, .donde se manifiesta en toda su plenitud esa
divergencia de concepción entre Petrarca y Boccaccio»
34, Autoria que deixa ben present Petrarca a les primeres linies de la
Senil XVII, q: qiquod res tue et a te scripte trant, quanvis hoc previdens
fidcm rerum penes auctorem, hoc est penes te, fore sim prebtusu (Rossi, p.
77). Ainí cam nmbC al final del prebci de la XVII, 3 (on dubti ja sobre
I'alternan~ahistoria-faula): ~Quisquisex me queret an hec vera sint, hoc
esr an historiam scripserim ari fabulam, respondebo illud Crispi: 'Fides penes auctarem -meum scilicer lohannem- sir'o (ib., p. 76). Bé que deixa
consthcia que era u n conre popular: «cum ~t michi semper ante multor
annos audira placuisseru, ib.
35. «Qu%li che quesre cose cosi non essere statr dicono, avrei malta
caro che essi recassero gli originali ... ma infino che alrro che parole non
apparisce, io gli lascrrb con la loro oppinione, seguitando la mia, di loro
dicendo quello &e essi di me diuinon, Decameró, p. 265.

(Conde-Infantes, o. cit., p. 27) i li fa més propera la versió metgiana, on es relleva tant aquel1 ripus d'escriptura.
Boccaccio, ja des de la Introducció a la 1Jornada -en
que es defensa dels que neguen valor modklic als seus trivials herois del Decameró, encastellats al seu culturalisme
moralitzant-, comprova que I'home senzill accepta els
grans mals amb naruralitat i que els fets adversos resulten
úrils per a les genrs humils per ensenyar-los I'acceptació,
que tant costa d'entendre als savis. Per aquesravia el1 obte~iiauna lliqó moral d'urgent utilitat davant la morral epidemia i, així, alliqonava ainb vides de la gent del poble.36
El m6n de la filosofia moral i natural, que sera I'objectiu
dels humanistes, s'havia entrevist a II Comento, al casrell del
final del cant IV de I'Infern a la Comedia, on s'ateny la
immortalitat: *egli intende queste castello il real trono della
maestá della íilosofia morale e naturale ... queste due spezie
di filosofia,morale e naturale, non trascendano alle sedie de'
beati, ma solamente di terra speculino, conoscano e
dimostrino i naturali effetti de' cieli nella terra e gli atti
degli uominis, 11, 99-100.
Metge, doncs, amh el fet de donar relleu a la historicitat, al valor literari i exemplar d'aquest relat humil, que
tracta de virtuts -justament de la paciencia, que acahem
36. «ami era Iñ cosa pcrvcnuta a ranro, clic non dtramenti si curava
degli uomini clie morivano, che ora si curebbere di caprc: per che msai
manifesramenre npparve che quello che il narunle corso dele cose non avca
porutu con piccoli e radi danni a' savi rnostrare doversi con pacienra pmsare,
la grandezzi de' mdi eziaiidio i semplici far di cii> scorti e iion ciiranti»,
Decarntrd, p. 15.

de citar al text decameronia a la darrera nota-, s'estaria arrenglerant amb Boccaccio.37 Mentre que Petrarca, com a
home de mentalitat moderna -la qual representava-, a
i'hora de laveritat, rebutjaria el que devia considerar exageracions prbpies dels relats hagiografics, de sermons vells
i contes de velles -en realitat, de formes de vida antiquades i rnodels obsolets- i ho qualificacia d'inversemblant i
arbitrari: pot ser faula o historia, pero mes aviat faula.
Som als temps on la moda condemnava durament la
vella mentalitat en punts d'aquest taranni, pero aixo no
vol dir que trenqués en rod6 amb plantejaments valids
anteriors. 1 en tenim una mostra al fet que Petrarca digui
que en realitat no era rnodel pera imitar les dones del seu
temps i en tregui -segons acostuma a fer- un p o f i t
religi6~;3~
rnentre que Metge en destaqui el valor exemplar que t i com a historia real i -segons acostuma- ro37. Aque~ravaloració dels frw literari i moral no desdiu de Lo iornni
(an arricula csrrerainent el llibre filosbfico-tealbgic i els morals), de manera

que descriu amb la mateixa iioblera els passarges sobre la divinitat i cls de
l'amanc repugnanr, i on triomfa dcs del punt de visca dc la virrut I'amor
ovidiii -típicamcnr decameronii-, que és el que enarbora Orfeu. Ara be,

tampoc al di3ieg no hi ha rarre de concixement del precedenr delDecarnerd,
obra que encara que conegues hauria hagur d'amagar, ja que es trigarii encara molt a saber-lo "dorar.
38. ,<nonmii ideo ut matronas iiostri trmparis ad iinirandam huius
uxoris patienriam, quc michi vin imitabilis videtur, quam ur legentes ad
imitandam sdrern feminr canstantiam excitarern, ur quod hcc vira sua
presririt, hoc prestare Deo nosrro audeint», del colofó (Rossi, pp. 6r i 63,
58). Per a la canversi6 unívaca petrarqucsca, respecte a I'ambigüctar del
rexr boccaccesc, vegin Conde-liifanies, o. cit., pp. 33-34 i noca 69.

mangui al pla &tic,39des d'una dimensió terrenal. S6n index de concepcions diferents de la modernitat.
1 com que Metge coincideix amb la sensibilitat
boccacciana, provarem d'obse~ar-himés concomithncies.
Com s'esdevé al fet de demanar -fent les dones en certa
manera de mitjanceres- I'ajuda divina;40 o bé al fet de
l'audiencia femenina (~senyoramolt graciosa,, 1 agraziosissime donne», un i altre), cosa que en el cas boccaccii havia determinar un tipus d'estil (Branca 2001, p. 31). 1 si
estem navegant entre topics, anem a una semblanca en un
fet que altrament sembla prou inexplicable, com és que
Merge digui que el temps d'estimar li ha passat, nota que
també trobem al proemi decameronii.4'
39, caperqut "6s e les altres donas virmosaj prenars evirnpli de las cosas
e n aquella conteiigudasi, a r t a dcdicatbria (linies io-ir); d e fet, toca la carca
vessa aquest sentir d e rervei i ucilitat.
40.

S ~ p l i c h - ~ , oencare,
r,
senyorc, que
mi, pcr enveyosos contra jiisricia
malrricrar, vullars h w c r per recamanar en vostras devoras oracioni;
cñr Nosrre Senyar ha mes cn "6s
ranr de be, e "6s que." iabers can
virruosamerii usar. que no-m pens
q u e denanr El1 pogii4ssrts [robar
repulsa de res que l i dcmanhsserr.
(Carca de cloenda, linies ro-24)

Nobilissimr ginuani, a consolazion
dellc quali io 2 cosi lunga Farica
messa mi sano, i o mi credo,
aiurantemi la divina grazia, si come
io avviro. per l i vostri picrasi
pricghi non gii per l i iiiici rncrici ..
(Conclusió del Decamcró, p. 7 9 ,
des d'oii rerner al prblep dc la IV
Jornada, on reconeixia ji llur ajuda
en relacid amb el reu escrir).

Aquest ajut r'iguala més si enteriern el maltinctment referir a la teoia
literiria. 1, dins dels punts conicins i recurrents del c e r n l d h i el barceloni,
hi ha encara la voliinrar de complaure les dones.
41. Referint-se a Ovidi, fa Merge: xen les obres del qual e n temps q u e
yo amava me salia molt adelirar. (dedicatoria, Iloies 15-16).1 Raccaccio diu

Coincideix així mateix amb el gust decameronii pel fet
d'enviar un model de dona del poble a una de la noblesa,
quan Boccaccio havia defensat rant els seus pobres herois
i quan Petrarca, ben contrariament, feia la concessió de
certes llibertats en aquells contes ridículs i lleugers
decameronians en atenció als seus lectors, que hom suposa
que seran audiencia baixa, femenina o gent del p ~ b l e . * ~
Perb el simptoma principal de boccaccianisme el podem
tenir a les primeres linies de la carta metgiana, on es diu
que va trobar aquesta historia, c<entre.lslibras dels
philosoffs e poetas».Perque Metge perfila bé que una cosa
4s el recit i altra la historia, segons havia distingit ja claraque, d'acord amb el fin4 que Déu va establir per a toca les coses, xil mio
aniore, olrre a ogn'alcro frrvenre e il quale niuna forza di propanimento o
di canriglio o di vergogna midente, o pericolo che seguir ne poresse, aveva
poruto né rompere ni pieprc, per se medesirno iri processo di tempo si
~

~

diminvi in guisa, che sol di sC nella mente m'ha al presente lasciato qiiel
piacere dic egli usaro di porgere a chi rroppo non si merre ne' suoi piii
cupi pelaghi navigandon, p. 3 .
42. 1Nam si dicam legi, menciar: siquideni ipse magiius valde, ut ad
vulgus et solurn scriptus orarione, et occupatio mea rnaior ct rempus
augustuin eral ... Delectacus sum ipso in rranritu; cr si quid lascivie librrioris
occurreret, rxcuribat eras runc riia durn id scriberrs, stilus, ydioma, ipsa
quoque remm lcviras er eoruni qui lrcruri talia videbantur. Referr enim
largirer quibus scribas, marumque wrierate stili varietas excusatur. Inter
multa sane iocosa cr Ievia, quedan pia et gravia deprehendin, Rossi, p. 75.
Metge, en a > v i ,6s partidari d'una inversió moduica i, id,sera una constant
de Lo iomni -entre la posa inés secreta i la m& descarada- que els clissics,
guirils, les Uetres paganrs o profanes, complemctirin els més dts represenmcs
de la doctrina tndicional i adorrriiiin els més recalcitranrs; entre els quals,
pera ell, es [roba Petrarca (Burinyh 2001 b).
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ment Petrarca a les seves epístoles; ho fa dient que la
~istbriarla arecita)>Petrarca, separant totes dues coses, l'argument i la recitació o composició.*3 Per tanr, Merge ens
esti dient que el llibre de la historia griseldiana 4 e l conre
o relat argumental- el trobi entre els llibres dels filbsofs i
poetes, jamb la noble cirrega que tenia aquesra darrera
qualificació i amb tot el pes de I'anterior! Bé que recordi
tot seguit que Petrarca 6s poeta Ilorejat, a Boccaccio i'acabava de fer, a més de poeta, filbsof;44excloent d'aquesta
darrera categoria Petrarca.
1aixb 6s molt congruent amb Lo somni, on he proposat que arribi a glossar un text del De nataya et origine
anirnae agustinii amb un tros d ' l l Comento (Butinyi
2001 C,p. 503). Metge, al Gyiselda, 110 estava sols rellevant
Boccaccio ans també apujant la prosa
que tan bé
representa el Decameró, el qual aleshores era considerat
extraliterari, i antiliterari i tot (Branca 1992, p. 9).
43. A mes del que aponirem a la nota 34 rupm, Ilegiin al prcfaci dc la
Senil XVII, 3: chistoriam tuam mris verbis explicui, ima alicubi aut paucis
in ipsa narratiune muratis verbis aut sdditis, quod te non feretire modo scd
hvence fieri credidi. (...) lllic enim orta, illuc redir; notus iudex, nota domus.
norum irer, ut unum er tu noris et quisqiiis hec leget: tibi tioii iiiichi tuamm
rationeiu rerum esse reddendan., Rossi, p. 76.
44. Aixi apareix al cbdex Riculrdii, une¡ moli del maesiro o del filosofo,
con barba (Albanese, o. cit., p. iho), cosa que s'cxplin sobremr pcrqu? la
reprrsentació de Boccaccio quallh més wrd, duranr l'acrivirat de Salutati
(ib., p. 561); s'hi certifica la seva ideiititat per [robar-nr aini també a i De
ca~ibur,en uii cbdcx padui del 1407 0" figura el seu non1 (ib., p. ,621. Sota
aquesra ,<peregrinatipologia rirrarrisrica,>també apareixia Petrarca en obres
d'hirrbria o filasafia moral (ib.)

En aquesta línia, fins i tot el fet de tornar el Griselda al
romanq «pus pla que he puscut e sabut,)(cloenda, línia z),
i que digui que la seva llengua al costar <<del
latí en que
Patrarcha la posa, 6s fort grossera» (ib. i Iíilia 3), pot suposar una altra ironia envers Petrarca, donada la superioritar
que aquest atorgava a la seva prosa llatina, precisament en
cartes a Boccaccio (Familiar XXT, 151.~~
No cal minvar i'admiració envers el Petrarca per part de
Metge, actitud que, més enlla del respecte, assenta de macom repetira a Lo
nera inequivoca amb la seva
somni tractant també de virtut; pero sí ens demanem en
quina proporció, a la tan elaboradaversió al catala, podia
influir la discutida preeminencia lingüística,jaque essent
bon coneixedor de la llengua Ilatina, la qual escriu amb
elegancia (OBM, pp. *zo~-ZI~),
deixa també la seva gran
obra mestra en roman5.47
45. ,xvulgui linguis assidue laceror, indignans quodque olim amavrram
perosusx, Epirtole, Datti, p. 470. C d contrastar-ho amb el final del proeini
d'll Comento, on Boccaccio conclou els moti~isperquh Danre aria al vulgar:
«se valgare fosso il suo poema, egli piaccrebbe, dove in Latino sarebbe
schifaroa, 1, p. 116. La propia parla compra ja molt; fins al punt que i o m
puntuditza II Comente Bearriu parla 1'1" sua favellñ', ciok in fiorintino
volgare, noii ostante chr Virgilio fosse maiirovaiioi,, ib., p. 113.
46. .en les obres del qual yo he singular affeccióa (carta inicial, Iínia 6). A
Lo iomni, d'uiia manera inversa i parallela, admira cl Corbdccio lireziriamrnt,
pero rl rebar de cap a cap a causa de la seva misaglnia (Bucinyi zooz a).
47. Nogensiueiiys, atorgo la raó al professor Miqucl Batllori ainb la
puntualiaació que em va fer al coLloquidel seiniiiari delaR4BLB esmentar,
observant que la Ilengua llarina no la dominiva pro" com per fcr la filigraiia
que feia amb la catalana.

1, amb el benentks del seu atreviment habitual, m'atreveixo a llegir les lloances a la llengua de Perrarca -amb excuses d'un to adulador i d'humil incompetencia poc
usual en Metge (semblants als w.23-25 del Llibre de Fortuna e Pmdincza de lloa irbnica) i que pronuncia quan li
ha acabar de girar el recit Ilatí- amb un cert to jocós.
Aixb ens podria fer canviar fins i tot la tonalitat del Ilorer del be11 comengarnent: ((Patrarcha,poeta laureatr.48
Laurea a que Perrarca es referia repetidament, i en coilcret a la XVII, z . * ~1 així, el que era el primer elogi de
48. l'ambé Boccaccio, en uiia obra a la qual Merge recorre manta vegada
rornni, reconeixia els mhrirs del gran poeta llorejar i rractava d e la
fama petrarquesca en un furur i del seu d l i ~ o n a m c n r rext
; que porcer canvé
d e contraposar d e nou d d e Metge:

en Lo

he arromansada com pus pla Ihe
puscur c sabut; la qual, en crgordamenr del larí en quf Parrircha la
VA, fs forr grosseri...no he recusar
de demostrar la iiiir grorrcra incpritut e arrevimcnr gran que he haür
com he gosar parlar aprCs t a n
ssllempna poeta com a<~ucll6s. lo
qod viuri pcrperudnienr en lo món
pcr fama e per los inrignas llibres
que ha few a nostra instrucci6 (carca
de clacnda, i . . . 8 )

non ha il nosrro Francerco I'etrarw,

la dottrina paerica ricnipiura
ogni parte, dove la lcrrera latina f EOriosciura. dclla s u s maraviglioia e
rplelididn h a , e m m n il jinme suo
ncllc bocchc, iion dico de2prcncipi
crirriani, il qudi i piú sono oggi idiori, ma de'sommi ponrefici, de'gnti
mñestri, e dc qualunque alrro ecccIctirc uomo in ircienzia> E quanri
recoli ~ r e d i a mnoi che I'apere di
cosroro serbin lora ncl fururo? Io
spero che allora perirS il nome loro,
quando ture L'alcrr m r rnarrali pcriranno. (//Cunisnto, u. I I I . p. 208)
con

49. aromane lauree n r u m decus ademptum ... Laurea aurem illa michi
immamro w i fateor atqueaiiirni ... hocmichi m n l a u r e a prestitit u t noscerer
ac vexarcr», Epú-tolp, Dotri, p. 864.

Petrarca a la Península en una llengua vernacla continuaria sent-ha, perb no tant.50
A la conversa que reprodueixen les fig~iresdels cbdexs
esmentats, troba Albanese .una delle pib efficaci 'icones
symbolicae' dell'umanesimo: il dialogo dei dotti, la
letteratura come ricerca della veriti attraverso il libero confronto fra posizioni opposte, sia a livello degli auctores (e la
'Griselda' assurge qui a simbolo di una oficina o m u n e dei
due grandi wautori) sia a livello del loro pubbliw, diiamato
ad una dona 'cooperazione interpretativa's (o. cit., p. 169).5l
Reconeguem o no en tots els punts de les cates aquel1
doble sentit crític (positiu 1 negatiu) envers el GrnreIdU,com
mostra d'una captinenca interna dialogadora, hi ha un fet
inqüestionable: Metge s'emplaca enmig dels dos italians i
de les seves obres i converses amb coneixement de cau~a.5~
10. 1.1 mirada metgiaiia sobre el llorrr podia venir condicionada pel fet
que Boccaccio i Dance, els seus tan estimars aumrs a la llum de Loromni, se
l'havien mirada -prr motiur diferents- de molr i molr Iluny. Fciir un sdt,
observo que un bon oneixedor deBoccaccio i percuiyent alaswaadscripció
poetica, el marques de Santillana, podria renir prercnt aquesr compte
peridenr en representar-la %deverde lauro coronado* a la Comedietnde Ponya.
Cal distingir, amb tor, que Don fñiga no assimili en profundirar les
innovacions boccaccianes, segons despren Miguel Ángel Pérer Priego (mor,
p. 494). despris $una subcil analisi.
51. Recordem que a Lo romni, el diileg no is sols qüesti6 de forma
litrriria ans la vil per arribar a la veritat (OBM, pp. i94, 26-28; 176. 2526...); aixi coin pot interaar tenir presenc que s'hi adreca a dos cerdes de
lectorr, el present i el futur, d'on espera obtrnir un profit (nota 72 infra).
52. Parcllamenr, el cúmul d r significacions apunradcs perceptibles
només nllcroscbpicment- faculn de llegir el seu Crirdh com fruit d'uni

Fet que I'ubicaria a I'avantguarda de l'umanesimo, si I'entenem -entre alrres coses, que aprenem en els entesoscom una exigencia de renovar les mentalitats, d'innovar la
diaiecrica i I'etica, acrituds que resseguim ais textos pero que
cal completar a través de la historia i la cultura.
El rnodern corrent, perb, a les nosrres latituds era malvist, arriscat i sospitós aleshores per part del poder. Aquelles actituds -normais ais cercles italians, que vedlaven per
la salut del moviment (Di Napoli 1963, pp. 51-7~)-,ací
eren molt extraordinkies; i així, Metge hauria d'escriure
secretament, arnés de per grat, per forca. El seu hermetisme, doncs, més enlli del gust característic perla comunicació íntima, venia exigit perla prudencia, ja que parodia
-i en situacions molt compromeses- no ja el vell raciocini
escolistic (Llibre de Fortuna e Prudencia) ans la ideologia
de I'afamat humanista, la qual era carta d'aval d'ortodbxia
perb també perillosament medievalitzant. Si allb es delataria de manera ostensible al llibre 11 de Lo somni amb
l'aparatosa citació del De remediis (nota 67 inza), aixb
darrer ho denuncia en les fonts de la segona meitat del Ilibre 111 (nota 62 $a).
Cai íixar-s'hi encara que s'ha anat generalment a la carta
de cloenda per a datar I'obra a causa del primer procés viscut per Metge, el 1388, jaque hi vol moure a compassió i
hi apareix «maltractarr injustament per envejosos (Iínies
rnolt coiiscieiit dccci6 de remBtiques discutides pels primers l~umanistesi
no sols cam una valuosa ~raducció& u n rclar de moda.
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20-21). Perb aixb té molts precedents, entre els quals
(membrant la relació iralo-catalana) cal adduir passarges ja
apuntats, com ara la frase inicial del llibre que traduia: el
Decameró.53
Així també, Petrarca, qui també defensava el seu estil
amb fermesa,54 no aprovava una manera d'escriure de
Boccaccio, qui també s'havia defensat.55 1així doncs, en
formular Metge una expressió semblant quant al tracte
que rep, no la podem d l a r d'aquells atacs i defenses quant
a una manera d'escriure o almenys no s'hauria d'exclusivitzar el maltractament metgii en un sentir, el de les aportadons documentals.
Perquk si Petrarca -encara que es decebi amb i'impertkrrit verones- dubtava de la capacitat de reinoció del
exemple, Metge I'hi retreia indignat, recolzant I'efectivitat
en el fust moral, més enlli del literari, sense admetre cap
5 . El proemi comeiica: ~Uiiianacosa iver carnpassionc dcgli dicrin,
p. j. I a la i~irroduccióde IaIVJornxda, Ilegim: ~ P eche
r racciansi i rnorditori,
e se essi riscaldar non si possoiio, assiderati si vivano, e nc' lor dilcrri, anzi
appetiti corrorri staridosi,>,p. 266. (Rassi, p. ij, relaciona el sentit defensiu
del prefaci de la Senil XVII, j amb aquesta introducció, &i con1 rambé
amb la conclusió del Decarnero?.
14. Recordem precisamenr algunes epistoles adrecades a Bocciccio (com
la Familiai. XXI, 11, o la Senil 11, i; ambdues esmeiiradcs aci), an discorre
sobre la injusticia i envcja deb seus detractors.
S>. Aporrem el passatge del prefaci de la Scnil XWI, j, ernieiitat a la
nota 13 jupra, per tal de rnosrnrgue Perrarca encenia que Boccaccio defensava
una manen d'cscriurc: ,<Animadvertialicubi librum ipsum u n u m denribus
lacessirum, tuo tamrn bacula egregic ruaque voce defensumu, Roísi, p. 71.
Sobrr I'ús d'aquesta expressió per Petrarca poden veure J . Turrd 2002, p.
79, nota I.

mena de desvalorització i afirmant la seva autenticitat. Es
tot un seguit d'indignacions i de vindicacions dins d'una
veritable dialkctica intellectual.56
Per tot aixb, la data del Griseh, que es fonamentava en
el mal tracte akludita causa del procés en que Bernat Metge es va veure implicar i la consegüent demanda d'ajur a
Isabel de Guimeri (OBM, pp. *41-44),des de la palestra
d'aquesta polkmica literaria, s'hauria de qüestionar.
Ara bé, a despit de revisar la datació, no sembla desencenada, pero no tant per la defensa judicial i el maltractament en si mateixos com pel recurs literari de jugar amb
un fet real; val a dir, per combinar la ficció amb la realitat
o identificar els plans literari i vivencid, recurs no Ilunyi al
que materialitzaven les Senils XVII, 2, i XVII, 3, a causa de
la teoria i la practica al voltant de les idees de la Fortuna i
de l'esforq intellectual. Recurs de ficcionalitat de que també es vaidri Metge a Lo somni, on -servint-se de les fonts
amagades- fusiona la presó de I'esperit i la red: de totes
56. Aquesra típica polemica hunianisra sobre reoria lirer2ria 6s la que
afaifai~ona
la prbxima gran obra de les lletrcs catalanes: el Curial, on es repren,
a l scimni del Parnhs del 111 Ilibre, con1 a llnia canducrora al \~oltaiirdels
rnodrls literaris. No s'lii rracn sols de la versemblanp aiis de fer fronc a la
banalitat ficcianal a causa d'altres supremacies prbpies drls temps passars
(nora 85 infra) o seiizillameiit dc la legitimitat de la prosa profana. Riben
(2001,p. 566). aixi mstrix, mnnecta Gn'ielda i Curia1 o través del discurs
plaenr.
En alrre ardrr dr coses, podrlem recordar que, prop la citació de I'Arr
poctica a IaXVII, 3, s'avalava ja que la invenció barregk el verirable amb el
fingir ( h a mentitur, sic ueris, falsa reiniscetn, v. 1x1, rd. cit., p. 129).

dues diu, dona, que té I'esperanp de sortir bé (OBM, p.
176, 6; Butinyi 2000 b, pp. 43-44).
Perb, a més a més, el Guise& sembla allunyat temporalment de Lo somni a causa de la remesa que fa des
d'aquest dialeg envers aquel1 reiat. Hem &observar que
Metge hi adscriu una intertextualitat del llibre XiV del
Genealogiae deorum, amb la qual tornaria a tocar aquel1
punt tebric tan vulnerable i objecte de diatribes:
La pasciencia, forrirut e amor conjuga1 de Griselda, la isrbria d e la
qual fou per mi de latí en n o s m v u i p t m p o m d a , callaré, car tant
4s notbria que ya la recitenper enganar ler ntü m ks v e t k e cornjikn
en iuem entorn delfoch. (OBM, p. jj6,zr-zq)

La imatge que destaquem en cursives correspon a un
tros d'aquesta tan difosa obra boccacciana -la qual també
utilitza Metge al llibre 111 del dialeg- i prové d'un llibre
que tracta tot just de teoria literaria, on Boccaccio mantenia -¡una altra vegada!- la noblesa de la seva prosa; i, a
sobre, pertany a un capitol titulat Smlmm crederepoetas
nilserwissesub corticefabularum. On sostenia que el valor
poktic -i fins i tot sagrat- es troba inclús a la mes vulgar
manera de narrar, és a dir als contes de les velletes:57
57. La &da ennoblidora, amb fonamenr als Moralia de sanr Gregori,
era ja brn present al Trattatello in kudtdi Dantc i s'exprwa aixi a 11 Comento: uE ancora quarunque ala Sacra Scrittura del turco agguagliar non

si possa,

se non in quanto di quella favelli, come in assai parti fa, nondimeno, largamente parlando, dir si pub di questo, quello esserneche san Gregorio f i r m a
di quello...i). v. 1, p. 163.

Taceant ergo blarelatores inscii er omutescant superbi, si possunt,
c u m ne d u m insignes viros, lacre Musamm educatos et in laribus
phylosophie versatos arque sacris duratos srudiis, profundissimos in
suis poematibu sensus apposuisse semper credendum sit, sed eriam
nullam esse usquam t a m deliranten1 aniculam, circafoculum
ahmertici larir una cum vigikzntibur ybernü noctiburjübellar orci,
seu fatarum, ve1 lammiarum, er huiurnodi, ex quibus sepissime inventa conficiunr, fingentem arque recitantem, que sub pretextii
relatorum n o n sentiat aliquem i u x u vires sui modici intellectus
sensum minime quandoque ridendum ... WV, x, 970)

La intertextualitar amb les Genealogiae la podem
ratificar perquk ha quedar reflecrida a la disparirar dels
manuscrits metgians (I'A diu velles i I'U vetlles, com bé
advertí ja el Dr. Riquer, OBM, p. 337, nota zj), ja que al
D'una altra part, que aquel1 entorn era un lloc infim ho constata al De
caribw. car alla Cs on diu que s'hi de recloure Zenbbia en la seva disgricia:
vnunc velara cogitur muliercularum audire hbrllas» (ViII, 6 , p. 682). La
mateuta iinatge de les velles vori el foc la uriliaara P e t n r u m b menyspreu
a lnvective contra m~dicum:<.4udires, credo, libencius fabellas, quas posc
cenan ante facum de orco et lamiis audirc soles, sed annir certe iam non
puer, si potes, adsuesce melioribus~~
(Prrrarca 1955, p. 654).

En recollim duer valaracions mes: l'una pertany a I'estudi de CondeInfanrer, on es h un comenmi sobre lo imatge metgianadigne de ser rerrdtat:
ioirnpagablc su presentaciún como cuento recicado al amor de la lumbre,
para aliviar la pesadumbre del hiladon (o. cit., p. q);l'altra areny la imatge
boccacciana i procedeix del segle m: <<Quizá
Bocuxio tam6 su asunto de
algún cuento popular consewada por la tndiciúii dom&tica: pero bajo su
pluma elegante adquiriú toda su brillantn, y la celebridad que lo coloca entre
Iz obras clásicas que el arce hizo rrús populares, que lo eran bajo las formas
rudas con que se idearon primitivamente» (cit. d'A. Durán. ib., p. 54).

text llatí sortien tots dos mots, els cluals als manuscrits
catalans s'han desdoblar, casualment i suggestivarnent. 1
ara ens serveixen per a desxifrar la font.
Si quan Metge va traduir el relat, I'aire defensiu envers
aquests temes era insisten1 i ferm, gairebé violent, rere
aquesta foi~t,a Lo somni, s'ha tornat indulgent i ple de
benvolenqa; val a dir, que sense decaure en justesa ni fermerar ideolbgica, pot delatar molt bé el pas dels anys.
Perb la font sobretot ens corrobora la interrelació
Griselda-Lo somni quant a la defensa d'una manera d'escriure, així com és escaient des de la perspectiva e r i ~ a . 51~
aixb ens confirma que Metge, seguint les petges literiries
de Boccaccio, defensa qualssevol exemples -fossin prosaics o irreverents- com reals i vhlids, amb que fossin de
debb virtuosos o servissin moralment; cosa que potser cal
estendre a la llengua vulgar i, sens dubte, a un llenguatge
lliure i desenfadat, que reflecteixi la vida mateixa. Prioritat
-la d'utilitat- queja era ben ciceroniana, de i'autor que
tant valora a Lo sornni

58. Des del Griseldd cal acendre I'adequaci6 erici per sobre d'aquesta
de teoria li~eririai de la filosbfico-tealbgica, que tambC es d6iia amb el
Ilibre 1 de Lo ~omni(noca 65 +a). Fins d punr que el IV, llibre kric on
exposa la i.irtur i el vici en cada meirar, pot ser molt be una ampliacid de la
ideologia amb que ací hi froiit a Petrarca. Obsewem que, havent seguir els
exemples de dones romanes que dóna aqucsr alaFamiliar XXl, 8, el1 colloca
Griselda cam hiscbrica; cncara, I'esplkndidi cxalració que seguidament fa
de la dona, s'ernrnarca amb durs referkncies que alleguen que rll es documenta en histories (OBM, pp. 346, 26 i 343, 17).

Metge posava en relleu el GrUeIda boccaccia d'una altra
manera que Petrarca, no canviant-lo de lloc ans
iiluminant-lo o subratllant-lo; i fixem-nos ara que, si hagués begut del text italii -si hagués traduit aquest-, no hi
hauria hagut opció a la confrontació epistolar amb el
Griseídis. Així, considerant tots els contextos literaris -el
de la referencia griseldiana des del diileg i també el del
XVII de les Senils j el del Decameró-, emergeix el valor
de la paciencia del seu Grireh, on cal entendre
que el motiu de lavaloració és que fins i tot a l'ínfim lloc
poden haver-hi veritats morals, segons doya ja el seu relat
Dioneo; i aixb inutilitzava qualsevol altra sublimació.
Metge es concentra a un concepte nou de virtut, com fa
seguint Vaieri M k i m al darrere les obres petrarquesca i
boccacciana d'exaltació de dones illustres -també al IV de
Lo somni-; on, així com hem vist que ací es desempailega
de la versemblanqa, allí ho fa amb coses com les convencions socio-culturals, al cap i a la fi també externes al fet
virtuós, rot rescatanr les omissions naturalistes per part de
Petrarca. Cosa que ens fa entendre el nivel1 classicista de la
seva moral i etis fa distanciar la seva paciencia griseldiana
de la tradicional i posar-la més de costar a la senequiana;
per un estil, no llegim la tornada de Metge a Barcelona, al
final del Llibre de Fortuna e Prud?ncia, sota el signe del
passotisrne ans del de la impertorbabilitat clbsica, a I'ombra de Lu&.
1 si Petrarca pretenia fer un alt exemplum &una vulgar
f a u h mitjanqant la noblesa-entenent aquesra com la &r-

tega religiosa, la versemblanp literaria i la lengua llatinatot i que no servís per ensenyar a la vida real, Metge, amb
tot de ressonhcies culturalistes, hi defensava la vaiidesa de
les donetes de les rondalles o de suicides paganes, mentre
servissin perla sevavirtut. Recordem que Petrarca i Metge
no pensaveii igual en cap dels dos casos. En definitiva, recalca i aprofita el món i l'estil literari de més baixa aparen$a -i alhora posa els models clbsics en lloc de preeminencia, com veurem tot seguit per la citació d'autoritat- en
busca de la utilitat moral més eficient.59
No es tracta de la vigencia de la literatura culta o la
popular, perquk en les seves mans no eren ja obres populars. Senzillament, el que estava rubricant Metge és que
Boccaccio no era cap contador de rondalles. No obstant
aixb, el que en Petrarca era una discussió literaria entre
Pidua i Vetona, en Metge -potser segons el procediment
d'abstracció petrarquesca- es converteix en flagrant radicalització filosbfica, que el duu a un judici fulminant: qui
no creu en aquesta histbria 6s un menyscreent i un viciós.
59. Pera Metge, la validesa m o d legirima el text al marge de la temhtica,
el Ilenguarge, la ficcionalirar o la ve~semblan~;
siguin a no re&, proviiiguin
d'on provinguin, es determina mirjanpnt d reu aprofitament. Dr manera
semblint, es feia sagrada l'escriprura profana al Tranatello,a les Gmealogiae
o a II Comtnto. Per a Petrarca -bé que s'errenglcra a la línia de Mussato a
Salutati (Curriu3, o. cit., 1, p. 322)-, hi pesen molt rls aspectes més formals
-i potser l'ombra de sant Tomas i la seva pastura al respecte (nora 29
rupra)-; el fer és que la seva mancn de fer-la sagrada va ser fer-la religiosx,
cosa que Metge va saber distingir en un fil de veu tan prim com era el de la
conversa griseldiana amb Roccaccio.

Amb la mateixa frase amb que ho havia apuntat Petrarca,
i amb el mateix doble efecte, Metge entra de ferm a salvaguardar la prosa profana i la virtur boccaccesques.
Suposant que Metge no hagués llegit el Griselda al seu
lloc sublim i enlairat del Decameró,60 el ve11 conte era un
pou de saviesa popular, segons constata el fet que, per
l'efecte cathtic, s'hagi vist de diferents maneres i al llarg del
temps com exemplurn (Conde-Infantes, o. cit., pp. 14-16);
Metge, en aquel1 cas possible de desconeixenca, el que estaria defensant 6s queja es llegia amb profit i no li calia
més noblesa. El Griseídis, en fer-la una «novellain chiave
di 'probario fidei'i) (Albanese, o. cit., p. 164), li afegia amb
escreix, mentre que la versió catalana restituya Griselda al
seu m6n real -de fet, el decameronii-, advertinr a les carres que no calia mudar-li més vestits.
Havent fet Rosella Bessi un recorregut contrastiu sobre
el Griseldis i els textos bíblics -sobretot els simbblics
d'obediincia i paciencia: Abraham i Job- i també per sant
60. Veg¡,, una csqiiematimció a I'Ap&ndix. Metge odia tenir presenl
la c o L l o ~ ~ csuprema
ió
del relatx, 10,i el seu paraLlelamb IaDiwino CornPdi,
ja que al 6nd del Decomeró i despres d'un procés d'ascensi6 srmblant, hi
havia una ombra mariana, la qual es pocencia al Grireldii (Bessi, o. cit., p.
713). La coiücikncia metgiana es podria reconkixcr quan hi aplica tambe la
figura Mariae, pcrb a travis de la dona real (una rnariera mis d'implicar el
lector?); obsewem que ri a Irs darreres linies de la primera carta seinbla
haver-hi prtites traces dcl final del parenastre. a I'eiidreq final e poden
reconkixcr de I'avemaria. El fet que Metgcfixi lavinut com un boii U s liurnh,
no ja possible sin6 rcal, no implica que interroinpi la lectura d'una oració
dc provinen~adantesca, boccacciana i perrarquesca.

Agustí, despren que el nou estil a que la tradueix Petrarca
consisteix en una (tdilatazione 'interpretativa' dei tema
chiave mediante il ricorso a moduli di matrice scritturale
e a elementi ricavati dalla tradizione esegerican (o. cit., p.
726).61 Metge no només coneixiab6 el sant filbsof ans
s'identifica molt amb el1 al 1 llibre de Lo somni, pero es
manifesta a la dihpora de la interpretació agustiniana de
Petrarca en materia &$rica i ho expressa amb un drhstic
rebuig de Tiresias, qui al 111llibre parla d'amorper boca
de I'Agustí del S e ~ e t u r n . ~ ~
En la citació griseldiana de Lo somni, Metge 110 cita
Petrarca, perb una perita referencia pot indicar que I'hagi
tingut present: la d'aLludir el Griselda com un conte ben
conegut -com fa dient que la historia <<talir
6s notoria»-,
cosa que feia ja aquel1 escriptor a la Senil XVII, 3, introductbria al Grire/disSi3 Cal comprar amb aixb, malgrat que
63. El reflex dif6s de Job rrrr Bacaccio passa a ser en Petrarca un ten
calcar d'un pasargr de sant Agitsti (Bessi, o. cit., p. 7i9). Caldrii que els
especialisres afronriii aquelles font. -amb que Pctrarca manipula el rexr
boccaccesc- amb la rnanipulaci6 metgiana; ací només escem obscmnt des
dels mara, on emn~orllaveiila intrncionaliar del scu r a t .
62. El Dr. Riqurr traccava ja d'aquesra darrera font el i933, rnenrre que
la fanr ciceroniana que hi 6s a i darrera -segons vaig plancejar en Butinyi
,994 a, i M ser reprodtiit en moi b me la va rarificar aleshorcs el llarinista
A~conioMoreno. (Aquesr jac de foiits es pot donar potser pcr boja que
I'ha subscrit kmpliainent S. M. Cingolani: El romni A r r a cultura, ed.
Quaderiis Crema, Barcelona 2002, pp. 262-264).
63. ,,Que licec a multis er laudata rr experira herir,>(Rossi, p. 76; vegin
t m b 6 la nata 34 rrrpra). Ersenr ja notbria, li volia donar mtr nocarier;lc;
actitud que sembla mimttica cn Mecge. qui tan sovint ulrrapassa el mesrre.

no sapiguem el que podia coneixer de la seva obra; fins i
tot si havia llegir aquest prefaci de la XVII, 3, bé que ens
ho ha semblar diverses vegades.
Cal demanar-se ara que coneixia Metge del llibre XVII
de les Senils i quan ho va conkixer.64 A les cartes del
GriseMa nornés es fan referencies, més o menys explícites,
a la XVII, 4, i al colofó (cornú amb la XVII, 3); menrre
que a Lo somni -on fa al.lusió al seu propi Griselda-, és
possible -ho acabem de veure- que conegués la XVII, 3,
perb és molt probable que comptés amb la XVII, 2 .
Recordem que Pctrarca, abans de rraduir el conre, queja era canegut, havia
fet praves d'audiencia recitanr la versi6 boccaccerca, la quai es va aprendre
de membria: lQuod cuni brevi posrmodum fecissem graramqiie audiencibus
cogiiovisscm, subira talir interlaquendoin cogitario supewcnit, fieri posse
ut nortri rciarn sernionis ignaros tam dulcir ystoria delecrarer, ciirn et michi
semper ante inultos annor audita phcuisser, er tibi usque adeo placuisse
perpendercm ut vulgar¡ eain stilo tuo censueis non indignan er fine operir,
ubi redioruin disciplina validiora queliber collocari iubern, ib.
Fixem-nos-hi encara quc Mctge deixa la incertitud de si és concgut el
cante de Griselda o la seva versi6 ai carala, a I'igual que s'esdevk anib els
ami- padua i verones, car no qucda del tot clar tampoc que havien llegir.
64. les por pensar amb fonament que -porser des de Nipols i aitre cop
gricier a la mediaci6 de Pere de Pont- Bernit Metge havia rebur el recull
sencer de les episrales que Petrarca acabava d'esmenar i havia publicar uii
mes abans de la seva morru, Tavani ,996, p. 137; d'alrra banda, s'ha advertit
una imitado de la Senil IV, 3, en rina carta redactada per Metge coin a
secretari reial el 1409 (OBM, pp. *i81-188). Cal rellevar també que les XVII,
3 i 4, Cs probable que hi anessin junrcs; segons Albanese, la primera es rroba
ai gruix dels manuscrits griscldians conseivais (o. cir., p. r57) i la srgona
mella cradirione manoswirra c a stampn & stari spesso congiunra Ala Sen.
M I , 3 e considerata come un'unica lerteran, ib., p. 167.

N o podem saber -almenys actuaiment- si Metge fa el
Griselda com una resposta contundent a Petrarca o bé si
s'acabi de distanciar en conkixer millor les seves obres, en
un segon rnoment, quan escriu Lo somni; pensem en la
XVII, 2 , epístola que té present des que encera el dialeg i
que sernbla tornar a recordar ai IV llibre dins la problematica de la Fortuna. Perqui la tematica amb que s'havia
enfilar temps enrere, a propbsit de dissentir de la interpretació del Griseldü, té rnolt de pes en el gran diiieg.65
Encara, comptant amb la construcció de les'fonts de Lo
~ o r n n icaldria
, ~ ~ extreure una Ili5ó de la collocació de la
65. Al llibre 1 es troba enplicaciú dr les diferencies des d'un punr de
vista reolbgic: la idea d'un DCu creador que fa donació de I'lnima racioiid
-punr neuralgic dels humanisces- és contrina a la d'un ser arbirrari i -rot
i que amb excuses- proper a un ser malvar; aquella divinirar sustenta una
moral d'amor huini, contriria en bone lbgica al Smttum. El desengany
mergii -explicic no nornés al priiicipi del llibre IV rinó nmbC al final de Lo
romni- conrrwaamb el to envidar dels camentanients del dialeg i el sarisfet
del final del llibre 1. La rínresi harinbiiica que Mecge hi fa de racionalisme
i cristianisme, peiitiiianr les rradicions, sabrerot la clhsica, dúna en monl
iin resulrat ben oposar al permrquesc. No havia canviar la vcncraci6 cap
aqurlls textos om rainyoc cap als de la cradicid secular; havien canviat els
ulls que els llegien, que ara s'esforqveii per a usar de manera renovada la
racianalirac, bé que uils i alrres ho frien des de posicions difererirs. 1 si els
nous rcmps implicaven una crisi o revisi6 de les auturitatr, Merge ho feia
implacablcrnenr a favor del classicisme en aspectes cam la moral.
66. Poden veure una aproximació en iin quadre esquemitic que aplega
les propasades fins al momcnr eii Butinya 2001 c, pp. no-533, i eii En lor
orígener delHumarriim BemrMrtge, pp. 500-503. Aquesr hipotenr fonrístic
fa evident la ferma esrructura de robra, que hauria aprb als rresccnrisrer;
ara be, faig observar el seu caricter esthric, propi pcr a uii dialeg. que conrrasra ainb el dinimic del Curia/ (Butiiiyi 2001 a, p. ~ Y I el
) , qual segueiv la

en tots
Senil XWI, z, perquk apareixeria als llibres 1i
dos casos lligada al tan doctrinal De remedzis. La primera
vegada totes dues fonts petratquesques semblen admiratives i de la XVII, 2, pren frases dels clissics, tret que evidenciaria un reconeixement envers Petrarca, de qui tant ha
aprks, tot i que li hi fa alguna esmena.68 Ara bé, a la segoila ocasió, al comencament del datrer Ilibre, que tracta de
la Fortuna, és quan el Metge-personatge respondria irritat
contra aquelles dues fonts de Petrarca." La perfecció de
Merge és criptica i esta feta de nimietats; com més va,
--

pauta arquirecrbnica de la Divina Comedia, amb I'exteiisid tempoilil apropiada pera un viatge, com ho & aqursta riovel.la.
67. Aparició suhterrinia, aid coin és clandestina la principal prcstiicia
dc Petrarca, la dels llibres 111 i IV.
Les cites declaradcs, perb, $6" expressives del que hem anant veienr al
Gnleld?. La del llibrr 1, que pasa discretament, és un molr iioble record de
I'Afrirn, al coitat del Somnium Scipionir (OBM, p. zoz, 17); perb la can lluent
del IILdel tan prcsrigiat Dertmcdiir-, re unalectura burlesca. gens esotkrica,
per@ el wpitol 11, 113, eii el contexr elevar i classicista que s'inrrodurin,
resulta cbmic a ulls hurnanistes, cosa que par explicar que derraquis amb
tant relleu anecdora tan secundhria.
68. En Butinyi zooo b, pp. 41-43, vaig presentar la inrertexrudirat qiie
inclou la citació perrarquesca de Suetoni; després vaig distingir encara o m ,
a l mate¡, passarge, Mrtge remuiitava a la fant primera, a Ciccró, en una
ciració que Petrarca atribiiia a Skneci (Burinyi zoor e, pp. 48-49), amb la
quai cosa estava afinant i feiir lnCs correctl la remesa perrarquesca.
69. Vegin lacitació del noatre primer parallel a la p. i6nrpra. 1 si ahnem
a la discorsid sernhrica corre cl 111 i TV de Loronini-perqu* no es dedunx
rn rigor quc, dccebur d'hiver sentir el Corbaccio, surti amb la inencid inrcmpesriva de Fortuiia-, podriem trabar una motivacid a la incomprensió
peltarqucsca de la filosofia yustiniana, que tan bé havia mostrar conkixer
Merge al 1.

I'escriptura més es va fent un quefer mil.limktric, distant
de les prolífiques i a m p ~ ~ l o s summes,
es
que semblen
críptiques perb que d costar d'aquests escrits no ho són
gens.
Tot aquest conjunt de coses apxentment petites fa que
relacioriem el Grüeldz amb la Familiar a Boccaccio ja esmenrada (XXI, 15) pel fet que Petrarca no hi menciona
mai Dante, de qui tractava Ilargament; en parlaven amb
motiu d'haver-li comentat el certaldes que hom li havia
advertit certa gelosia a causa de I'admiració que el1 professava al florenti.70 Perquk, així com I'objecte d'admiració
per part de Boccaccio era Dante, i , sorprenentment i expressament, Petrarca I'omet quan en parla, per un estil,
Metge, quan es tracra de Boccaccio, a qui rant admira,
pot estar actuant com Petrarca-qui segueix al Griseh-, ja
que fent una omissió semblant ni esmenta el certaldes.
Aquest munt de possibles indirectes, per als amics comptats de Metge que les entendrien, farien innecesskia o fins i
tot vulgar I'allusió explícita de Boccaccio; el seu art exquisit
és gasiu en pistes. Ja entraria a l a expectativa d'aquell cercle
carala d'iniciats, que reien amb el Semzó, que amb el seguiment del Griseldis Metge defengués el Grüeldu boccaccii
fronr a l petrarquesc; cosa d'altra part molt natural en qui
era can procliu a I'epicureisme. Era ben normal que Metge
70. La disconformirar respecte a Dantr 6s un dels evponenrs de la
disparirar de llurs postures (Gómez-Jimgnez 2001, pp. 373-375). Aquesra
carta. on vol dcsfer la calúmriia quc i'odia o eliveja, 6s una dr les mér famosa
de llur corrcsporid&iicia(Epirsolu, Dorri, pp. 463-477).

estigués més a prop d'una mística laica w m la boccacciana,
que expresa una devoció per la mateixa literatura i que
amb aquel¡ vulgar exemple tancava la magnífica Jornada X
del Decanred, que no pas de la seva uansformació piadosa.
M e t ~ hi
e hauria begur una esplendorosa valoració del món
més tangible, sense anuLlarpero I'altre," procediment que
s'arrodoneix amb la font de les Genealoke rere la citació
griseldiana del llibre IV de Lo s0rnni.7~
7'. El mateix Ovidi enamorat, gairebé obsce, reprodueix la temirica
griseldiana: uii engeny o una prova amorosa que s'acara a m b actitud
d'accepnció; el fet de vestir una remitica filos6fica m b robes correnn o
idhuc provocatives ré un divertir carés rnvers velles nientalitats, el qual va
de la sornegueria al desafiirnent.
72. Metge deixa veure a Lo romni que la valoració pagana la beu al
certaldes. Heus ací &un contrast:

lo mi credo che assai lcggierrnenre
porrcmo vedere gli ontirhi porti
overr irnicate, tanto quonro a lo
'ngcgno urnano ipoirihile, le ieueirigie
d& Spirifo Santo: il quale, si comr
noi nelli divina Scrirrura ucggiarno,
perla bocca di rnolri i suo' alrirrirni
scweti rivelb n'fumn. famenda loro
,otro uelame parlare r 5 c h í a drbiio
r~rnpoper opera, seniñ alcuno velo,
intrndeva di dimarrrare (a cura de
P . G. Ricci, T~atiorclfoin Liudr ái

Danir, l"., pp. 477.472, 138).

E moltrphildmfi rpoeroi ir rdn aroscnii oiioa o L? urritat r n qllonr ht6mona1 rnginj he por romprndre.
(...) reí que a prcrcnr hages virr o
o?< ?,o rrnguri ceht a mor nmiclls r
servidors ... E si en scriis Iio volier
rnirre, jñ seanrcguiria niajor proffir
en lo i m p eidcuenidor a rnolrs (...)
r i subtilmcnr h i vuliis spccular,
conrxrris gran parr del rniireri

q~eym
amogat, pera n o t f o p cura
kpribiiror ~quellq~u,l»i
lo rnbrdi...
(OBM, 1 178, 13-14 ... 11 212,
i 4 i 7 . i 216, 6-9.)

Algunes d'aquesres propostes les he exposadcs en el congris sobre <<La
recepción de Buccaccio eii Esparia,,, on assisrien italianisres e n t r e clls, els
professors Virrore Bnncn i Michelangelo Piconc-i cspecislisres en Griseldes
-m
ara María Heriiánda i Juan Carlos Conde.

La discordan~arnetgiano-petrarquesca es reflecteix en
petiteses literiries o estira-i-arronses mentals, com denotaria el uactamelit d'un dels afegits més vistosos per part de
Petrarca sobre el text decameronii: l'ambientació
geogrifica inicial, que inclou una referencia a Virgili
(OBM, p. 120,nota 6).Inclusió que fa pensar en la Senil
11, I -ja esmentada-, on Petrarca es defensava dels que atacaven la seva manera d'escriure qualificanr-la de massa
bucblica.73 Perque, encaraque no s'ha uobat cap provatura decisiva,T4 no crec casual que s'hagi suprimit a la versió
catalana, fent aid el text més proper a Boccaccio, quan és
un típic recurs rnetgii el de recuperar a través de la font
que segueix trets de la font original que la seva font havia
seguit.75 1 si Petrarca s'ha lamentat a Boccaccio perquk el
73. A la srva ampliació, Pernrca rewrda les Gdrg$uei, on es definia rl
Po cam el rei dels rius (1, v. 482) i dibuka un suau piisatge de planúries
regaddes i entre muntanyes, que ens Temer al d'qucsta Seiiil:
Grata plaiiirir cr inreriectis wllibus
ac rnontibus circuniflcxis aprica
parirer ac iocunda esr arque ab

eorum quibus siibiaet prdc monrium nomen tcncr, Rorai. p. 29, 1.

parvi colles in plano emincnr, ei
magni montes mrioribur cincri larenr, Senil 11, r, I'etrarca 1955, pp.
~064,1066.

Senil oii rambe se cita Virgili com a autor biicblic en referencia a un
passatge de les Gehrgiquei (IV, v. ~ 6 4perb
, o n errbiiiarnenr s'hi rernrt a les
tlucbliquer, scgons veiein a la nota 76 infa.
74. Tavani exposa morius a favor i en contra (1996, p. 162).
75. En OBM es rerregueix com rere la XXI, 8, de les IFarniliars es va
rescatarir l'arigind dels exemples de Valcri Mixim (pp. 331-337). La d i n h i c a
de prendre d'un autor amb filcre exlgent, modificar-lo per menut, eswrnetre
un rexr amb un d t r e drl rnateix autor, renllar d'acl i enganxar d'alli, erc.,
per tal de matisar la prbpia expressivirac,a Merge li era ben coneguda (Riquer

criticaven pel fet de ser massa bucblic,T6 aixb vol dir que
era conscient de la cirrega retbrica del seu afegit griseldih;
per tant, quan les cartes de Metge abonen que simpatitza
tant amb Boccaccio, allb podia brindar-li una ocasió
d'afavorir-lo des de I'arrencada del conte.77
1 així com descreiem que els mals tractes es referissin
exclusivament al procés, reconsiderem ara la demanda
d'ajut a madona Isabel. Perque, tenint en compte aquestes
alineacions de caire filolbgic i la seva transcendencia, poden incloure més ressons.
Pensem a I'únic autor que esmenta a les cartes foca
Petrarca: segons diu a I'epístola inicial, «lo mestra de
amor, Ovidin (línia 15). Autor que Boccaccio segueix de
prop i que irritava Petrarca. 1a qui -a la carta Senil ja citada a Boccaccio i que, bé que no directament, hem vinculat
1975, p. 4 , i Tavani, o. cit., p. 161. Aquesr iiivertigador, h m n r corrjat els

textos i davaiit de les analogies, arriba com inevirableu>ndusió al coneixcincnt
directe de la vesid grlsrldian~de Boccaczio per part de .V\.lerge,ib., 1,. 168).
76. ~Quarrah e d e , nescio an ultima, accusatione si moveor, ad iiil aliud
quam ad risum moveor. Allior iii B u c o l i k , i i r aiunr, srilur ert mcus quam
parorii cariuinis poscar hiimilitasx (Petrarca~gys,p. 1064). Eii nora, p. 1066,
s'aclareix I'rrror pcr les G~brgiques.Sobrc aqitesra errada en concret se'ii
faran burles a Petrarca per parr dels mitrinos humanistes, com cansnra la
conversa qur té lloc a cara de Sdutari i que recollira Bruni en el Didlogo a
I'aolo Vergerio (Morrás 2000, p. 71).
77. Quani a Petrarca, pcr parr de Merge, obro diverses possibilitars:
qiic amb la rerallada bucblica estigui reprovanr de nou el seu bucalisme; o
bé que apuiirbs amb el dit I'error comentar a la nota anterior, cosa que no
seria I'única vegadi que ho faria, segons heiu visc a k nora 68 qm.

al nostre relat griseldii, la 11, 1- Petrarca qualifica així:
«lacivissimus poetarum Nao». Ara bé, resulta que el més
lasciu de tots els poetes, de la m i de Metge, 4s citar amb
honors, encapcalant una traducció del mateix Petrarca, i,
encara, a Lo somni sera qualificat de profeta (OBM, p.
196, 21-22).
Metge, al davant del seu Griselda feia una citació de
i'epístola 11, 6, de les Pbntiques, a la qual no s'havia donat
m& i m p o h c i a , pero -a banda d'imprimir cadcter a tot el
seu GrüeMa- podria ser que es projectés cap a fets personals
de I'emissor i la destinataria,en una situació d'identificació,
segons faria posteriorment arnb les presons de Lo somni i
segons havia comencat a fer Perrarca, amb la interacció
del pla real i el literari. La citació té lloc dins l'única frase
que forma la carta prologal, forrnulació sintictica
afiligranada queja analitzi el Dr. Riquer (OBM, p. *rr).
Observem que Ovidi, en aquelles cartes de I'exili i també a les Tristes, integrava el fet polític -que estava vivint i
parint- i el literari, cosa que Metge podia rnolt bé haver
imitat o assimilat amb cornplaenqa. També ho fari a Lo
somni, on s'emmiralla en Ciceró, amb el Laelius de
amicitia i amb el Somnium Scipionis (Butinyi 1994 b, pp.
197-199), en que plagia no només I'amistat dels antics
sinó també la situació escenica de I'antiguitat:78recorda el
78. Aquesra explotació de la virrudint dcl rorr I'auror del Cun'dla parta
a una aln rralin.~ciómistica al 111Ilibre, rarit micjanpt cxplicacions cebriques
com prictiques, mostrant un gran domini rkcnic; cncara, amb mr aixb encaixa
a la prrfecció la meva hipbrcsi d'auroria i l'equival&nciaentre Curial i el
Magnhiiii (Buriiiyi 2001 a, pp. 213-228). Vegin també la nora S j infrn.

llibre que li havia prestar el rei, atnb ocasió de la conversa
en que parlaren sobre la mort abans de morir I'interlocutor, el mateix Joan 1.79 Igualment, ací, estaria aplicant
amb artística ambivalenca la cita ovidiana envers la ben
real madona Isabel: encara que sou virtuosa, no us aniri
malariieiit aquest exemple, car, com diu Ovidi, <<al
cavall
Ileuger, quant corre, no li nou si hom li dóna alguna
speronadan (línies 16-17).801 així d'emmirallada anima la
seva amiga a ajudar-lo.
Ovidi es queixava del seu exili i injust tractament, plany
que així mateix hem vist en els italians i que servia a Metge per tancar la carta de cloenda del GriseMa;per tant, insistim a no llegir el maltractament metgih unívocament i
a seguir respira de notables anrecedents. Ovidi, angoixat
79. Aquest punt és explicit del valor de la hccioiialirar al valtanr d r la
qual anc discurien, ja que la conversa passada alludida podia ser real o de
ficció -no n'lii ha cap ganntia. Perb, a I'igual que la inrcrrompuda de les
Senils del llibre XVII o bé la que r'hi reflectein del pidua i el veroiiks, iio
perdeii per aixb gens d'enrirar.
80. ímatge que curiosainent havia fcr servir Pctrarca aplicada en pasitiu quanr a I'anior h u m i en unaepistola de les Fainilim (la 11,9, aGiacama
Colorina) i que m b é -procedenr d'una alrra Pbnrica, la 111, 1- rrobem en
una altra a I'agusti Dionigi da Borgo San Sepolcro, cn que relara la idea de
l'ascensió i practica enla virrur, i que diu 4s necessari idhuc I'apassionmenr
per tal d'cxcinr-ne I'esrímul. Respecrivanieiit una i altn: uAtque ucinam iri
m a n d o iiori ixiagis frnio quam calcaribur egcrem!ii (o", perb, no cica I'auror
llari) i «Eo pervenirevolunt omiies, sed, ut air Naso, 'velle parum esr; cupias,
ut re poriaris oportet',~,I'etrarca r ~ y y pp.
, 828 i 836. S'asrcmbla rambé una
idea de la XVII, z,quant al fet que la fama li hria d'esperá: «aii tu rainen id
i
crederes? Calcar esset.. Epirrok, Doni, p. 854.
studii n ~ efrcnum

des del Ponto, demanava ajuda als seus arnics, i en les cartes a la seva dona li expressava la idea que per mitjh d'elles
creixeria en virtut i obtindria gloria rnitjanqant la de&cia, així corn li recordava les heroines de I'antiguitat. Així,
a la 1, 6, de les T~i~te5
li recorda dones heroiques i a la IV,
3, li exhorta a aprofitar-hi l'avinentesa:
<Dat ribi nostra locum c i d i fortuna caputqiie
Conspicuum pietas qua tua collar haber.
Vtere temporibus quorum nunc munere freta es,
Ec patet in laudes area magna tuasi, (IV, j, w. 81-84; Ovidi
1968, p. 109).

És a dir, li oferia una ocasió o oportunitat per passar a
la posteritat amb una obra noble que la irnrnortalit~aria.~~
A més a més, aquella epístola concreta de la citació
metgiana, adreqada a un arnic seu -Grecí-, vol ser estírnul
per a qui de fet ja I'havia a j ~ d a tLa
. ~reciprocitat
~
en el cas
81. En iMerge no s'exclou aquerca lecriira, aid com tampac hem euclbs
una rranscendent. Que no estigui d'acord amb certs rnarissos de I'ascensió
peccarquesca no vol dir que no rstigui molr atenr al que havicn fec les
mareires foiirs que utiliaava (nota 60 mpra).
82. ~<fac
modo

permaneas lasao, Graecine, fidrlis,
duret et in lungar inperus Ure moras.
quie tu cum praesres, remo tamen uror in a u n :
iicc nocet admisao subdere calcar equo.*

Són els w. 36-38, els finals del poema; el qual es repraducix al v. 1, p. 76
de I'edicib que scguim. Si obsemrm ladefarmació i acomodació que se n'ha
fet, coiiclourem que 6s ben semblanr a les que hem proposades arnb Suctoiii,
Juvenal i altres aiirors, delr quds ofereix una nava vcrsió, raliiient adaptada

de I'amistat que s'escau, Metge-Guimerk, mostra que la
conjunció entre vida i literatura assoleix un gran perfeccionisme per part del nostre autor.
Quan lsabel de Guimerk consultés la citaci6,83 fent el
salt mental al cas de I'amic d'Ovidi, on s'expressava agraiment alhora que demanda d'ajuda, entendria moltes coses.
A I'igual que a Griselda, qui tarnbé era virtuosa, se'ls posaven al davant unes oportunitats estimulanrs per a la virtut.
D'una banda, i com és comú (Conde-Infantes, o. cit., p.
108),ella n'ks espill: aa mi sia cert que, entre les altres virtuts,
vós, senyora, siats dotada de aquestes singularmenti>(carta
inicial, línies 8-9); pero d'altra se'ls esti oferint, d'un pla
humh estant al lectorla, una ocasió d'immorralitat.84

a un dtre coiitexr i amb tanta naruralirat que sembleri refranys, com ara

aquesra expresrid podria passar per u n a bella imarge. (Segons la "ostra
tnduccid: .no perjudica d'erperoriar el c a d l que corre a mra brida.: així
doncs, Metge ha fet nomes ininúscules modificacions relatives a les
narudeses del cavall i de la wrrcra).
83. No 6s exagerar que la destinathia an4s a considrar Ovidi a la Iluin
de Lo ~anrni,on, entre els frts negatius de les dones que exposa Tirksiar
figura ,,allegar dics de rrobadors e las Epí~tukiide Ovidi,,; punt tot jusr variar
respecte al Corbaccio: «lesur orazioiii c parernorrri sono i romanzi franceschi
e Ic canzoni latine ...,r (OBM, p. 310, 12-17,i nora 62).
84. Per als humanisrrs era normal de tenir prereiir I'audikncia a venir,
idea que Metge prendr3 precismenr via BocacUo i novia Petrarca, preferinr
I'enpressi6 <<lotemps rsdrvenidorn a la petrarquesca de la pasterirat (nata
72 mprn); tanmarek, donar el parallelisme, no podem deinar d'obsenar que
(porserjugnr un cop més amb la refleridvida-literatuia)l'autor es& plagianr
el paper de la divinirat. Q u i n t d vocable <idorada»ern remeto a la idea de
la gracia ja comrntada.
"

E1 fet literari no treia autenticitat a les cartes ovidianes.
ans al contrari; a l'igual que Metge propugna que el relat
no implica cap mella de falsedat.85 Amb l'antiguitat corn
a niirall feien u dels fets reals i dels literaris i, així, Merge
renovava el concepte d'exemplaritat d'una manera que
difsria del requisit actualiaador petrarquesc. Per tenir forca de virtut calia ser autentic, com ho eren el relat
boccaccia o les pbntiqiies ovidianes, model de patiment
ennoblidor que no és rar que hagués fet seu el perseguit
secretari reial ni que encapqali la seva exemplar Griselda.
Tornant al Griseldü, bé que no es noti quasi bé, n'hi ha
un abisme si Petrarca, per moure a la virtut, adrneria la
historicitat com premissa d'exemplaritat i, en conseqükncia, es veia empentat a fer de la histbria de la noia quasi bé
un exemple-tipus, més o menys proper a un excmplum o
una figura simbblica amb aplicació a un alue pla que el na85. Aixi mareix se suhscriu a Lo romni respecte a I'inferii descrit pelr
clhsics, ja que Metge-prrsonacge demana a Orfeu si les coses que ha dir
de I'iiifern. «rón mi a la ]erra,>,coin havia dir, .car ajit he rnoltas cosas
que remhlcn mCs pohicas que exisrenrs cn feo, (OBM, p. 276, z-4). 1 c l
pocra rerpon: uSipirs que hocn (ib., 15-16) i, tantort, expost la teoria sobre
la reologia poktic~,queja Riquer havia posar de canr6 a les Gtxralope, i a
la qual he afegir la proposta del Trattattello (Buiinya zoor c, pp. yo8-509, i
iiora 16).

Aqiiesci acritud és ~ n o l tpropera a I'auror del Curia!, qui sembla hwcr
llegir molt be I'autor barceloni, posar que continua les sevca consignes
liredria i comparreixen alrres crireris davanr poltmiques deshorer coents,
com la preocupició al voltanr de la virrut decameroniana i, sohrerot,
I'equació vida = oporrunitat de virtut, circumvtina a aquerta font ovidiana
(Buriiiy3 zooi a, pp. 106-708).

rural de les dones del seu temps. A I'altre cantó -al metgia
i al boccaccia, que també 6s el del Curial-, I'exemplaritat
dins de la ficció es defensa a ultranqa i I'autenticitat n'és
estendard: són reals i la seva justificació exemplar rau a la
moralitar-utilitat: acom la dita istbria sia fundada en virtuts ... he delliberat de arromansar ... per qo que oynts la
present istbria siats pus ardents en seguir les diras virtursn,
carta inicial: linies 6 ... 14; a I'igual que al prbleg de la
noveLla cavalleresca, que precisament té un ressb
petrarquii matisat amb concisió, segons realitza la nove'la
(Butinyh 2001 a, pp. 31-37,pmzim).
Bé que de ficció, escriuen histories molt serioses, exernplars i autkntiques. Són mostra representativa del nou realisme literari i del tomb cap a la filosofia etico-practica
dels partidaris de marcar el laicisme, així com de i'accent
més pragmAtic que, sense desestimar I'heroisme, volien
donar a la inodernitat; Boccaccio els havia precedit capgirant valors, a favor tothora dels humans. Hi ha en ells un
desig per fer valer el que s'havia engegat: d'anar-hi als clbsics; i un retret en el cas de Metge, qui ho fa, en discbrdia
amb el mentor del moviment: irrevocablement.86
Metge, al davant del relat que és represenratiu de Fortuna i de I'adversitat, treu les elucubi-acions tcolbgiques
petrarquesques -la seva esmena en teologia, bé que en lloc
86. Ai marge del fet de ser maii coiiccsnrari, dan-, sembla diffcil reg~rejar
a Merge la condició d'hurnanisa +prehurnaiiisra, ranrsed, quan la partició
no esLi encara ben definida- si en aquells ternps, com Sdurari i molrs alrrer,
opinava i discuria sobre el rnoviment en consrmcció (nora ioo inza).

d'honor, al final, és una súplica que pot pasar per un comiat normal- i posa un passatge ovidii que I'entén com
un esperó per a la virtut, des d'un vessant humi. Si d'un
costat ens situa el tema al camp moral, de l'altre, ens esti
donant una Ilicó d'ktica de llavis d'un autor clissic. El
mateix autor que recolzari el pas dels temes filosbfico-teolbgia als ktics a Lo somni, per mitji del mite d'Orfeu, el
qual seguiri puntwalment (OBM, pp. 258-265). Relat situat a la cruilla temitica (OBM, p. 280, 5-7), a partir
d'on calla I'Orfeu ovidii i comenqa I'agre discurs de
Tiresias. No és, dona, l'únicavegada que recorre al poeta
de Sulmona per tal de beure llicons.87
Escomet, per tant, Petrarca amb les seves prbpies armes: els classics; car la manera metgiana d'aportar-nos
l'antiguitat diferia granment en moral del programa
petrarquesc «di 'ritorno' all'eti classica in era cristiana»
(Rossi 1991, p. 17),88
Programa de que n'era conscient quan a Lo somni ens fa
particips ja des del comencament de la conjugació entre
Petrarca i els classics -ho hem tocat ja de trascantb; si a
vegades li lleva un clissic per al seu dideg, amb familiar¡tat, altres, li afegeix algun al seu context, com ha esdevin87, Cam campoc no 6s I'únic dksic que posar3 per model moral a Lo
mmni Qiii hi smuiciona el que 6s viciór 6s prehamenr l'«acerimo riprenditori
de'viziu d'll Commm (11, p. 30): Horaci. (Vegin el meurreball al'Homenatge

d professor Molas).
88. Al meu entendre,

aquesta visid de Metge no desdiu del panorama
de I'humanirme, tan diversificar, que, en relació arnb ¡'&rica,es dibuixa en
Rico 1788.

gut al Griselh.Manca la iconografia que ho avali -com
ara els retrats i les torreta dels wdexs petrarquescos-, perh
la conversa existeix. Com si orientes als lectors, en la conversa de Lo somni,als passatges mes difícils fa que el rei
Joan recomani al personatge-Metge d'obrir bé les
orelles(OBM, pp. 194, 29-30, i 222, 20).
Havent projectat com focus potent el llibre XVII de les
Senils, I'esclema griseldiana ens permet veure la cohesió de
tota l'obra metgiana, tant de fonts com de temitiques, car
contradiu sovint Petrarca apropant-se a Boccaccio, tot
allunyant-se del sentit més vell, tant de la vida practica
com de la divinitat,S%entit eiivellit que la modernitat -si
no va desarrelar- si almenys aspirava a traspassar.
-

89. Per cxemple, el preciós passarge del llibre 11 sobre la natunlirat de
la morr (OBM, p. 234, 16-22), d'iscendencia clAssici-i amb influkncia de
Juvenil-, senibla també contenir una font que nrcrssbriaincnt havia d r ser
pxselit a Loromni IesLkne~aLucili,segons m'hasnggerit la Ilatinisra Lericia
Carnsco (Butitiya zaor e, p. so). A la llctra 67, io, s'hi posa la paciencia
com la principal virtut. que fa silportar I'inevinble amb bon inim (iiquod
effugere non possis, quam forrissiiiie fcrrcx), idea que ofereix a M e y e un
bon coiirraph e ~ t o i ci que forma una unitat iiariiml amb la nosrra carca
inicial. Tot aixb rransparenrl el lonainent de l'escriptura mcrgiana, mai
superflua o incoiinena. Encara, padria ser que aquesra lletrnsigui m& a prap
del nostre relar i a Lo romni haguds riiigut presenr la 107, 9: i<oprimumest
pari, quad ernrndare non posrisn (Lktrer a Lucili, IV, a cura de C. Cardó,
«Fundacid Beriiar M e y r l , Barceloiia 1931,p. 47). on la n~arteixaidra r'aplica
al context de la mor< sobrada, q u e era el d'aquell passatge de h romni. En
la linia d'afinirarc ramb6 Iii [robo idees prbximes al sentir de virtut com
aprenenraye, espcclfica del prelaci metgii: per eucmple a la carca 123, 16:
ixdisccnda uirtus eso), ib., p. rzi. La coherencia dc l'obra metgiana a rravés
del Grirelda I'havia iniciat a Buriiiyi 1993 c.

Observem des de l'analisi psicolingüísticael to tan diferent de les carres mergianes inicial i final, pard.le1 al to ran
dissemblant dels llibres primer i darrer de Losomni:a tots
dos llocs hi ha un comenq confiar i tranquil enfront a una
cloenda indignada i gairebé agressiva. Al bell mig, la doctrina o la imatge de Petrarca.
Petrarca concep la vida com un esradi de provació, el
que és negatiu front a enrendre-la positivament com
oportuiiitat d'exerdtació. A S , en i'aplicació del seu exernple al pla sobrenatural, allb li conduia a fer malabarismes,
acceptanr un termini de I'equació (la relació home-Déu:
aquel1 s'ha de comportar com Griselda amb Valrer),go
90. En eliminar la idea de la seva carta, Mrtge se separa #aquella
operació (de 'inythologia', segons M. Guglielminetti, vegin Ressi, o. cir., p.
712, nota 3) i assegiira la idea humana de virtut al mixim, acostant-se a la
boccacciana, sigui morrrsnr-nc el fons sigui aportant-li suport.
Coin última cbpia opositiva de filiació religiosa al damunt drl relar
petrarquesc asseiiyala Bessi la de prova-cktig, que té mi preceden1 al llibre
bíblic de la Saviesa, pcrb nies exicrnmenr al LIibre rle/ob, on la tribulació
no rs pren ncome una prova, ma mine una incomprciisibili condanna,, (o.
cir., p. 726). L'acrimd jobiaiia, pcrb, no aiiorreadara de preguntes. dubres
ni reclims, la fa& seva Merge a Lo romni (noca 20 iuprd.
Be que no analinzm el text delr relats ni prerenem enbrinar com s'hi
adequa Meqe $ rrasllat cap al
superior a conseqükiicia del seguimenr
prtrarquesc, cal observar qiie la seva versió en alguii punr inrcnsifica la
hunianirració de Valrcr iniciada per I'errarca; observern com esborra la idea
de prova i alhora fa negar al protagonista misculí qiic sigui cruel:
Jo viill que sipien rorr aquells qui

Scircii qiii

creen l o conrrrri, que yo i1o.r 560
srar inpiad6r n r criirl (OBM, p.

me ~uriaruiiiorq~irexperienrem m e ,
n u n irnpium, piohassr coniugem.
noii dñrnnnrse (Rossi, p. 61, 54)

150, 20-21)

roncrnriuin credidrrunr

perb advertiria que no és així a la inversa (la relació Déuhome: Déu no pot ser cap Valter).91 Tant és així que, al
colofó, remet a I'epístola de sant Jaume per aclarir-ho.
Les referincies religioses de Merge, amb que tanca les
dues cartes seves, per contra, I'una -a la carta iiiicial- és
per tal que Déu alliberi de mals madona Isabel, i i'altra -a
la final- per a dir que Nostre Senyor ha posat en ella
rnolts béns. Com que compartiran el text, ens adonem
que Metge, a la bestreta, li esta port.ant la contraria: per al
catala, Déu no dóna mals sinó béns.
Hem de tornar ara a un asoecte aue ens ha semblat reperidament que Metge irnitava de Petrarca en relació a la
ficcionalitat-realitat des de l'autor. Perquh si aquel1 es declara maltractat a robra per antonomasia simbblica del
maltractament,92 hi ha una assimilació autor-protagonista
que ens por estar dient que -tant cert es!- Griselda és ell.93
91. Des del vessanc humhja erasavint un relar unilareralment exemplar,
com bf rerull -d segle rviii- el francisci Jiirn laguna. qiian anteposa a la
seva traducció petrarquesca: «no para que los maridos hagan srmcjantcs
experiencias can sus mugeres, sino para quc las mugeres con esre exemplo...,i
(la compeiidih Pera de Moya en una recopilació del 1183 i es reproducix a
Fradejas 1997, p. 373). Parciditar, perb, de que ja havia avisar el prirneríssim
relatar: el penanatge Dioneo del Decomerd.
92. Metge fa: Iconrra justicia mdrncrar., cloenda, línies 20-21. Justicia
que no podem deslligar, dins del context del Grirehhs. de la qucixa que
Petrara no acceprava ni de lluny i anib que hem comenpt llur contras[;
queixa que a IaXVII, z, es referia a la justicia marerial, perb que ds olofons
s'estenia mes enllh.
93. Ja hrm visr que el patiment per envejosos pot tenir molrs ressons,
perb volern ressaltar que el victimisrne seria iiiolr coherenr amb la idea de la

1si al relat se li ha donar sovint una repercussió profunda,94
també Metge podia estar-li donant una filosbfica o existencid i reflectir-s'hi, posar que a la swa producció ja havia fet
a k í mateix de víctima enganyada, al Llibrr dr Fortuna e
~rudencia,a I'igual que en aixb consisteix I'altra traducció,
l'Ovidi enamorat (nota 71 supra). Text exemplar, doncs,
real, viu i fefaent, que no calia tenyir de religiositat.
Malgrat que no conegués encara laXVII, z +l bastiment
tebric del GrijeIdis-, allb podia respondre a la voluntat de
fer autentic el relat. El tractament del text com quelcom vivent, sigui amb aquesta implicació de I'autor o bé amb la
del lector -integració que forma pan del circuit de la cita
ovidiana- ,havia de donar molt de joc a la literatura.
Aquesta emulació del mestre, a qui seguia prou al peu
de la Iletra, ens podem demanar si la continua amb la redacció de Lo sornni Perquk, així c o n la XVII, 3, era l'encarnació de les idees de IaXVII, 2, resulta que al dialeg, on
tenim desenrotllades les teories del GrüeMa, inicia la seva
influencia, ben al principi del diileg, la Senil XVII, z.
innodiicia humana, que defensa sempre Metgc, adhuc en el cas ran extrem
de tenir una amanr, a Lo sornni Encara, fenc el rrasvasameiir insinuat amb
I'avemaria (nata 60 rupra), hem dc considerar si. quan diu a la senyora que
pregui a Déu per el1 i apareix corn innacenr injusramcnr maltractat, té res
a veurc amb el «nosaltres pecadarsi, del final de l'oraci0 mariana.
94. Entre els morius claus del relar griseldi&,des del punt de vista estructural, veiem +la prueba fingida que el personaje probado percibe coma
real (una variante del sempiterno reina literario de l a relaciones entre apariencia y calidad, o enrre engana y realidad),,, Conde-Infantes, o. cit., p. ij.
Vcgin rambb sobre aquesr aspecrc, Ysern zooo, p. 349, nora i4.

Ara bé, la renovació implicava un nou tractament del
fet literari i del valor dels textos, pero sobretot de la
Pera Metge, no es tracta de guarir l'inima sin6
de fer fort I'esperit," per exemple. Com diu Seneca a les
epístoles a Lucili, en fragments que recull Petrarca, d'on
Metge els espigola! Pero Petrarca recomanava en aquella
Senil -pantalla del Griseldir- una resignació religiosa, a
qui Metge oposa la d'exercici ovidia.
Aquestes coses ens van donant tot un seguit d'adhesions
i rebuigs, que eiis poden anar oferint claus de lectura per a
les tan belles i tan profundes obres metgianes, les quals
baixen del díptic Boccaccio-Petrarca;ja que Metge feinejava eiiuemig els trescentistes italians. A Lo somni s'aprecia
con1 separa tanbe el pla filosbfic del religi6s i com, diiis
un pensament compacte, fa anar I'ktica en coiisonincia;
així mateix, amb recolzament classicista, s'hi oposa a la
95. Al G~üeldametgia farieii bana feina elr exprrrs eii &rica,aixi com
hauririi d'i~iiencnirrcblc~v,alnirnys rn la mcsura qiic incidein a la natriraieia
divina i a la gracia. En I'acri~alitats'hen inrrrrrsat rsi Mergc M* Ángeles
Navarro, Doctora cn Teologia dogdatica, i Paiila Silva, investigadora del
Ccnrre de Filorofia de la Universirat de Lisboi, especialisres de sanr Agusrí.
D'altra banda, sobre les fonts escripturístiqucs dc Lo wmni esta fenr la resi
docrorxl T o m h Jerez, llicenciar eii IFilologia Srrrií~ica.
96. Ailb primer ha fa Tirhsias q u a i Fa d paper de I'Agusti del Semenim
(OBM, p. z82,21-25) i a qui Mcrge conrradiu, mrntre que ací diii a madona
Isabel, quanr a la iitilirat del rru relat, qrie I'exunplc de fermesa li aiiiri be
per enfortir-se per quan vingiiin desgracies («per SO que mils e pus
yascieiirinenr puxñts aquelas sokriro, carca inicial, línirs 20-21). Idea qiie
ja rrabrm ai fiiial de la sirim X de Juvenai -la qual se cita a II C o m e n r e i
sirin que sernbla haver-re aprofitat a Lo romni.

moral misbgina, cosa que converreix el &aleg en una obra
de denúncia.
Lo somni prolonga el GriseMa, car Metge fa un alrre
refús filosbfico-moral a Petrarca, amb molta mes volada i
tornant a plantar-li clissics; la insolencia amb que Metge
desafia Tiresias des del punt de vista de la llibertat moral
tradueix bé com s'allunya de la seva ideologia. Al diileg,
gricies a II Comento i al Trattatello, sembla haver-s'hi
ficat encara més en la pell de Boccaccio.
Pel que fa a la propensió boccacciana ens ha precedit
I'estudi contrasriu del GrüeMa per part de Tavani: «Alguns
cops Merge, quan expurga el conte de les preocupacions
moralitzadores de Petrarca, recupera -estimulat pel text
de Boccaccio?- la narrativa de l'original toscin (o. cit., p.
164,passim). Aquesta orientació la va confirmar Ribera
(1998,pp. 194-198),contextualitzant-la en un panorama
més ampli, el drls deixebles avantatjats de Boccaccio a la
comunitat catalana (2001,p. ~ 6 9 ) . ~ '
No és d'estranyar, doncs, que a Lo somni la irradiació
del Griselda no es doni sols al momenr en que la cita
obertament. sitió alla on se'ns situi a la remitica de la
97. Val la pena d'ampliar llurs comentarir: Tavani rnosrra coiu neteja
els excessos de verbositic o com s'espolsa alcs reflerioiis petrarquianes
que segons el1 nfeivuguen la iiarraci6u (o. cit.. p. 161);o Ribera adverreix
com, en roriiar al rnodel boccaccia, «primero, desecha la abstracción
petrarquesca, segundo, recupera cl detalle boccacciana y, tercero, se desliza con ese alienro en codo el periodo inmediato» (o. cir., p. 564)Vegiii
tairibé la nota 111 i n f a .

paci&ncia,'g concepte que podríem estendre a I'acceptació
de la limitació humana, al voltant de la qual (Fortuna,
mort ...) gira tota la seva obra.
No podem considerar una incbgnita, dona, el fet de no
mencionar Boccaccio, perque no és cap garantia d'adhesió
en el notari -qui no escriu paraules en va, perb a qui tampoc no li manquen- el fet de citar al&; la seva simpatia pel
certaldes és correlativa d'altres, amb sanr Agustí o Llull,
que a Lo somni es reconeixen a través d'intertextualitats
clandestines i mitjan~anttota mena de trucs literaris.
Metge practica un llenguatge subterrani i artístic, apte per
a un lector en connivencia, des d'una comprensi6 en profünditat dels clbsia, com ha assajat en aquestes carta del
GriseMa.
El GrUeMa catala no consisteix en un al.legat de tendresa
en contra la brutalitat, com bé s'encarrega el mateix Metge
de desmentir: en concret, madona Isabel no ho necessitava, com repeteix (línies 8 i 12de la carta inicial) prevenint
el mínim recel, que al capdavall hauria ofes el marit de la
destinataria, membre de la con amb la qual voldria I'escriv i reial en desgracia congraciar-se.
El canvi d'aquells moments d'introducció de I'humanisme es testimonia a I'íntima arrel dels conceptes -la dignitat humana, la virtut ...-, als quals a poc a poc se'ls dona98. Com vestigis griseldians por haver-hi deixat minúcies: en una
ampb$c~tiodel Corbaccio,al 111llibre, bo i fenc una irbnica referknciaa aquesta
virtut en les dones, cn poques linies uobem: pasiirntment, pluri~cia,pnriiolk
(OBM, p. 308, 18-%y).

va una nova dimensió. Canvi del qual eren f o r ~ amotriu i
del q~aiprodrienipreiidrs com p i r ~ d i ~ i artistic
na
cIs no\tres relarc per tal con1 s'hi deliiiiira ainb precisiú. Per al,
prim<rslecrorc del\ rexros pcrrarquescos, que r.sraircnpcndents d'aqucstes qür~tion\.Jquesres discussions retiieti un
caricter programitic.'%aEl humanismo no fue en buena
medida sino el proceso de transmisión, desarrollo y
revisión del legado de Petrarca~(Morrás zooo, p. 1 4 )1 al
GrüPMa Metge I'ha imprks un cert segell de manifest, que
desenvolupa a Lo somni.loQ
En resum, perb, encara que higim reforsat el seu carés
humanista, el primordial ja I'havien dit els principals estudiosos que ens precediren -a les més importants histories
de la literatura o antologies filosbfiques-, així com ho van
saber al seu temps: Bernat Metge és un gran autor i, encara més, un gran pensador, el primer filbsof laic de la Península (Batllori 1995, pp. 46-48). Com el1 deia de
99. Elirirme a privilegi d'intellecci6 que d q u e n els cbdexs illuminau:
nquegli 'eruditi er docti viri' in posswo delle chiavi di lcttura necessarie a
decifrare un messaggio visuale denso di dusioni culte, quari iniziatichei~
(Aibaiiese, o. cit., p. 116). Ha d'haver-hi un lecrar per jugar diiis d'aquesra
entesa; aini, Metge i Petrarca s6n autors, perb alhora lectors i, fins i toc en
la direcci6 rempord que ells mateixos cstan abrint -,a ho havia fet Petrarca
amb Cicerú-, enraonen a través dds textos. Hi ha una intencionalitat de
depassar o desafiar la temporalirac.
100.
C'esrava configurant el nou movimenc i hi havia el risc d'assentar-lo
errbniamcnt. Aquesca sensació de construcció ens la pot transparentar
l'admiraci6 i I'admonició conjunres a Pettarca; la primera de les quals -en
Merge- 6s inrellectual i formal, aixi com s ' a d amb l'rsforg de relectura de
I'anciguitat, mrnrre que la segona, és sobrcror moral.

Boccaccio, filbsof i poeta; I'obreta catalana, com la dels
italians, d'un breu relat feia una obra transcendent.'~~
Les diferentes versions d'altres literatures bé
transplanten un relat sentimental encisador -així als romancos- o bé semblen un mer treball de traducció, en
alguns casos de molta noblesa -aixi la versió francesa de
Philippe de Mézikres (1384-89), tan prbxima cronolbgicament-;'o2 traduccions que a vegades intensifiquen la veta
simbblica de PetrarcaI03 -així I'anglesa de The Ckrki
Tak, que en desprén una cri~tianització.'~~
ioi. .Enmarcado entre las cartas a Isabel de Guimeri, Valte p Grüeldn
lo Ireré como una nouetleta exemplar, mis trascendenre que ejemplar», Ribera 1998, p. 204.
ioz. Tavani no hi troba indicis d'un concixemciit dc la versió
decameroniaiia, bé que contcnipla qiie Merge hagués conegut la versió francesa (o. cir., pp. 168.169).
ioj. <ilnvaria modo Baccaccio, Petrara e Chauccr merrone il lerrore
sull'awiso die essa non dcbe intesa come modello di comportamento rede.
I I racconro 6 un mmpli~rnc cib ci poma a non giudiare i suoi personaggi
secoi~doparñinerri realistici, rna a vcderr in loro dri tipi, qudunqiie sia il
valore che erri incarnina, polirico, morde, filosofica, religiosa,>(D. Faraci,
Ilpatto di Griieldn. Valore iimboliri di una iroriafra Chaucer e Dekker, a
Morabito 1990, p. 103. Tot i que -mdgrat I'adverrinienr de Dione-caldria
potier separar el can red Decameró; ér Prrrarca qui sobretat hi abstreu i
tipifica).
104,Com prova s'ha donar que, sobre la refrrl.ncia de Petrara, rcmcri
al vrrset anterior de I'epistola de sant Jaume (1, iz), fenr allusió 2 la corona:
pcr a Susan K. Hagen, predomina aquesta visi6 per sobre de la ferniiiirució
que fa Chaucer de les virturs: xiMaking her a rnodel oF hurnan fonitude in
trials of birh is inspiring farm men 2nd wonieii alikei, (trebdl cinr a la
bibliografia i acoi~seguirt a l sols per Inrerner).

Potser que una valoració encerrada del ressb de la
metgiana ens I'oferissin els cultes rraducrors del Decanaeró
al catali (1429) quan hi reculliren fil per randa la seva rraduccik vull dir amb aixb que la reproducció exacta por ser
un cas de recepció literaria en toca regla, conseqükncia del
prestigi de Metge o mostra del bon gust del traductor.'05
Que era molt importanr la fama literaria ho palesa una
obra no molt llunyana de la traducció decameroniana, el
Curial, el qual precisament en podria acusar ressb.'O'Ací,
107. Aixb darrer ha propos?+el Dr. Riquer (1977, p. 466). Em demano si
podriern obrir la pregunta d'una possible pcrspicicia quanr a la seva
adscripció boccacciana. De inamerit, pero, rns movem al camp, no ja dc les
hipbtesis, ans de In curiositars, coiu ho 6s que a versioris decameroniínes a
alrres lieiigües s'hagiii donat situacions on&loguesdc suplantació del relar
dccanieronii X, io; aixb s'ho planteja Conde (2001, p. 366), ohrint vier
d'invcsrigaci6 pera la nostra irea rn rrlació amb la Francesa i la castellaiia.
106. Quant a la fama liredria a l Cunnl, poden veure Butinyi 2001 a, pp.
168-176,on seria un índmmés de lainterrelació realicat-obn liredria. Quanr
al fet que s'hi acusi
Burinyi 2001 c, p. 524,oii vaig plantejar que I'erpai
en blanc que Iii ha rere el primer vers de la cangó de I'aurifany, inexplicable
per la seva desmesura, podria estar recordaiir els blaiics que havia deixar la
tnducció decamcroniana rere els primers versos de sir c a n p n s inliancs que
no s'hivansuhstituir: aixo suponaria que I'ailrorni ringuis noriciaa conegues
aqurscaversió. Tor i quc no pretenem fer hipotesis sobre els blancs o addiiirlos coiii documentaciú, cal retenir que en qiicsrió de deixar blancs ja hi
havia un gloriós precdenr d d d e x Cliigiaiia L. V. 176,aurbgrafde Bocuccia,
quc rccollia el bo i millor d r la liricn en vulgar i on dcstacava coin novetat
editorial el Caneoniere; w rcr volunrar de Petrarca deinir aixi la can+
medimi6 Tvop~zrtrruhper tal de poder conrinuar-la (M. Hcrnáiidn, BoccacM
editor y m kdiciÓn'kI marco del ~Decnmwonr,dins M. Hernández 2001, p
79).Ami sernbla sorprenent que es poguersin conkixer coses cam aquestes,
pero hem tingur oporruniut de veure altrcs similars al llarg d'aquest trrball.

perb, ens interessa en particular el del Griselda metgia cap
a les lletres castellanes.
Perque el tema del Griselda, queja s'hi havia introduir resumit al segle xv,'07 inspira més obres als x v ~i XVII.
La primera vegada, al Patrañuelo (1537) de Joan de Timoneda, constitueix la segona cpatrafian, faula o rondalla.
Justament, el dictamen o estimació de i'amic verones que
cant denostaven!
Aquesta obra no s'havia relacionat amb la de Metge fins
el 1991,en que el Dr. Romera va mostrar la dependencia
directa del relat de Griselida y Vdtero envers el texr catah.El coteig dels textos, que es pot consultar a I'estudi El

doblefilo de la i'mitatio: la patraña segunda deJ Timoneda, no deixa lloc a dubtes quant a aquell deute. Tradicionalment, pero, la crítica I'havia fet dependre de la versi6 Ilarina, cosa que ara entenem com molt Iogica si és la
que seguia priorirariament Metge.
Malgrat tot, remuntant al que deiem sobre la fama del
notable Decamerd catala, pot ser molt bé que l'editor valencii, Timoneda, no e n s o p ~ i éun
s manuscrit de la traducció
metgiana ni hagués fet cap selecció a consciencia, sinó que
ras i curt ho prengues
. - d'aqueUa traducció decameroniana.
Sigui com sigui, caldria desuiar els fils dinrre d'aquest maA

(07.L'obra anbnirna Cmtig~,e doctrina que un r d i o daba a ,w hija el
recull enrrc ds ,~enuemplaspor los qualrs vereys commo a las buenas mugeres
nunca Dios lis desamparai~,
cir. de Conde-Infantes zooo, p. 43. Hi remerem
a aqucsr cstudi per a la bibliogrifia de la pisca griseldiana en quesres Ilerres,
de Cxaline B. Bourland (igoy) a Isidoro Pisonera del Amo (1992).

remignum d'influencies, aW com estar a i'aguait de la posteritat de la versió de Timoneda, com ara la que inclou
Pérez de Moya en la Varia Historia de Sanctm e illustres
mugeres, descendencia que ací ran sols hem sobrevolat.
Sí que ens fixarem una mica més als nexes que poden
haver-hi entre el text de Timoneda i el de Lope de Vega,
qui a la comedia El ejemplo de casadas yprueba de la
paciencia, publicada el 1616,reprenia el tema de Griselda.
De primer, ja interessa que la lopesca tingui lloc a terres
catalanes: Vaiter ara pertany al llinatge de Moncada i 6s
conde de Barcelona, així com de Ruisellón y Cerdania;'08
de rota manera no és gens estrany, per extensió, si Saluga la terra del marquesat de I'escenari original-, segons la tradició castellana i francesa, era situada al peu de les muntanyes i a un costat d'Idia (Conde-Infantes, o. cit., p. 109).
Perb en certa manera ha passat com ens explica el Dr.
Riquer (2000, p. 102), qui, tot tractant de la llegenda de
i'engendrament del rei Jaume i &una obra de Calderón,
adverteix la casualitat que hi hagi un rei que s'hi dediqui a
la cacera «por estas selvas de Latesr i que I'acció principal
de la comedia succeexi prop de Saragossa, <<en
una quinta
a orillas del Ebro))que porra el nom de Miravalle, noms
que recorden o equivalen ais llocs occitans del comenqament de la primera crbnica del Conqueridor i relacionats
108.Topbnim que a Pacte 11 (p. 249) a i'edició que seguim es converteix
en Cerde>ía. (Cito pel volum XV, Comedia, de Ics Obrar complem dc Lopz
de Vega, a cura de J. G ó m a i P. Cuenca, <iBiblioteuCarcroi, Fundación
José Antonio de Castra, Madrld ,798.Aci, p. 267).

arnb el seu naixement. Riquer sospita que Calderón coneixia La reina dona Maria de Lope de Vega quaiit a l'argumeiit i que bevia de la crbnica de Beuter els toponims.
D'uiia manera semblant, podríem pensar que Lope de
Vega recollís, a més de I'influx de Timoneda, un vernís
onomistic catali -proceden[ d'aquesta mateixa crbnica?-,109 com fruit de la seva relació amb Valencia.
Per a un contrast detallat de les dues obres en castelli,
ens hem d'adrecar al Dr. Romera una altra vegada, a un
capítol de Calas en la literatura española del Siglo de
Oro,"O d'on podem desprendre que Lope havia utiliaat
el Decameró, el qual sembla seguir preferentment, perb
també coneix Petrarca, val a dir el Patrañuelo.
D'una o altra perspectiva apreciem com Lope reinventa
el Griselda original fent-ne una obra ben nova, una molt
preciosa comedia. H i inclou una lloa i un ball, d'estil popularirzant, i hi trobem trets literaris que vesteixen la nuditat dels quadres dels autors precedents.
H o podem comprovar facilment en una escena famosa d u n a exactitud proverbial en Metge, segons ja analit109. L'hecoiisulradaen I'ediciá moderna (PereAnroni Beurcr, Crdniquei
de Vaüncia. Primerapnrr di.h Hiithh de Valkicia: Vnknria 1~38.Spndn
p n m de la Cordrricageneral ValPncin r60+, intr.de Vicenr Jorcp Escarri,
GeiieralicirValenciana 199s); perb, be que és molr posrible (a tdl d'ereiiiple,
Beuter esmeiira el Iliiiarge de Monada i rl <,condede Cerdaiía., p. 68,o el
nconde de Rosrllonii, p. Sz), no rrobo elemenrs suficirnts per d de sospirar
que passi el mateix en el nostrr cas.
n o . En cancrer a Un tema boccaccinno (D., X 10)en nEl+mplo de carad m ~de Lope de Vegay en h icpnda pi~naiiade Timonedn,pp. 205-224.

zi el Dr. Riquer, contrastant-la amb els textos dels italians (OBM, pp. *5~-*p+)-,
la que té lloc amb motiu de la
camisa, que és l'únic que Griselda -quan el marit la fa
fora- dernana endur-se a casa del seu pare," l i que fa així
en la versió catalana:
jo.m despull aquesra vestidura e et restituesdi L'anell ab q u k m
spoiir. Los altres anells, vestadures e arrreaments, los quals me havias
donats, en la tua cambra s6n. Nua hisqui de la a s a de mon para, e
nuü hi tornaré. Sinó que.in par que no sia wsa digna que aquesr
"entra, en lo qual los ineus fills que tu engendrisr han srat, aparega
nuu al pobla; perquk, si a tu plau e no en altra manera, re suplich
cuament que en preu de la mia virginitar, laquai aporte as{e la qual
no rne'n aport, me vullas lexar una camisa de aquellas que yo solia
vestir com srava ab ni, ab la qual yo p i m cobrir lo meu veiirra, qui
s o l i ésser ta m d e r . (OBM, p. 154.1j-22)

Griselda, doncs, restitueix robes i joiells; pero, com que
no havia estat dotada, jaque havia sortit nua de casa paterna, quan Valter li diu que torni només amb el dot, ella
li'n demana una camisa.
III.

Aquerta cscena 6s parallela al despullamenr dels parracs de Grisrlda

per prciidre les vestidures ds la nova i rica condició; Mrrge focaliawa la
rioia despullada pcr sobre dels italians (Ribera 1998, p. 196). «hipcrboccac~ianammte~
(id.. 2001, p. 569). P e r m u I'havia volear dc dmes que
I'amrgaven de mirades, pero gd'esceiia del rrxt carala apareiu, al conrrari,
dominada pcr aquel1 tata nua que woca una whibició prolongada de la nursa
de Grisclda, m b uns efecres remblann als del conte del Decarneron» (Tavani
o. cit., p. i64), efecres subradlats m b solemne maliciosimr (ib., p. 165). Per
a la iiiflukncia del Llibr~dt Job, a rravés de saiir Kgustí, en CI passarge
petrarqueyc corresponent, vegin Bessi, o. cit., pp. 718-719.

A la versió castellana del Decarnerd (1496). el dot tenia
la füncionalitat de ressaltar la seva pobresa. Mentre que la
comedia de Lope de Vega, que no fa cap al.lusió a la nuesa
corporal, recull la idea del dot, pero convertit principalmenten motiu literari.
Ella li'n demana el que havia aportar, fet que estranya al
rnarit:
-;Dote, mujer? ¿De que suene?

1especifica I'esposa:
-Un sayuelo, un delantal,
Una cofia, seis o siete
Patenas, y unos corales,
Y tres o cuatro agnusdeyes,
De azabaches de Gaiicia
Una gargantilla...
-Denle
su vestido. si es que vive (ed. cit., p. 255).

També, hi ha algun afegitó sobre la trama; així, s'hi
superposa I'oferiment de matrimoni de Gofrdo, princep
de Kerna, per tal de realgar el merit de Griselda amb el
seu rebuig. Tot i així, el mkrit, als autors anteriors, s'emfasitzava amb mes dramatisme.
Tot plegat, Lope de Vega ha fet ben seva la historia i 6s
una altra diferent; rnés moderna en el sentir que +om feia
el d'Arezzo- hi ha accentuat les motivacions psicolbgiques. N'és significatiu de les mutacions que ja no sigui
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Griselda ans la pastora Laurencia. A I'igual que -si se'm
perrnet la frase, ja que pot ser explícita de la diferenciad
dels dos movirnens- ja no es tracta de I'hurnanisrne ans
del renaixernent.
Podriem observar encara, quant a les fonts que hem
anat veient, que Lope no treu la seva Ili$ acosturnada des
del punt de vista social, condemnanr el noble tidnic, cosa
que hauria estar idbnia per a I'autor de Fuenteovejuna.
M'atreveixo a pensar que pogués tenir una explicació a la
sirnbologia de la divinitat rere Valter, que s'endevina des
de la cloenda de Petrarca; fet i fet, n'hi podríern trabar
ressb en algunes referencies repetides a la rnort. Tarnbk,
com tret proper a Petrarca, sobresurten molt les qualitats
de virilitat al personatge femení. 1 quant a la influencia
boccaccesca (segons Menéndez Pelayo la principal:
Romera 1998, p. 208). veiem que apareix també ací repetidarnent la Fortuna, menci6 que Petrarca havia omes.
Perb si convé deixar-ho en mans dels experts, més encara
la relació Lope-Timoneda que és prou embolicada (CondeInfantes, o. cit., pp. TI-yz);la troca es complica encara més
si tenim en cornpte que en mstella ja n'hi havia una adaptaci6 dramarica del 1603-data, perb, en que potser tenia escrita Lope la seva-, deguda a Pedro Navarro -autor prbxim
a Lope de Rueda-, qui declara dos llibres com fonts, i'un
d'ells apequeñuelo, que se dize el Patrañuelon (ib., p. yo).
Valgui de rnoment apuntar que, aW corn ja se sap d'altres relacions entre les dues epoques daurades de totes
dues literatures en aitres generes -sigui entre Ausias March

i la poesia renaixentista, o entre el Tirant i el Quixot-, a la
Ilum de la interferencia metgiana, caldria rastrejar I'enllag
amb el teatre, cosa que -ni que indirecte o de segona mi-,
tracranr-se del gran dramaturg que va renovar la comedia
en castelli, seria molt gratificant pera tot I ' h b i t hispinic.
La historia va perviure en r e d l s folklorístics i es conserva en plecs solts de canya i cordill ais segles XVIII i m;en
catali renim com ((Romangextret de la novelan, editat per
Antoni Bulbena i Tosell, la Historia de Grisekh, h quallo

marqués Walterprenguépor muller ersent una humil
pastorareta [sic], é isqué lo már singular exemple de la
obediencia que tota dona casada deu tenir a son marit.112
També ens interesa, tot i que es tracti de traduccions,
la del portugues G o n ~ a i oFernandes Trancoso, qui, al segle M, tradueix la versió de Timoneda -val a direl relat
petrarquesc via Metge- en el conte V de la Tercera Part
de Contos e historias deproveito e exemplo.''3 1 com que
112. Conde-lnfaiircs (o. cir., p. $6) reme1 a Pilar Garcla de Diego, ~Pliegos de cordel., Revim deDialcctologlay Tradicioner PopukzmXYVII (1971),
P '17113. Tainpoc no hi trnim, perb, un pas cndavant cap a la modernirac, be
que pcesrnti alguna iiinomció: ,:Trancoso nel riprendeda da Timoneda,
oinerceaicuni brani e non sempre Felice ncll'accomadarc il testo in maiiiera
coerente. La ragioiie principale & un mordismo arcaico che E alla base delle
sue sclce, ma le innovazione &e aporra alterano in maniera considerwole
I'irnmigine di Griselda, che, pur restando uirruosa, buona, amarevale,
carirarevole e umilr, ci viene presenrata a m e dorna di un pizzim di artuzia
fcmrninile, assenre nei resci precedenti (Boccaccio,Petraru, Chaucer, Mrcgr
e Timoneda strsson. Vera Lúcia de Mella Kodrigues, Larcariadi Gnjelda in
Portogalío, dios Morabito 1990, p. 167.

ve de Timoneda: .<imitada-por no decir fusilada-))
.
valer la
(Conde-Infantes, o. cit., p. 49, nota 1 ~ 2 )podria
pena de recercar-hi els rrets formais.
L'estudi de la vida literaria dels Griseldes esta ben viu a
les diferents literatures; la petica p e p italiana-i-hatinasobre
Griselda va repercutir molt a la literatura europea114i la
catalana ho va fer curiosament dins la peninsular. Pero en
cap cas -fora del de Metge- es percep una inrerposició
semblant dins aquella confidencial conversa griseldiana,' ' 5
que en reaiitat era una controv&rsiainteilectual, preludi de
cantes aitres. El to secrec, que no resta energia ni validesa
literaria, ha contribuit al caracter fantasmal de I'humanisme d'aquescs orígens; perb que ~arlessina mitja veu no
vol dir que la conversa no existeixi.
Metge anuncia al Griselda una fusió Boccaccio-Ovidi,
que a Lo somni seria molt fructífera, i que, com havia passat al Decameró, més que una influencia literaria era tora
una filosofia de vida. Ara bé, va ser Petrarca qui va monopoliaar la figura griseldiana.
1la Griselda que protagonitzava el final del Decameró
114. De la petrarquescs es compren versioiis eri més de vinr Ilengücs,
bona masrra que esdcviague ruii vera e proprio bert-sellen> (Aibanese, o.
cit., p. 154; I'estudiosa ha inventariar 250 manuscrits, ib., nata [o). Pera la
disseminaciá europea, vegin Conde zooi, p. 353, nora 4, i pera la peiiiiisula
Ibtrica, p. 354, nora 6.
lrg Aixi, si s'havia avaluar Petrzca com el posriblc millor lector de la
Griselda boccacciam (,,su primer -y tal vrz mejor- lccror,,, Conde-Infanm,
o. cir., p. ij), Metge s'hauriifet lloc en el baiic raii eminrnt de la primeríssima
audiencia; m b la grhcia dr sobreafegir una dicció molr personal.

.,

no s'adeia amb la idea rectora del moviment segons
Pecrarca. 1 si lis Ilargiicc cartes p e r ~ a r q u e ~ psón
c s prL.monirorifi dr. I'airc yiie iiifon n la rr~ducci6,niolt abrciijad;~.
nieiic hlctgc arregd Iss sevec de niissacges. on s'avaiiqa a
acusar aqiicll;~traducció -traidora ver m~ralir¿ddora."~
Es tracta &una successió de correccions dins de I'art de
corregir i dins I'elevat niveU cultural que els és propi i que bé
seguirien llurs amics. Més enlli de l'estricta filologia, pera
la histbria de la cultura, la mirada crítica de Metge suposa
una mentalitat rnolt revolucioniria, bé que no única -i fins
a quin punt a:llada?-,117 ja que a la seva relectura del
Griseh sernbla voler fer-se interpret de I'original boccaccia.
No sabem si les obres metgianes atesten un humanisme
on tiraven forces discordants o bé si alerten d'una renovació que nekia frenada o poruga; ignorem també en quina
mesura I'autor era conscient del que s'estava inaugurant.
rih. Desconeixem encara si al rehr tradu'ir, a part dels esrilisrics, hi ha
un joc de resposu quant a les Toiiis del Gnje[di-. En I'arrudirar projecteii
reestudiar el text els profersors Joan M. Ribera i Josep-hironi Ysern.
117. Quant a les llerrrs catalanes d'aqucll momenr, tenim escassos rastres
del que podia ser el cercle cancelleresc barceloni, esrudi que s'inicii a
comen5amenrs del segle XX (A. Rubió i Lluch, <iJoan1 humanista i el primer periode de I'humanismc canlb, E-tudir Univerriur* GrnlamX, 191718, pp. 1-117);
perb aquelles figures, per bé quc fossin escadusseres, són molr
inrererrants donar el relleii d'aquells origens i la proximitar dels iralians:
<uLavisioiic della cultura fiorrntina clie sorrcgge questa prosprttiva storico-

critica peculiarmenrc umanisrica: la punta di diamante dclla letteratura
citndina, rna anche italiana ed europa, appare a Salutati tutta racchiusa
nel perimerro dcl fecondo dialogo tra Perrarca e Boccixcio, in cui rono
riconoscibili le origini sresse dell'iimanesima~n,Albanere, o. cit., p. 149.

Perb comprovem que escrivia sobre cemes genuinament
hurnanístics, ben bé als moments de la seva gestació, amb
una gran perfecció formal -mai no se li ha discucit- i amb
una molt alta ktica -per la noma part, ens situem amh la
tradició que I'hi acorga.
No es tracta de magnificar una figura, ans d'ubicar les
personalitacs individuals dins del conjunc europeu quan,
lentament i amb cronologia molc dispersa, s'anava diferenciarit de 1'Edat Micjana. 1si hem intentat una aproximació
a I'obra de Metge a través del Grüeldz, havent repassat les
contextualiaacions rextuals, hem de passar a aquesta altra
contextualiaació cultural, on la seva sobresurc no sols per
I'alliberació del didactisme exemplar de veres tradicional
sinó encara per I'kmfasi d'un jo engrandit ben inusualmenc.
Per les idees que recollim -d'ktica, teologia i també de
teoria literaria- el Griseldz és un ancecedent de Lo sornni,
dialeg on diitingim ja amb daredar trets extremament actua l ~com,
,
per exemple, d'arrelar la dignirat humana en una
actitud vital i metodolbgica per sobre d'ideologies i doctrines o bé el que tanc ha caracteriaat el pensament i l'art de la
modernitat: el clam reivindicatiu davant el mal i la morc.
Es fa obvi, d'altra banda, que I'una i I'altra obres tenen
un abast que va més enlli del propi benefici material o
interessat de I'autor i que s'han gestar pensant en més
beneficis. Metge figura entre els testimonis primerencs
que, a forca de menysprear la irracionalitat del seu temps,
van mar a parar 4 passat classicisra. Per a aquesta restauració, Petrarca s'havia basat a la que havia iniciar sant Agus-

tí, com bé sap Metge quan va directarnenr a les Confesriom, a I'hora de comenGar la introspecció de Lo somni ' ' 8
Aquells passos arrossegaren la prirnacia de la consciencia,
cosa que Metge expressa clarament i lliurement, be que en
aquells rnomencs ho devien albirar molt pocs.
La creació metgiana anticipa, així doncs, aspectes relatius a la subjectivitat, com la llibertac desprejudiciada i,
també, uri humor q u e aci hem entrevist només corn ironia- de vasta flexibilitac, de la mordacitat demolidora a la
broma (Hauf zooo), humor que fou el factor que funda
la contraliteratura anlb que es renovi la literatura (Branca
1992). 1 el seu jo, ja immens, jo que fa acte de presincia a
les artes del GrüelaLz, ho fari de manera mis efectiva encara a Lo somni, des de la invitació a entrar en la seva interioritat a la manifestació inapellable del seu judici -a comenGos del 1llibre i del IV, respectivament.
Aquest jo, Iliure, racional i moral de Metge forma part
del plegat dejos que fugisserament pero poderosament
emergien llavors a Occidenr i reeixiren a canviar la seva fesomia, així com la baralla del Grisel& palesa que el camp
de batalla ja no era el de les velles lluites ans un de ben
difereiit.119 1 ha estar així que, essent transinissor d'idees
118. Quaiir a la projecU6 de les Con2feioni es por veure Buriny3 199495, pp. 160.161. L'agustinisme de iMecge, qucvaig anunciar alerhorcs, es por
donar ja per arsentat quan a I'índex de Badia-Cabrg-Marú,o. cit., p. 477,
n'hi ha ja mig centenar de reiiieses cap d capítol de Lo rornni; de cota manera cildri que s'hi pronunciin les rspecialistes citades a la nota 95 niprn.
119. Cam que les Seriils del llibre XVll van circular obertes, perque
Percirca, davanr del control epistolar a causa de la guerra riirre Phdua i

~ersonalssobre art lirerari o sobre la mort -de fet, noves
concepcions viraliste*, un conte insignificant, de recargolar sentimentalisme, ha perviscut fins al dia d'avui.
Coses, les dels humanistes, que ereii fruita d'un remps
que canviava, pero que no són inútiis ni alienes; casos com
el metgih ,-un epicuri que argüeix un Déu provident o un
laic que fa esmenes teolbgiques- ens resulten encara francament iriteressants. Perque hern entes bé el valor artístic
de llur Ilegat, pero a tots els paisos es discuteix sobre el
seu ideari, ja que no ens en deixaren.120 Potser que els
Griseldes podrien valer com a succedanis, com una alternativa de bumaca o d'emergencia; car, rellegint el de Metge, junt amb els dels italians, hom no sap si admirar més
els valors estetia o els &tics.
Venecia, rcmia que es perdessiii, diu a la I: «Scirnt nichil nos de hellis agere;
utrinam non plus alii: e r e r enim p a nobiscum qiic niinc cxular*, Epütole,
Darti, p. 844.
IZO.El Trattateih -que rnnt influek a Lo romni- sublima un ideari degur
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A la molt honorabla e honesta senyora madona
Ysabel de Guimeri, Bernat Metge, salut e reverencia
subjectiva.
A mi, ensercant entre.1~libras dels philbsoffs e poetas
alguna cosa ab la qual pogués complaura a les donas
virtuosas, ocorrech I'altra dia una istbria la q ~ ~recita
al
Patrarcha, poeta laureat, en les obres del qual yo he
singular affecció. E com la dita istbria sia fundada en
virtuts de pascikncia, obediencia e amor conjugal, e a
mi sia cert que, entre les altres virruts, vós, senyora,
siats dotada de aquestes singularment, per $0 he
delliberat de arromanssar la dita istbria, e de trametrale'us perquk vós e les altres donas virtuosas prenats
eximpli de las cosas en aquella contengudas (no per
tant que y0.m pens que vosaltres freyturets de aquesta
doctrina, car sens ella sóts assats pascients e virtuosas,
mas per i o que oynts la present istbria, siats pus ardents en seguir les ditas virtuts, car diu lo mestra de
amor, Ovidi, en les obres del qual en temps que yo
amava me solia molt adelitar, que al cavall leuger
quant corre no li nou si hom li dóna alguna
speronada), suplicant-vos que la present istbria vullats
benignament oyr, e.n les adversitats, les quals algú en

aquesta present vida no por squivar, com loch
sera, ben remembrar de aquella, per co que mils e
pus pascientment puxats aquellas soffarir, de las quals
Déu vos vulla preservar per sa merqi.

La present istbria, senyora molt graciosa, he
arromansada com pus pla he puscut e sabut; la qual,
en esgordament del latf en que Parrarcha la posa, és
fort grossera. Mas yo, imaginant que complauria a
vós, no he recusar de demostrar la mia grossera ineptitut e atreviment gran que he haüt com he gosat parlar aprés tan sollempna poeta com aquel1 es, lo qual
viura perpetualment en lo món per fama e per los
insignas libres que ha fets a nostra instrucció, suplicant-vos, senyora, que la dita istbriavullats creura axí
com és posada, car axí fa alla com dessús és dit, jatssia
que alguns menyscreents e viciosos diguen que
impossibla és que dona del món pogués haver la
pascikncia e constancia que de Griselda 6s scrita. Als
quals hom poria ben respondre que ells tenen aquella
oppinió per 50 com ymaginen que assb qui a ells és
diffícil sia als altres impossibla. Car moltas donas són
stades qui han haüda meravellosa pasciincia, constancia e amor conjugal, axí com fa Pbrcia, filla de Cató,
qui.s mata com sabé que Varró, marit seu, era mort,

e Ipsicratea, regina, qui volch anar per lo món axi
com axellada ab Mitridates, marit seu, e moltes altres
cosas les quals de present n0.m cur de recitar.
Suplich-vos, encare, senyore, que mi, per enveyosos
contra justícia maltractat, vullats haver per recomanat
en vostras devotas oracions; car Nostre Senyor ha
mes en vós tant de bé, e vós que.n sabers tan virruosament usar, que n0.m pens que denant El1
poguéssets trobar repulsa de res que li demanissets.
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