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LA CORRESPONDENCIA AMOROSA ENTRE ISABEL SUARIS I
BERNAT FENOLLAR: ALGUNES PUNTUALITZACIONS
Marínela García Sempere
Universität d'AIacant
El segle XV ens ha llegat una nòmina d'autors clàssics de les lletres catalanes. Una època
d'esplendor literaria manifestada en un conjunt nombres d'obres de générés molt variais. En
l'ambient bullicios i rie de la València de la segona meitat del segle XV se situa la
correspondència entre Bemat Fenollar, qui seria un dels caps visibles importants de les tertúlies
literàries de l'època, i Isabel Suaris, de qui sabem ben poques coses. Hem seleccionat aquesta
correspondència per tal de fer una reflexió al voltat d'alguns aspectes del text que poden ser
intéressants a l'hora de reeditar-lo, de rellegir-lo. En aquest treball esbossem alguns dels
interrogants que encara plantegen les epistoles seleccionades, una part del que esperem que serà
un treball futur més ample i extens sobre aquesta i sobre la resta de les obres completes de
Bernât Fenollar.
INTRODUCCIÓ:

L'obra de Bemat Fenollar se situa en un ambient literari que s'ha caracteritzat per
l'aparició de tertúlies literàries ciutadanes (Guinot 1921, Fuster 1962) i per una literatura de tipus
realista i satiric, feta en molts casos en coMaboració i que ha donat Hoc al que s'ha anomenant
Escola Valenciana o Escola Satírica Valenciana.' Aquest autor no compta amb una edició
completa de la seua obra que, d'altra banda, és ben variada. Tradicionalment s'ha dit que és el
capdavanter d'un cercle literari de carácter diferent del que envoltava Joan Roís de Corella. La
literatura produïda en aquestos cercles de nobles, clergues i notaris, era objecte de l'interés
d'unes altres reunions, les femenines," que donen testimoni de com la literatura en llengua vulgar
formava part de l'etiqueta en les reunions femenines de la bona societat valenciana. Aquesta
comunicació té a veure amb una dama que podia ser capdavantera d'una d'aquelles tertúlies,
Isabel Suaris, i que manté un intercanvi epistolar amb Fenollar, en el qual eli exhibeix el seu
saber literari (retoricisme, topics literaris) i la dama respon en un to més planer i expeditiu. La
intenció és la de revisar aquesta producció literària i alguns deis interrogants que planteja: la
situació en el manuscrit que la conté, la intenció i l'abast de la correspondència, i de la possible
relació amb Ausiàs March.
Les cartes entre Bemat Fenollar i Isabel Suaris es conserven en el ms. 210 de la
Biblioteca Histórica de València, un dels cançoners que conté, majoritàriament, poesies d'Ausiàs
March. Constitueixen un intercanvi en el quai es planteja una possible cita entre els interlocutors,
a la quai la dama posa molts impediments i que el poeta respon en clau literària, i irónica de
vegades.
Entre els estudiosos que s'han ocupat en alguna mesura d'aquesta correspondència,
Amadeu Pagès (1912, [1990, 172]) es refereix a Isabel Suaris i a Tecla Borja com a
continuadores de la tradició de jocs de societat derivats de la tensó provençal, seguint l'exemple
' Sobre els ternies Escola Valenciana, Escola Satírica Valenciana, Cançoner Satiric Valencia i els inconvénients
que plantegen aqüestes denominacions vegeu una actualització i unes propostes a Martínez & Micó 1990 i 1992. En
aquest darrer treball es proposa la inclusió deis autors en la denominació de «corrent de realisme ¡ntrascendent». 1,
posteriorment, Martínez 2003.
" En algunes obres significatives del segle XV es fa referencia a aqüestes tertúlies, com ara VEspili de Jaume Roig
(vv. 2861-2876) i e\ Somni de Joan Joan (vv. 789-800).
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de grans dames com Elionor d'Aquitània i Ermengarda de Narbona, i relaciona, aixi mateix,
Suaris amb Ausiàs March, cosa que posteriorment ha estât posada en dubte. Masso (1936) s'hi
refereix per remarcar que hi ha, en el débat, la intervenció activa de la dama, que caracteritza
com a intel-ligent i discutidora en tota disciplina, a qui li agradava que els seus admiradors
fossen lletraferits per poder contendrá millor amb ells (p. 414). A més de les referències a la seua
saviesa i a la seua participació en els débats, fa veure que en aquest cas es conserva la resposta al
requeriment del poeta, cosa que no s'esdevé en altres cartes amoroses de l'època. Afirma Masso
que Isabel Suaris mantenía un cenacle a la seua casa de València on acudien poetes i juristes no
només de València, sino d'altres llocs. Cahner (1977) va editar per primera vegada els textos i va
donar una possible filiació de les cartes, seguint la tradició amorosa ovidiana, amb moites
mostres al segle XV català.
Per la seua banda, Antoni Fen-ando (1982) ha fet una aproximació molt completa a les
cartes des d'un punt de vista fonamentalment sociolingüístic, diacronie i cultural, ja que
considera la tertúlia d'Isabel Suaris com un precedent del bilingüisme literari valencià, sobretot
per la procedència variada deis seus components, ja que la mateixa animadora d'aquella podria
tenir origen castellà, com també algún deis participants, com 1' «adelantado de Murcia», més que
no pel bilingüisme deis components, que, segons sembla, s'expressen en la seua propia llengua.
Fa veure que, fins a final de segle XV, l'aristocràcia valenciana presenta més resisténcia que el
Principat a l'adquisició del castellà com a llengua d'expressió literària, fins i tot les poesies en
llati o en castellà d'alguns certàmens de final de segle son només una mostra de poliglotisme. En
les darreries del segle és quan es produeix el canvi. Per aquesta raó, la tertúlia esmentada podria
ser una mostra molt primerenca del bilingüisme literari valencià. El mateix autor dona com a
hipótesi la possible relació d'aquesta dama amb la familia Suares de Figueroa, familia noble
castellana que residia a València llargues temporades entre els regnats d'Alfons el Magnànim i
Joan II, i data la possible tertúlia entre 1455-60 i 1482.
Jo mateixa (Garcia 2004) vaig fcr una brcu aproximació a aqüestes cartes per compararles amb altres mostres semblants de l'època.
Aci tractarem alguns aspectes que encara poden donar Hum sobre el contingut de les
cartes: l'estudi deis textos en el manuscrit que els conté; una nova lectura de les cartes centrada
en les possibles infiuències literàries i en les tècniques compositives;' algunes relacions évidents
amb Ausiàs March, aspectes que, si bé no donen més dades objectives sobre la possible tertúlia,
si que poden esclarir alguns interrogants per a la comprensió d'aquestes produccions i sobre la
possible repercussió que tenen.
E L MANUSCRIT

El cançoner ha estât estudiat i descrit per Pagès (1912-14), Masso Torrents (1906, 19131914, 1932), Archer (1997) i Martos (2003). Aixi mateix, es troba descrit en Biteca. Es tracta del
ms. 210 de la Biblioteca Universitària de València, conegut com O^ o com G. Està format per 17
quadems; les epistoles que ens ocupen es troben en el segon, quadem b, un quintem dels folis
22-31 0 496-505 segons una altra numeració que sembla correspondre a una ordenació anterior.
Les cartes es copien en el foli 22r i v, o també 496r i v. El quadem b pertany al grup
b,c,d,e,f,g,h,j,k,l, o G l , un total de 99 fulls, amb lletra del segle XV, que podia formar part d'un
manusccrit misceMani anterior del quai s'extreuen els quaderns amb obres de March, que són el
punt d'interés de la recopilació que trobem en el ms. 210. El fet que hi apareguen les
composicions de Fenollar-Suaris al principi del primer dels quadems del grup, com també en el
cas de les que clouen el darrer, el quadem 1, r«Oració metrificada del gloriós anachoreta
^ Aquest trcball és, com he dit més amunt, una part d ' u n a investigació més amplia sobre les obres de Bemat
Fenollar, en aquesta ocasió no tractaré aspectes així mateix importants en relació amb aquesta obra com són les
altres poesies i autors rclacionats amb aqüestes cartes, o l'estudi linguistic del text.
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Honofre sant» i la «Demanda feta per frare Pere Martínez ais trobadors de València», seguida
d'una «Resposta de maestre Roquafort» i d'una altra «Resposta de Francesch Ferrer»,
incompleta, fa pensar que hi apareixen perqué es troben en els quadems en què hi havia les obres
de March, veritable interés del compilador d'aquest cançoner, format fonamentalment per obres
d'aquest autor.
I si és previsible pensar que les respostes a la demanda de Martínez eren més nombroses
que les que arreplega el cançoner, una d'elles inacabada, però que probablement no es recullen
perqué anaven en un altre quadem que no devia contenir obres de March, també podem pensar
que les cartes de Fenollar-Suaris podien tenir en un quadem previ altres cartes que iniciarien el
débat i, en aquest cas, ens trobaríem amb el final d'un débat literari, que es tanca amb la quarteta
final de la tercera carta. D'aquesta manera, algunes referències que es fan en les cartes es poden
entendre si entenem que hi havia la informació en les cartes prèvies; potser sabn'em qui era
aquell personatge que al principi es diu que és «lo fel», i quina és la carta que eli ha portât a
Fenollar, o quines son les cobles a qué Fenollar fa referéncia quan respon la carta, o el «rim» a
qué es refereix ella en la seua resposta. En frases com «Ferir vos havia si lo meu apetit a l'interés
que presomiu solament esguardava» de la primera carta, l'interés que presumeix la dama deu haver
estât expressat en algún altre moment.
Aquesta secció del manuscrit és la més antiga del cançoner, ja que G2 i G4 tenen lletra
del XVI i G3 és un quadern únic, també del XV però amb caractéristiques especiáis, descrites
pels autors que han estudiat el manuscrit. Ens interessa ara remarcar que està escrita amb una
lletra regular i acurada, en quadems també regulars (tots quintems), i precedents, probablement,
d'un manuscrit únic, ja que no es repeteixen poemes, i molt extens a jutjar per la numeració. Les
cartes, igual que la resta de composicions de March, están copiades amb una lletra ordenada i
acurada, d'una única mà del segle XV. I ens detindrem en algunes notes marginals o reclams,
molt escasses, que precisament apareixen en aquesta part del manuscrit i que iio han estât
estudiades amb anteriori tat.
En el marge esquerre del f 22v, a la part de baix i molt prop de la quarteta final, es llig
l'anotació «qui sino foli» i davall «DXXIII-a». Si anem al número que indica la numeració romana"
de la nota trobem el poema, «Qui sino foli demana sim enyon>. Aixi la nota completa és: «Qui sino
foli DXXIII 3». El poema es troba en el quadem d, al qual podría fer referéncia el signe-a. Aquest
poema expressa, en paraules de Pagès, que «la seua dama és el sol bé que ell desitja» (1912-14: I,
357). En la tomada llegim «Lir entre carts passions d'amor fan / tembre i fiar estar dins un hostal:^
de gran amor duptar un punt no cai / e guay d'aquells qu'entre llurs mans están»; la referéncia a un
hostal ens fa pensar en el que devia acollir la tertúlia d'isabel Suaris. Si més no, el tema del poema
té una relació bastant clara amb el to de les cartes, ja que comença amb el patiment del poeta per
l'absència de la dama que estima. La lletra d'aquest escoli no sembla la mateixa lletra del text
manuscrit, però no fa referéncia a un altre quadem perqué el poema no inicia el quadem d, i per tant,
no sembla un reclam. D'una altra banda, sembla que el contingut del poema pot tenir a veure amb el
que es diu a les cartes.' Podría ser aquesta la causa de l'anotació?
" En aquest full hi aparcixen, així mateix, dues numeracions moderes, en aràbigs, el f. 49 i també C. 29.
' DCVB: ant. Lloc on hom s'estatja transitóriament, fora de la seva residèneia habitual; cast. Posada. 1 dona
l'exemple del poema 75 de Marcli.
'' Aqüestes Unies de la primera carta, «Ferir vos havia si lo meu apetit a l'interés que presomiu solament esguardava;
altres, sens vos prejudicant a l'infinit bé, satisfer me porien. Mas, per quant la fi de mon desig és arribar en loch que
no menys a l'anima que al eos porte descans, e feta de vós elecció, que sola sou aquella que, per vostres inclinacions
e calitat a mi conformes, a infmidament amar me obligau», recorden els conflictes marquians entre ánima i eos. A
més, el poema 54 parla del sentiment de l'enamorat, que, posseít per l'amor i absent de l'estimada, no desitja altra
cosa que no siga el contentament d'aquest amor. Els primers versos ja expressen el malestar de l'enamorat per
l'absència de la dama, tema fonamental de les cartes: «Qui, sino foll, demana si m'enyor, / essent absent d'aquella
qui-m fa viure, / e, si no plor, qui és lo qui-m veu riure, / si be no pas continua dolor? Tots mos délits en hu é
transportât: Amor li plau en mi fer aquest cambi. Lo món no té res valent lo recambi / de l'esperant lo be tan
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En la mateixa secció del manuscrit hi ha uns altres escolis que poden ajudar-nos a entendre
què vol dir aquest que ens ocupa:
1. En el f. 58r ( DXXllI, C-43-) en el poema «Molt he tardat en descobrir ma falta», llegim en
el marge esquerre i al començament del poema «Duplicada a cartes-IIIl-». Encara que la
remissió és a «cartes IlII», el poema es troba actualment en el f 3v, on llegim també «es
duplicada perque esta cartes DXXXII».
2. En l'index inicial apareix la indicació «duplicada» en el f III i al costat de la i. La numeració
romana desapareix fins el f 10. En el f lOr (X) hi ha l'anotació «Esta obra es errada perque
comença la primera cobla als fats coman que es en est llibre a DLXXVIIII cartes». En efecte,
el el f 105v (DLXXVIIII) corresponent hi ha una altra vegada el poema esmentat i ordenat
com cal. Així dones, podem deduir que aquests escolis els fa una mà que estudia l'ordenació
de les poesies i comprova repeticions o iiTegularitats. En principi no és el cas de l'anotació a
la carta de Fenollar.
3. El mateix passa en el f. Xlr «Duplicada y es atras a cartes Il-comença pren mem axi», que es
refereix al f 2r, on hi ha, en efecte, el poema esmentat. Així dones, una altra vegada es tracta
de la constatació d'una irregularitat.
L'unie que resulta estrany és que la nota al f . 58 remeta a cartes f IIII i es trobe en el 3v.,
mentre que les altres esmentades si que es troben en el Hoc que indica l'anotació. Totes es
refereixen a altres seccions del manuscrit.
4. En el f 86r, (DCL) llegim «esta obra comença tot entenent», i en el 90v (DLCIIII) «comença
esta obra Sobres dolor es ja copiada en lo llibre nou». En el f 112r ( D L X X X V I ) es llig, al
costat d ' u n a cobla esparsa, «es j a en lo llibre en lo qüem della s». A més, en el vers seté es
corregeix la segona quarteta. Aquests exemples darrers corroboren que es tracta de notes per a
preparar una nova compilació, segons el que llegim en la nota al f 90v. I aquesta darrera que diu
que es troba ja en «lo llibre», deu ser el llibre nou perqué en aquest cançoner no hi apareix en
tota la secció del D, ni el el quadern d, als quais podria fer referència l'anotació s.
Al llarg del manuscrit trobem unes altres anotacions, correccions al text de March, que ara
no recollirem, però sembla que es tracta en aquests casos com en els que hem comentat,
d'anotacions sobre la duplicació deis poemes, correccions a alguns versos, per a preparar una nova
còpia. En alguns casos cas deis que hem comentat, les notes corresponen a altres parts del cançoner
tal i com el coneixem en l'actualitat. Per qué hi ha copiada al costat de la carta de Fenollar una
referència a un dels poemes de March? Pot ser que es tractara de copiar a continuació de les cartes
en un altre text el poema de March? El cas de l'anotació a aquesta carta és menys evident que els
altres que hem comentat perqué remet a un altre text que en aquest cas no és repetit.
Si és cert que la posició de les epistoles en el manuscrit ens fa sospitar que es tractava d'una
correspondència més llarga, el fet d'incloure's en un manuscrit marquià fonamentalment, com
l'anotació que les acompanya, ens fa pensar que, d'alguna manera, aqüestes epistoles es
relacionaven amb l'obra d'Ausiàs March. Una correspondència que podria ser més extensa,
copiada amb cura en un manuscrit en el que hi havia moites obres de March, poeta amb el quai, a
més, Fenollar havia intercanviat poemes,^ potser en una època próxima a la de la
correspondència.
desijat». March, taninatcix, paria també de la por de l'enamorat, de «tembre i fiar», com fa també en la resposta a la
composició que li envia Fenollar «Per mitigar l'enuig gran de l'estiu» (Pagès I9Ì2-14: II, 322), en la quai parla de la
gelosia, «Quant més amau, tant més temor teniu». Aquesta por, que causa les disputes dels enamorats segons March,
i que es recull en aquesta resposta de March i també en el poema 54, no apareix en els textos de Fenollar. Aquests
cnamorats que discuteixen, segons March i segons Rodrigo Dieç per gelosia, podrien ser Isabel Suaris i Bemat
Fenollar?
' El poema en qué March respon a Fenollar pot ser próxim en el temps a la correspondència, j a que, segons Rubio
(1984, I, 454) pot ser la composició més antiga conservada de Fenollar, i justament pregunta a March sobre la causa
de les disputes entre dos enamorats. Amés, li demana la solució «en cobla o dictât». Tot i que en altres versos de
March dictât sembla dir simplcincnt «Text que es dicta o es compon», «A mi acorda un dictât / per nom Contemptus
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Per què es fa referéncia explícita a un poema de March en el marge de les cartes? És
particularment intéressant aquesta referéncia quan en les mateixes cartes es parla de «cobles» i
del «rim» que Fenollar envia a la dama requerint-la d'amor, cosa que potser indicar que en
l'intercanvi hi havia més coses, a banda de les cartes, potser també poesies.
L E S EPÍSTOLES**

La primera intervenció correspon a Fenollar. Respon Suaris i clou l'intercanvi la segona
carta de Fenollar. Encara que es conserven en la literatura catalana altres mostres de cartes
amoroses en el segle XV, aquest és l'únic cas en què es conserva la resposta de la dama. I
malgrat que es puga pensar que es podria tractar d'un artifici literari, deu tractar-se reaiment
d'una resposta de la dama i no d'una invenció de Fenollar ja que per les referències que hi ha en
els altres poemes dedicats a Suaris' sembla deduir-se que ella mateixa responia les qiiestions a
ella dirigides, que afirmen que era una dona sàvia i que tenia molta habilitât en els débats.
La primera carta, amb una retòrica amorosa cortesana, ens mostra un amant sotmés
totalment ais desitjos i a la voluntat de la dama, a qui estima amb cos i ànima. Manifesta la seua
submissió arnorosa cortesana i se situa en un plànol d'inferioritat amb expressions com: «mes
poch avisades paraules», «mon poch dir», «ignorant», «mal ordenades cobles». Recursos com les
comparacions bèMiques, el verbo in fondo, exclamacions retoriques, «senyora de la vida mia! »,
augmenten aquest to per arribar fmalment a demanar que ella li mane el que vulga, que ell ho
complirà per atényer la glòria que s'aconsegueix en servir-la, usant ara vocabulari propi de la
religió. La referéncia a una tercera persona que ha portât la carta, i a les cobles, ens fan pensar en
altres cartes i en possibles poesies relacionades. D'una altra banda, la manifestació de desig
d'unir arnor espiritual i amor camal ens recorda Ausiàs March.
La segona, de la dama, explica els problèmes que ella té per complaure el seu
interlocutor. Ací desapareixen els elements retòrics del tractament cortesà de l'amor. Explica
d'una manera clara, sense embulls, que ha de mirar pel seu honor i que les seues ocupacions li
impedeixen acceptar el que eli proposa. A més, fent referéncia ais versos, «rim», creu que eli mai
hauria complit el que ella vol. Només observem la repetició dels termes relacionats amb creure i
creença, termes com «claredat» que reafirmen la voluntat d'ella, i alguns castellanismes com
«afear». Per una altra banda, termes com «afalagar», i expressions com «no us puch plaure»,
semblen voler dir que ella vol complaure'l però no pot. Aquest suggeriment pot ser el que motiva
I'interlocutor quan respon en la tercera carta.
Fenollar continua amb la retòrica cortesana i amb referències ausiasmarquianes: ara,
barrejant el to retòric amb altre nivel! de llengua, explica que no és impossible que es posen
d'acord si tenen tots dos bona voluntat. Les primeres frases usen una sèrie de referents a la
retòrica amorosa cortesana: vol aconseguir d'ella «lo semblant»,'" la fortuna no el porta a bon

nomenat» (AM 128 1). «Los cantadors ab melodia canten, / los trobadors a fer dictais acuyten» (AM 15 46), sembla
que Fenollar en aquests versos contraposa vers i prosa i li demana que li responga d'una manera o de l'altra. Les
cartes son en prosa però la carta de Suaris es refereix a les cobles que li envia, que podrien ser una part del débat
entre tots dos, així, alternaría també vers i prosa. En aquest sentit Ferrando insinua que la poesía de Fenollar que
apareíx al Jardinet d'orats pot ser una de les cobles a qué es refereix la carta de Suaris. La resposta de March fa
referéncia a la por i el sentiment que l'amor gran produeix en els enamorats, í en conseqüéncia, la gelosia, coni en el
poema 54 abans esmentat, que apareíx en una nota al f 22v.
" No hi ha espaí en aquesta ocasíó per afegír una transeripció de les cartes. Remet a les transcripcions de Cahner ,
Ferrando, o la q u e j o mateixa vaig preparar (Garcia 2004).
' De l'Adelantado de Murcia í de Simon Pastor, vegeu Ferrando (1982).
Recorda, per exemple els versos de Marh: «Tot amador ama per son semblant; / lo contraffer en per nuli temps no
fon» (AM 47 11-12). Com també: «Aquell-amor que-s diu voluntat bona / e solament sguarda part honesta, / aquest
amor ha fet a mi amable / per mon semblant e-1 mijançant ministre» (AM 45 25-28). 1, «Cascun semblant ab son
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port," i la seua voluntat no minvarà. Així, amb aqüestes frases de to ausiasmarquià i amb la
retòrica ampuMosa que suggereix el terme «fùria», comença una nova carta, fent referència, una
altra vegada, a la seua submissió cap a l'estimada i acaba el primer paràgraf demanant perdó si
l'ha ofesa en alguna cosa, amb tres frases amb el verbo in fondo, amb referència a la crueldat
(registre cortesi) i a la glòria (registre religiös). Aquest començament, amb un estil tan diferent
del de la carta de la dama, a més, introdueix un altre d e m e n t literari; l'autor utilitza molts dels
termes usats en la carta anterior per a respondre. En farem una enumeració:
Suaris: Esperiença, juhí, errat, ordenades intencions, honor, conaxença, virtut, de cada
hora, afalagar, impossible, plaure, esguarts, plaure-us, peniténcia sens peccat, fahenes, délit,
crehença.
Fenollar: conoxença, délit, plau, desplaure, impossibilitat, esguarts, peniténcia sens
peccat, fahenes, intencions, juhí, virtut, afalachs, de cada hora, impossible, esperiència, ordenar,
erra, ordenau, délit.
Els dos paràgrafs següents són una resposta a la carta, molt menys retòrica que el
començament, en què explica que tot es pot arreglar, que si ella no pot anar a veure'l ho pot fer
eli i «solets nos entendrem»; així, amb un to molt realista, diferent del cortesà que el
caracteritzava, li recorda que «l'espiritual sens lo temporal longament durar no pot ni menys amor
que-1 toch no y sia. » Però, a pesar d'aquest canvi de to, més natural i realista, continua reforçant les
seues afirmacions en versos marquians.'^ En aquesta part de l'epistola eis elements retòrics
cortesans tenen menys força, però hi ha una major concentració del recurs de reprendre les paraules
de la dama i usar els mateixos termes.
L'últim paràgraf, després de proposar amb un to mes ciar i planer la possible solució, torna
al retoricisme literari i toma a mostrar-se submis, al servei de la dama, a qui obeirà fins al limit, a
qui estimava abans d'acabar-la de conéixer, i deixa la ploma amb una quarteta final, cosa també
molt freqüent en altres obres literàries.
CONCLUSIONS

El text que es copia en el foli 22 del ms. 210 de la Biblioteca Histórica de València
con-espon a unes epistoles amoroses literàries dins de la tradició ovidiana, com ja va indicar
Cahner, i en la mateixa linia de les cartes atribuïdes a Corella, de la carta de mossén Serabia a
dona Brianda, o de les que apareixen al Tirant la Blanc, dins la tradició literària catalana. Si
repassem el Facetus," un dels textos que origina aquesta tradició i que té una versió catalana
molt primerenca, veurem que entre els conseils que es donen per a enamorar una dona, s'hi van
recorrent una sèrie s'estadis en la conquesta de la dama. Així, d'un primer moment de relació, en
el qual no es passa de mirar la dama, es va avançant cap a encontres fugaços i es van donant
models de parlaments, de converses o de cartes entre els enamorats. Quan s'ha aconseguit
l'aprovació de la dama, el pas següent és una cita a soles, en la qual l'enamorat ha d'aprofitar
l'ocasió i no deixar escapar la dama, d'altra manera quedaría deshonrat, i es produeix, dones, la
unió camal. Així, i pel que es diu en les epistoles entre Fenollar i Suaris, podem pensar que es
tracta d'un un moment avançat en la relació entre els dos personatges ja que el que sembla que
intenta Fenollar és concertar una cita amb la dama, a soles «solets nos entendrem» i, tenint el
rerefons que proporciona el Facetus^" podem entendre les reticències de la dama. Pel que es diu
semblant se guarda; / donchs, aquest dret, ¿qui és aquell qui-I romp? / Yo, enclinat, gran desig me corroinp, / y en
desijar, la que yo am ve tarda» (AM 20 25-28).
" Ara ens recorda el poema 46 de March, «Veles e vents......
'^.Vegeu, per exemple: «Quant l'ull no veu e lo toch no-s praticca, / mor lo voler» (AM 92 15).
Text català que es pot consultar a RIALC.
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en les cartes ja es coneixen, i sembla que ella no l'ha rebutjat, però no vol acudir a una possible
cita.
Les cartes presenten altres particularitats intéressants: Actualment apareixen copiades en
una secció del manuscrit que ens indueix a pensar que fonnaven part d'una correspondència més
extensa. Aquesta hipótesi ve reforçada per les referències internes de les cartes a altres cartes, a
composicions en vers relacionades amb els interlocutors, a terceres persones que fan de correu.
A més, una nota marginal en la darrera carta, referida a un poema de March, ens fa pensar en la
possible relació entre les cartes i aquest poeta. No podem oblidar que es troben, precisament, en
un manuscrit majoritàriament format per poemes d'Ausiàs March. D'una altra banda, la
referéncia esmentada, comparada amb altres escolis del manuscrit, és lleugerament diferent, ja
que no sembla ser només una referéncia a una repetició en el manuscrit com s'esdevé en les
altres.
Pel que fa a les epistoles mateixes, observem que en el cas de Fenollar hi ha una certa
abundància de recursos retòrics convencionals, lloances, imatges, exclamacions; però en el de la
dama no hi ha aquest aspecte, i en una prosa molt menys carregada de retoricismes, empra fins i
tot algún castellanisme, cosa que podria indicar la seua procedència. Es limita a explicar que no
pot acceptar la proposta, sense alambinaments. Per la seua banda, la resposta és un joc en el quai
Fenollar usa les paraules d'aquella. Al llenguatge literari s'afegeixen expressions del tipus
«solets nos entendrem» en l'tínica part de la segona carta que deixa el to literari i retòric per
enllaçar amb el més real de la missiva femenina.
Si admetem que van ser escrites entre 1455-60 i 1482, com apunta Ferrando (1982),
probablement les epistoles pertanyen a una època propera a la de la poesia de Fenollar copiada
en el Jardinet d'orats i la poesia dirigida a Ausiàs March. Certament les cartes de Fenollar son les
que acumulen les referències literàries i, per descomptat, hi apareix March en moites ocasions i
no només en el to general i en el fet de parlar d'un amor que conjumine allò camal amb
l'espiritual, sino en les diverses referències que hem pogut assenyalar en moites frases. Però la
relació amb March no es limita a aqüestes referències; hi ha una demanda a l'autor en què aquell
respon en un to sentenciós i seriós.
Ni en la carta, ni en el poema esmentat hi ha la serietat de
March, Fenollar parla en un altre to, molt menys profiind, més divertit. Ara sembla que, amb una
certa ironia i usant tots els recursos que coneix, tracta de concertar una cita amb la dama. Ens queda
la incógnita de la referéncia al poema 54 d'Ausiàs March, que parla del dolor per l'absència de
l'enamorada i que en certa manera es pot relacionar amb les pretensions de Fenollar en les cartes.
Podem veure que, en el joc literari, Fenollar actúa com en altres casos, sense referir-se a
coses molt importants. Ara, amb un joc literari de frases artificioses i imatges pròpies de la
tradició literària anterior, jugant amb les paraules del text de la dama, fa una proposta d'una cita
a soles. Tos els recursos esmentats, units a altres com el verbo in fondo, o la quarteta final, se
sumen per a tractar de convéncer la dama que posa excuses, en una coiTespondència que, pels
motius que hem assenyalat, sembla el final d'un débat més extens, en el qual, fins i tot,
altemaven les intervencions en vers i en prosa.
Certament les cartes atribu'ídes a Corella en el Jardinet d'Orats tenen una similitud amb
aqüestes, sobretot pels tópics literaris, les queixes de l'enamorat, el desig d'explicar amb
paraules i no amb una carta els sentiments, el desig d'una cita a soles explicat al final, i la

'''Així mateix, en el Facetus hi apareíx una primera carta o intervenció en tercera persona i, més avant, es fa
referéncia ais missatgers entre els enamorats, cosa que ens pot remetre al fet que en la primera carta es parla del
missatger que fa arribar a Fenollar la carta. Altres aspectes del Facetus que ens recorden les cartes son: les lloances
exagerados a la dama (comparacions amb Déu, etc., hi ha referències a Ovidi, Solomo, etc). El fet que ella faça
respostes curtes, i sense les convencions retoriques que trobem en les de l'enamorat. El fet que eli li demane que
ordene el que vulga, que ho farà; el fet de no abandonar en Tintent encara que en la seua carta ella el rebutge.
'^Publicada per Pagès (1912-14, 11, 322-324). Li pregunta a March per què discuteixen els enamorats. Aquell li fa un
raonament sobre la gelosia, molt més profund del que ell podia plantejar.
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utilització profusa de vers mesclat amb la prosa. Però allà no hi ha la resposta i no es poden
apreciar els dos nivells de llenguatge com en aqüestes, el joc de paraules que fa Fenollar, les
infiuències marquianes que hi ha aci. Al ser un text copiât amb més cura, es pot apreciar més
clarament l'evolució del debat mentre que aquelles queden incompletes.
Les referències extratextuals, la situació en el manuscrit, fan que puguem pensar en un
debat més extens. Les referències a la rima i les cobles ens fan pensar en altres poemes, i una
sèrie de recursos ens sitúen en una tradició literària que s'enriqueix amb les notes marquianes,
amb la ironia, amb el contrast entre dos nivells de llengua, en una discussió gens profunda, i en
això totalment allunyada de March i molt més juganera, en qué l'enamorat demana una cita.
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