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LES POESIES POPULARS
CATALANES DE LA TRADUCCIO
DEL DECAMERON (SANT CUGAT

DEL VALLES, 1429)

Josep Romeu i Figueras

LA TRADUCCIO CATALANA DEL DECAMERON, DE 1429

El colofó del cbdex que conté aquesta traducció és redactat sota
els següents termes: «Fo acabada la present translació dimarts, que
comptávem -v- dies del mes de abril en l'any de la fructifícant In-
carnació del Fill de Déu M cccc xxvilll, en la vila de Sant Cugat
del Valles».

El manuscrit, proceden! de la llibreria de Miquel Victoria Amer,
pertanyé a Isidre Bonsoms i Sisean i, a la seva mort, passá, entre
1914 i 1915, a la Biblioteca de Catalunya, on actualment duu el nú-
mero 1716. Caroline Brown Bourland descriví per primer cop, el
1905, el manuscrit, aleshores ja en poder d'Isidre Bonsoms1, i Jau-
me Massó Torrents n'efectuá la transcripció, que publica, amb una

1 C.B. BOURLAND, «Boccaccio and the Decameron in Castilian and Catalán
Literaiure», Revue Hispanique XII (1905), pp. 25-32. Del mateix any és una re-
ferencia de M. SCHIFFT al manuscrit cátala dins «La biblioihéque du Marquis de
Santillana (Paris 1905. BiMioiheque de l'École des Hautes Eludes 153), pp. 354.



introducció, el 19102 i que despertá un fort interés entre els am-
bients erudits. Ramón d'AI6s-Moner edita, uns anys després, tres
novel-Íes de l'obra, establint el text damunt el manuscrita. Una nova
edició de la vella traducció fou comentada, i lot seguit abandonada,
per «Els Nostres Clássics», que, en els dos únics volums publicáis,
reprodueix les jornades I i II, segons el text de Massó4. Germá Co-
lon té enllestida, ja fa anys, la terminació d'aquesia edició per a la
mateixa col-lecció, amb transcripció directa de l'original manuscrit
i amb l'estudi filolbgic pertinent5 i és molt lamentable que no apa-
regui d'una vegada a la llum pública una edició així, sens dubte de
la máxima solvencia.

La problemática d'aquesta traducció ha anat precisant-se al llarg
de les aportacions fetes pels estudiosos que se n'han ocupat. En la
seva descripció extema del manuscrit, ja citada, C.B. Bourland re-
marca, entre altres extrems, les dues parts que, des del punt de vista

2 Johan BOCCACI. Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'únic
manuscril conegut (1429), per J. MASSÓ TORRENTS, The Hispanic Sociely of Ame-
rica, New York 1910, «Bibliotheca Hispánica». Inexistencia d'aquesta transcripció
moderna, la coneixia M. MENÉNDEZ PELA YO, que la utilitzá, amb informació i tex-
tos facilitáis per J. Massó i I. Bonsoms, ais seus Orígenes de la novela II Madrid
1907, NBAE 7, pp. VI-IX. I. BONSOMS i SISCART dona a conéixer alguns frag-
ments de l'esmentada transcripció a la seva «Introducción a la lectura de unos frag-
mentos de las traducciones catalanas de la "Fiametta" y del "Decamerone" de Boc-
caccio, ambas anónimas y hechas en el siglo XV», Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona IV 1907-1908, pp. 382-399. Existeix una reproducció
textual i fraudulenta de ['obra de Massó indicada, titulada Joan Bocaccio, Deca-
meron. Traducció catalana publicada segons I 'únic manuscrit conegut (any 1429),
AHR, Barcelona 1964.

3 G. BOCCACCIO, Dell'antka versione catalana del Decameron, brani scelti da
R. d'ALÓs-MONER, Roma 1915, «Testi Romanzi», diretti da E. MONACI, 34; no-
velles V,9; VI,4,X,7.

4 Joan BOCCACCIO, Decameró. Versió catalana de 1429. Ititroducció de Caries
Riba. Dos volums apareguts, Barcelona 1926 i 1928, ENC 8 i 17. La introducció
fou reproduida a C. RIBA, Obres completes II, Edicions 62, Barcelona 1%7, pp.
653-661.

5 Segons que exposa ['esmerila! estudios al seu treball «Un aspecte estilístic
de la traducció catalana del Decameron», dins Interlinguislica. Sprachvergleich
und Übersetzung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Mario Wandruszka. Max
Niemeyer Tübingen 119711, pp. 648-660; veg. pp. 648-649.



paleográfic, presenta aquell, Puna fins a la novel-la v, 8 i l'altra fins
al final, caracteritzades per dos tipus de lletra i procediments dife-
rents i per haver estat escrites, respectivament, a caixa plena i a do-
ble columna; la identificado de la novel-la x, 10, amb la traducció
de la Griselda de Bernat Metge; la presencia de quatre cancons ca-
talanes al final de les jornades i, v, vi i vill en substitució de les ita-
lianes corresponents; les molt poques omissions de Toriginal, i les
addicions del final d'algunes novel-les. En apéndix publica les es-
mentades quatre cancons i transcriu les peces breus que Dioneo
canta a la fi de la jornada V.

A la introdúcelo de la seva edició del Decameron cátala ja es-
mentada, Massó Torrents remarca l'interés de l'obra en les rela-
cions culturáis entre Italia i Catalunya. Partint de detalls materials
del manuscrit, pensa que aquest degué formar pan de la biblioteca
de Gaspar Sánchez Muñoz, de Tcrol, que havia heretat part deis lli-
bres de Gil Sánchez Muñoz, successor de Benet XIII a Peníscola,
de manera que n'infereix que el códex pertangué a la biblioteca
d'aquest darrer. Fa una descripció del manuscrit, basant-se en la de
Bourland, i creu trobar indicis de mallorquinismes en la segona part
del códex, que suposa que serien deguls a «un monjo mallorquí»
que hauria treballat a Sant Cugat del Valles. Formula la hipótesi que
es poden identificar escrivents i traductors, de manera que la versíó
es deuria a dos traductors diferents. Assenyala uns quants italianis-
mes del text, i valora la «fluencia» i la «facilita!» de la traducció,
feta sense esforc aparent i amb un estil «senzill», el bon ús de la
I lengua i «la frase ben catalana, el període arrodonit», encerts que
compensen alguna escadussera deficiencia del text, imputable, d'al-
tra banda, ais procediments de traducció del temps. Creu que ens
trobem davant, no pas d'una traducció, sino d'una «adaptado»,
com acrediten la presencia de les quatre cancons catalanes en subs-
titució de les italianes i les «catalanitzacions» d'alguns detalls, com
és ara el fet de suplir spagnuolo per cátala, les precisions que s'hi
fan quan la narrado s'escau en indrets catalans, i un seguit de pro-
verbis o aforismes ais quals fa al-lusió. S'ocupa de les fonts cata-
lanes de la noveMa x, 7, en el sentit que ranécdota es troba ja en
la crónica de Desclot, i subratlla, com ja havia fet Bourland, que la
noveMa x, 10, final de l'obra, és el text de la Griselda traduída per
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Bernat Metge damunt la versió llatina que Petrarca féu de la
novel-la de Boccaccio6. Cal notar que les pagines de Massó han
constituít durant molts anys la font primordial sobre el Decameron
cátala.

Una altra aportació important és la deguda a Mario Casella7,
orientada, no pas a la historia externa del manuscrit, sino a la cul-
tural de l'obra i a la crítica i el seu sentit. Casella parla sempre d'un
sol traductor, i es proposa de demostrar que aquest compren profun-
dament l'obra de Boccaccio i s'esfbrca a anostrar-lo en un cátala
pur i matisat. El Decameron cátala «non é traduzione letterale»,
afirma, sino «traduzione e interpretazione», una adaptado de l'ori-
ginal, com es desprén de l'análisi de la fidelitat de l'estil i la narra-
ció. Segons aquest crílic, el traductor cátala s'enfrontava a una pro-
sa escrita en una retórica mes complexa que la que li era habitual,
a pesar del bon nivell cultural que posseia, d'on les males lectures
i els errors de traducció detectables. Nota, així mateix, la tendencia
a substituir les subordinades per les coordinades i a evitar l'hipér-
baton, a alleugerir els períodes massa llargs, a simplificar i a suplir
l'estil indirecte peí directe. Quant a la narrado própiament dita, re-
marca diverses modificacions, com poden ésser els abreujaments,
les supressions, la voluntat de concretar i d'adaptar, les moralitza-
cions, les glosses fináis, els proverbis i les frases fetes com a recur-
sos per a l'anostrament i l'adaptació, algunes males interpretacions
que dilueixen el sentit irónic de 1'original i, per contra, intromis-
sions personáis que introdueixen nous matisos d'aquest sentit. A
mes, Casella parla sovint de l'ambient a qué pertanyia el traductor,
que considera laic i refinat a causa deis seus contactes evidents amb
la cultura italiana.

La introducció de Caries Riba a l'edició d'«Els Nostres Clás-
sics», al marge del seu valor com a espléndida peca crítica, és una

6 Com ja hem díi, M. MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la novela, recull una
pan de les dades apuntades, que li foren trameses per Massó i Bonsoms.

7 «La versione catalana del Decameron». Archivutn Romankum IX, i 925, pp.
387-412, reproduil a M. CASEL.LA. Saggi di letteratura proveníale e catalana. Ra-
colii da G.E. Sansone, Adriatica Ediirici, Barí 1966, «Biblioteca di Filología Ro-
manzas l.pp. 244-281.



bona síntesi de les pagines de Massó Torrents i del treball de Mario
Casella. D'aquest darrer reté la idea que el Decameron cátala és una
adaptado plenament incardinada en el món de la cultura catalana
d'aleshores, fins al punt de constituir un exemple rellevanl de l'as-
similiació de la mentalifat renaixentista italiana a l'epoca del trasllat.

Dos historiadors de la literatura catalana s'han ocupat breument
de la traducció catalana. L'un, Jordi Rubio i Balaguer8, pensa que
el manuscrít havia pertangut a la biblioteca de Benet XIII. L'altre,
Martí de Riquer9, considera, com Massó, que els traductors foren
dos, remarcant, pero, que no consta que fossin monjos. Opina que
els errors de la traducció catalana poden derivar de la copia italiana
del Decameron damunt la qual es basa, i que els italianismes son
menys abundosos que en la versió de la Divina Commedia feta per
Andreu Febrer.

Germá Colon, en el treball citat a la nota 5, cenyit a l'estudi d'un
aspecte estilístic concret de la traducció catalana, que l'autor qualifíca
de conslant de procediment retóric del traductor, opina que es pot sos-
tenir que aquella versió, exceptuant-ne la novel-la X, 10, és obra d'un
sol traductor, i que el manuscrit ha d'ésser la copia d'un antígraf. Re-
fusa els pretesos «mallorquinismes» al-legats per Massó i subratlla
que no es pot demostrar que els dos copistes haguessin estat monjos,
ans podem conjecturar versemblantment que no ho foren10.

En un bon treball de síntesi i de recerca, Lola Badia1' arriba a di-
verses conclusions que podem resumir com segueix. Quant a la
historia de la transmissió del manuscrit, demostra que aquest no po-
gué pertányer a la biblioteca del papa Luna, Benet XIII, i remarca,
d'altra banda, que consta que la familia deis Sánchez Muñoz adqui-

8 Literatura catalana, dins Historia general de las literaturas hispánicas III,
Barcelona 1953, pp. 791-792.

9 Historia de la literatura catalana II, Barcelona 1964, pp. 467-470.
10 G. COLON, op.cii.,p. 660, nota 13, addueix la recensió de Pere Bohigasde

robra de J. RUBIO I BALAGUER. «De l'Edat Mitjana al Renaixement*. Barcelona
1948, dins Esludis Románks, III (Barcelona 1951-1952). pp. 311, nota 2, on apun-
ta que el fet que el colofó faci referencia a la vilo de San Cugat del Valles pressu-
posa que el lloc de la copia no fou el monestir.

1' «Sobre la Iraducció catalana del Decameron de 1429», Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona XXXV (1973-1974), pp. 69-101.



rí, entre 1429 i 1484, una versió catalana del Decameron, que ver-
semblantment es pot identificar amb I'actualment conservada a la
Biblioteca de Catalunya, manuscrit 1716, i que hom enperd la pista
entre 1530, quan Gaspar Sánchez Muñoz féu inventan deis seus
béns, i el comencament del nostre segle, quan Miquel Victoria
Amer apareix com a posseídor del códex. Considera ben justificable
la tesi d'un sol traductor i de dos copistes, amb hábits d'escriptura
diferents. Posa en relleu el fet que, en contraposició amb altres
obres de Boccaccio, no hi ha constancia de {'existencia de cap altra
traducció del Decameron a l'edat miljana a Catalunya, ni del text
original en tosca. La «historia solitaria» i la singularitat del text ca-
talá, l'autora les relaciona amb les remarques de Vittore Branca so-
bre la difusió i transmissió del Decameron a Italia abans de la pri-
mera meitat del segle XV, segons les quals aquella difusió i
transmissió están profundament vinculades amb ambients burgesos
i mercantils, molt actius en les seves relacions professionals i viat-
geres, entusiastes d'aquesta obra boccaccesca, tal com ho eren els
mateixos copistes, escrivents d'excepció i persones de les mes di-
verses condicions i professions, que es convertiren en amanuenses
d'ocasió per satisfer el desig personal de posseir aquell text de
moda, un llibre de lectura amena i agrados al lector comú, mentre
que constata una singular fredor envers ell ais ambients mes litera-
ris, mes refinats, mes imbuits i preocupáis peí fet literari i cultural
pre-renaixentista i proto-humanístic. D'aquí que Lola Badia, justi-
ficant les seves hipótesis amb raonaments convincents aplicáis a la
versió catalana, pensa que, «de fet, només algú pertanyent a un es-
tament mercantil en contacte amb els col-legues toscans que s'en-
tusiasmaven amb aquella obra aparentment extraliteraria podia fer-
se carree del seu valor i trasplantar-la al nostre país», al marge deis
«erudits» o «humanistes» de la cancellería reial o, d'altra banda,
deis ambients pietosos i medievalitzants de l'entorn de la reina Ma-
ria. L'autora, per miijá d'una análisi parcial feta en quatre cales del
llibre, arriba a unes conclusions estilístiques que no modifiquen les
aportades per Casella i Colon. En primer lloc, al nivell léxic a penes
ha trobat italianismes en el sentit de mots absolutament aliens a la
llengua catalana incorporats per cale semántic, i remarca que sí que
hi ha trobat mots d'origen italiá ja documentáis a Catalunya i cons-



truccions de mots catalans fetes a la italiana. Son freqüents els ita-
lianismes per transliteració. La traducció és feta només en una mí-
nima part peí procediment medieval del cale i la transliteració. El
text presenta a tots nivells diferencies notables respecte a 1'original.
Peí que fa al nivell sintáctic, l'aulora assenyala les característiques
següents: ús abundós de copulatives i relatives per evitar construc-
cions de participi de presen! o de gerundi, o frases amb participi de
passat amb valor d'ablatiu absolut llatí; de tota manera, el traductor
no sempre simplifica la sintaxi, tot potenciant les construccions pa-
ratáctiques; sovint desfa hipérbatons i elimina incisos, bé que d'al-
tres vegades, en canvi, ni introdueix complicacions sintáctiques;
evita constantment la construcció d'infinitiu a la Uatina, que subs-
titueix peí que declaratiu sempre que pot; sovint, quan desmunta els
períodes complexos de roriginal, la traducció perd cohesió sintác-
tica, fins al punt que, de vegades, el sentit resta mes o menys ciar,
sense que el text resisteixi una análisi sintáctica; alguns cops sem-
bla com si el traductor hagués entes la informado fonamental de
1'original, pero que no sabes manejar tots els fils de la sintaxi del
període. Quant ais canvis introduíts peí traductor, Badia remarca la
Hibertat, sovint arbitraria, d'afegir-hi explicacions suposadament
aclaridores de 1'original, i també la tendencia a ampliar o a abreujar
determinats fragments, a voltes obeint a alguns motius lógics que
justifiquen aquests canvis i retocs; hi ha simplificacions justificades
i addicions d'elements personáis del traductor, no sempre afotuna-
des; no es pot generalitzar que el traductor comprengui i reproduei-
xi els recursos retórics de l'original, que mes aviat li passen per alt
que no pas assoleix de traslladar. Nota, finalment, que una de les
qualitats generalment atribuídes al Decameron cátala és la musica-
litat, per tal com la prosa flueix amb una perfecta sonoritat catalana,
i que, per contra, també és un fet reconegut que el nostre traductor
no sempre és capac de desentrellar les dificultáis deis períodes de
roriginal, de manera que algunes vegades la construcció sintáctica
de les frases catalanes no és pas correcta; i creu haver trobat una ex-
plicació d'aquest contrasentit aparent —prosa musical pero mal
construida— en la utilització, per part del traductor, de clausules
métriques i versos intercalats en la prosa, deis quals ofereix i co-
menta uns quants casos.



LES POESIES POPULARS CATALANES

Un fenomen evident de la catalanització, de l'anostrament, del text
boccacciá verificada sistemáticament peí traductor cátala del text de
1429, el constilueixen, com ja ha estat remarca!, les quatre poesies
en la nostra llengua que substitueixen les italianes de 1'original i
que apareixen al final de les jornades i, V, VI i vm12, mentre que a
les restants no fou copiada cap i el copista deixa, al final, un espai
en blanc, llevat de la jomada IX, i les breus composicions que Dio-
neo proposa de cantar en finalitzar la v13.

De les quatre primeres poesies indicades, dues son de carácter
cuite: Eu am ¡al que és ha e bel, del final de la jornada I, i No puch
guarir de la nafra preyon, al final de la jornada V. La primera, in-
completa, ja que només reprodueix els tretze versos iniciáis, es tro-
ba, versemblantment sencera, també al canconer Vega-Aguiló, ma-
nuscrit 7 de la Biblioteca de Catalunya, on porta la rúbrica La
Reyna de Mallorques, indicadora de l'autora del poema, la qual
hom identifica amb Constanca, filia d'Alfons el Benigne, germana
de Pere III el Cerimoniós i primera muller de Jaume 111 de Mallor-
ca, morta el 134614. L'altra és anónima i esta constituida per cinc
cobles de vuit versos mes tornada de quatre. Les dues poesies res-
tants son cancons paral•lestístiques d'estil popular i tradicional,
anónimes, que devien arribar al traductor per transmissió literaria

12 Les quatre poesies foren reproduídes per C.B. BOURLAND, op. cit., pp. 199-
202; Johan BOCCACI, Decameron (1429), ed. cit. de J. Massó Torrcnis, pp. 61, 354-
346, 380, 504-505; A. PAGÉS, «Les poesies lyriques de la traduciion calalane du
Décaméron», Annaies du Midi XLVI (1934), pp. 203-214. Les dues cancons de
carácter popular i tradicional foren editades i estudiades per mi dins el treball «El
cantar paralelístico en Cataluña», Anuario Musical IX (1954), pp. 46-48, i son les
úniques que reprodueix M. MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes, cit., II, pp. Vil ss.

13 Els fragments de les set cancons indicades han estat reproduíts, a ratlla se-
guida i sense estudi, per C.B. BOURLAND, op. cit., p. 30; ed. cit. de J. Massó Tor-
rents, p. 344; i M, DE RlQUER, Historia, cit., p. 470, nota 67.

14 Veg. M. MILA I FONTANALS, «Poetes lyriques catalans», Revue des Langues
Romanes XIII (1878), pp. 18, i dins Obras completas III, Barcelona 1890, p. 457.
El text definitiu de la poesía ha estat fitxat per I. CLUZEL, «Princes el troubadours
de la maison royale de Barcelone-Aragón», Boletín de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona XXVII (1957-1958). pp. 369-373, especialment p. 371.



0 bé oral, mentre que les set cancons anunciades per Dioneo son,
sense cap mena de dubte, de procedencia oral i de transmissió i con-
text folklórics. Tot seguit ens ocuparem, dones, de les dues peces
paral-lelístiques i deis set fragments folklórics.

Les dues cancons paral-lelístiques

Aqüestes peces es caracteritzen, a part el seu estil popular i tra-
dicional, per la técnica amb qué están construídes: la del paral-Ie-
lisme versificatori i estrófic. Coneguda ja peí trobador cátala Cer-
verí pels volts de 1269, sota la qual redacta el poema que titula
Viadeyra, i enregistrat aquest genere sota la forma viadera i vian-
dela pels tractas poétics del manuscrit 129 de Ripoll, de l'Arxiu de
la Corona d'Aragó, les tolosanes Leys d'Amors i el Torcimany del
barceloní Lluís d'Avercó, la técnica indicada dona la forma i la pau-
ta a un bon nombre de poemes catalans d'estil tradicional que s'es-
tenen des del trobador esmentat fins a especimens del segle XVI,
amb alguna reminiscencia recollida encara a mitjan segle següent15.
Deixant al marge el seu probable origen, que podem situar en l'es-
cola poética gallego-portuguesa medieval, aquesta modalitat versi-
ficatória i estrófica, els productes poétics de la qual a Catalunya fo-
ren coneguts, insistim, amb el nom de viaderes i, peí que sembla,
alguna vegada viandeles, és complexa i de mecanisme complica!
1 subtil. La canco parallelística hispánica pot constar o no d'un re-
frany en cap, pero la viadera catalana en fa ús prácticament sempre.
Segueixen el refrany dues series de petites estrofes de dos i de tres
versos isosil-lábics, per6 també anisosiHábics algunes vegades, se-
guits de la repetido d'algun o d'alguns versos del refrany, amb una
rima propia per a cada serie, que a voltes pot ésser assonant. Cada
serie originariameni era cantada per un cor de veus, i els dos cors

15 Veg el meu estudi i edició deis textos poétics paral -leltstics calalans o via-
deres, «El cantar paraldístico en Cataluña», cit., pp. 7-55. Del manuscrit 129 de
Ripoll hi ha edició recent a cura de L. BADIA, Poesía catalana del segle xiv. Edició
i esiudi del -Can<;nnerel de Ripoll", Edicions deis Quadems Crema, Barcelona
1983.



s'altemaven en el cant de la composició poética. Els versos de les
estrofes de la segona serie son variants paral'leíístiques deis de l'al-
tra serie, per sinonimia verbal o conceptual, pero també per trans-
posició deis mots o per similitud o contrast, i amb canvi de rima, de
manera que les estrofetes de la segona serie deriven successivament
de les de la primera i se singularitzen per la rima propia. A les via-
deres d'estrofes de tres versos, les dues series consten només de
dues estrofes. Pero a les d'estrofes de dos versos, aqüestes s'enlla-
cen entre elles, a cada serie, mitjancant la repetició d'un vers, de
manera que cada estrofa és constituida per la repetició del segon
vers de l'anterior seguida d'un vers nou, i així successivament. Fi-
nalment, cada estrofa d'una serie ha d'alternar amb la corresponent
de l'altra serie, recurs sovint no tingut en compte pels cantaires ni
pels copistes. Així, dones, la presencia de refrany en cap, l'existén-
cia de dues series estrófiques, dotades d'una rima diferent cadascu-
na, el paral-lelisme deis versos i les estrofes entre les series, la re-
petició del segon vers d'una estrofa al comenc de la següent, on es
completa amb un de nou, i Palternanca de les estrofes d'una serie
amb les corresponents de l'altra, caracteritzen, en els seus exemples
mes purs, la forma externa i el mecanisme versificat i estrófic de la
viadera catalana, la qual constitueix una modalitat de la canc,ó pa-
ral-lelística d'origen gallego-portugués, que, d'altra banda, també
fou adaptada per la poesia castellana. La temática, variada, és la pro-
pia de la poesia popular i tradicional, de transmissió oral o literaria.
Com ho és l'estil, molt concís i sintétic, al-lusiu, referent i expressiu.
La forma de discurs dona també personalitat a la viadera, per tal com
el nucli conceptual i temátic sintetitzat en el refrany es va desenrot-
llant i desdoblan! en les estrofetes paral-leí ístiques i alternades d'una
manera lenta i reiterativa, per mitjá del curs de dos meandres glos-
sadors que insisteixen en els continguts, i les formes i s'interfereixen
morosament fins al desenlias final, que rubrica l'exposició poema-
tica amb un vers toncloent dotat d'expressivital poética i conceptual.

La viadera del final de la jornada vi fa com segueix:

No puch dormir sol&tu, fio.
Qué-mfaré, lassa,
si no mi spassa?

Tant mi turmenta Vamorl



Ay amich, mon dol9 amich!
Somiat vos he esta nit.

Qué-mfaré, lassa?

Somiat vos he esta nit
quc-us tenia en mon lit.

Qué-mfaré, lassa?

Ay amal, mon dolf amat!
Anit vos he somiat.
Qué-mfaré, lassa?

que-us tenia en mon brag.
Qué-mfaré, iassa?

Aquesta viadera és formada per un refrany de quatre versos de
desigual mesura i per quatre dístics rubricats per un vers del re-
frany, sempre el mateix. Com no és infreqüent en el genere, aquí hi
ha anisosillabisme en el vers 1, i son assonants les rimes deis ver-
sos 1, 4, 5 i 15- L'esquema formal de la peca fa així: a's B4 />4 a'7

—C'T'C' B4 // C? c' B4 II& D? B* II D? d"? B\ Notem que els dístics
de les series apareixen copiáis seguits —l i n, de la primera serie,
i lll i IV, de la segona— i que, per consegiient, no ha estat respec-
tada l'altemanca estrófica, que exigeix l'ordre 1,111, II i IV. Les ri-
mes paral-leles sinonímiques son d'una extrema simplicitat: amich
- amat i lii - bra<; —la idea de repós i erotisme relaciona els dos ter-
mes—, i notem que el paral-lelisme deis versos es resol un cop mit-
jancant la transposició deis vocables de la frase: «Somiat vos he
esta nit» - «Anit vos he somiat».

És poesia posada en boca femenina, un recurs molt antic i uni-
versal, que desenrotlla d'una manera plañera i emotiva el tema, així
mateix arcaic i generalitzat, de Pinsomni amorós de la solitaria ena-
morada que enyora l'amic absent, amb que ha somiat la nit passada
en la seva adolorida soledat, i que ha cregut teñir ais bracos. Tant
el recurs com el tema son molt freqüents en la poesia popular i tra-
dicional.

La presen! viadera ha d'ésser, sens dubte, forc,a anterior a 1429,
i devia haver arribat al traductor per transmissió escrita o per tra-
dició oral.



L'alira viadera, fa del Final de la jornada VIII, duu el text segiient:

Pus que vuytjorns stich, senyora,
que no-us mir,

ara és hora que me'n tolga
lo desir.

1 E quant eu pas per la posada,
eu dich: —Amor, qui-us ha lunyada

Ara és hora que me'n tolga

II Yo dich:—Amor, qui'us ha lunyada?
—Lo falg maril, qui-m ha reptada

Ara és hora que me'n ¡oiga
lo desir—

ni E quant eu pas per la partida,
eu dich: —Amor, qui-us ha trahida

Ara és hora que me'n tolga
lo desir.—

iv Yo dich: —Amor, qui-us ha trahida?
—Lo fale gelós, qui-m ha ferida

Ara és la hora que me'n taiga
¡o desir,_

Com 1'anterior, aquesta viadera és formada per un refrany de
quatre versos de desigual extensió i per quatre dístics, aquí seguits,
cadascun, pels tres versos fináis del refrany. Els versos, de vuit i
tres sil-labes, son isosil-lábics, i la rima és consonant, llevat deis ca-
sos deis versos 1 i 3 i la repetició d'aquest al final de les estrofes.
El paradigma formal fa com segueix: a's B-1 A's B̂  — rs CR B3Í4'K

BÍ // C c« B' A'* B-i // d* D* B' A'» B' // O* d» B1 A1» B .̂ Com a la
viadera anterior, els dfstics de les dues series han estat copiats se-
guits —-I i II, corresponents a la primera serie, i III i IV, correspo-
nertts a la segona—, de manera que a la present tampoc no s'ha res-
pectat l'alternanca estrófica, que exigeix la seqüencia i, m, II i IV.
Les rimes paral-lelístiques son clares en posada i partida, mots si-



nonímics que componen idea de lloc i situació, mentre que lunyada
i trahida, i reptada iferida, lambe sinonímics, ho son per extensió
i derivado semántica del primer concepte.

La nostra viadera desenrotlla un diáleg entre l'amant i la malma-
ridada. Eli passa davant la casa d'ella amb l'esperanca de veure-la
i d'estar junts, i la malmaridada li exposa la seva queixa que el ma-
rit, lofalt; gelós, l'ha reptada i ferida perqué no el vegi. El tema de
la requesta a la casada i el de la malmaridada que el marit descon-
siderat i gelós reprén o fins i tot bat, son ben coneguts de la poesia
popular i tradicional antiga i del folklore actual, i presenten diver-
sifat de variants i modulacions.

Aquesta viadera, pervinguda, com l'altra, al traductor cátala del
Decameron per tradició escrita o bé oral, o escrita i oral al mateix
temps, també ha d'ésser forca anterior a 1429. Ho provaria, a mes,
la presencia de la forma eu per al pronom de primera persona del
singular que veiem ais versos 5, 6, 15 i 16, altemant amb la forma
habitual yo, deis versos 10 i 20.

Les cancons de Dionea

Al final de la jonada V, llegim, a la traducció catalana de 1429,
el text següent, del qual destaco els fragments poetics que hi son es-
mentats i escrits a ratlla seguida:

E haventja, ab voler de la reyna, presa una danga Emilia, fo
comanda! a Dioneo que cantas una cangó. Lo qual prestament cn~
mensa:

[1] —Si-mtrobau al bosch soleta,
sol, sol no me'n demandeu.

De la qual totes les dones comensaren fortment a riure, e major-
ment la reyna, la qual li comanda que lexás aquella caneó e que-n
digués una altra. A la qual dix Dioneo: —Senyora. si yo hagués lo
meu iemboret, yo diguera:

[21 Dejús lo formal ge fre sch

,0 si voleuésseu que digués:
[3] Elatumtumvitarda,

odiguera:
|4] Vilum vitayna



la calorete-m ve?
¿O volríeu que digués:

[5] EnBurellm'ávistlocony,
mezquina!?

Mas yo no he lo temboret, e axí vejau vos qual voleu que vos diga.
D'aqüestes, plau-vos-ne alguna? Si no, feu-vos-ne tallar una ai
bosch.

—Vé—dix la reyna—, digues-ne una oltra, bona.
—Donques —dix Dioneo—, ¿voleu que diga:

16) Vayandano, vayandó,
vayandana mia?—

Lavors la reyna, rient, ti dix:
—Vé en mala hora! Digues-ne una bona, car nosaltres no vo-

lem de aquexes.
Dix lavors Dioneo: —Madona, no-us donen despler d'acd, car

yo diré aquella que vos volreu, car yo-n scé mes de mil. Per qué,
si voleu que diga:

[7] —AymariUComno-mhofeu,
per pauch no-mfeu Déu descreure.

—Per Déu, dona, no-us cuyteu!,
yo ladiré.-

La reyna, donchs.feílona, posatque les altres se'n riessen, dix:
—Dioneo, lexa star lo motejar e digues-ne una qui sia bella,

sino yo-t poria mostrar yo com me scé enfellonir.

Les can^ons que canta Dioneo en la versió del Decameron de
1429 pertanyen sens dubte a la tradició oral i folklórica de la Cata-
lunya de la segona meitat del segle xiv i la primera del següent. El
traductor se'n valgué per anostrar la seva labor, tot substituint les
de l'original tosca del mateix genere, les quals, aíllades del context
corresponent i hipotéticament desdoblades, la majoria, en forma
versificada, son aqüestes:

Monna Aldruda, lévate la coda,
che buone novelle vi reco.

Alzatevi ipanni, monna Lapa.

Sotto Vulivello é Verba.

L'onda del mare
mifa sí gran male.

Escicifuor che sia tagliato,
com un mío ¡n su la cajnpagna.



Monna Simona imbotta imbotta,
e' non é del mese d'ottobre.

Quesío mió niccnio
s' io no! picchio.

Dehfapian, marito mió.

lo mi comperai un gallo
delle ¡iré cento.16

Les cancons catalanes cantades per Dioneo en la traducció es ca-
racteritzen, ultra la seva acusada i clara tradicionalitat popular i
folklórica, per la seva agilitat, concisió i expressivitat estilístiques,
tan própies del genere, i peí contingut erótic, intencional i maliciós
de gairebé la totalitat d'aquestes, o, amb mes precisió, les de text
amb contingut conceptual suflcientment exprés. Dues de les set pe-
ces, la [3] i la [6], constitueixen únicament refranys-bagateHa sense
sentit semántic, reduíts a successions rítmiques i fóniques i molt
apropiáis per al ball i la dansa17. La [4], d'altra banda, és la síntesi
d'un vers de refrany-bagatel-la i un altre amb contingut conceptual
precís, de suggeriments erótics. Cadascuna de les altres canĉ ons, i
també la [4], fa el seu sentit puntual i ciar, expressat en frases
sintáctiques inequívoques, sempre amb la mateixa intencional i tat i
abast erótics, indicats sense eufemismes. La [i] i la (5] son clara-
ment cancons femenines, i tal vegada ho son també les altres, llevat
de la [7], que és un dialeg desenfadat i directe entre muller i marit.

Les set peces catalanes pertanyien sens dubte a cancons de dan-
sa, i devien ésser refranys de peces dansades mes extenses. Notem
que la canconeta [ i ] és interpretada durant la dansa que inicia Emi-
lia, i que les altres havien d'ésser cantades al so del tetnborel que

!f> Extrec els textos poetics de Giovanni BOCCACCIO, Opere, a cura de Cesare
Segre, U. Mursia & C. Mil* 1966-', pp. 388-389.

17 Sobre aques! genere, veg. el meu estudi «A la tonada de la Guilindó. Na-
turalesa i fortuna d'un refrany-bagatel-la (1792)», reproduít dins el meu reeull Po-
esia popular i literatura. Curial, Barcelona 1974, pp. 13-72.



Dioneo en aquells moments diu que no té a mü. A mes, ja hem dit
que [3] i [6] son refranys-bagatel-la, genere que era interpretat en
canc,ons dansades, i que [4] n'és un compost, scns dubte amb la ma-
teixa fínalitat. Les altres peces segurament eren refranys en cap de
canc.ons de dansa mes extenses, que els glossaven al llarg de la
composició.

Totes aqüestes petites peces constitueixen, en definitiva, un tes-
timoni molt valuós de la poesia popular, tradicional i folklórica de
la Catalunya de la segona meitat del segle XIV i deis primcrs decen-
nis del XV.


