
e i ó 
----- - -------------------------

L e s l le tr es 
"JORDI DE SANT JORDI " I dama i ella és al motiu de la tortura del 

no!':'ltre poeta: 
J ordi de SanI!: J ordi, és aquell poet3. 

cJll t'¡>mporani i germà de lletres d'Andnu 
Febrer i d'Ausias lVLuch qUte per uns ' 
segles se l'ha tingut per nat al P.rincipat. 

, Ha estat ara fa uns anys que s'ha demJos
rat -per un cataJà- que Jordi de Sant · 
Jordi ha l1;aixC'L1t a València. Com és pos· 
sibl1e qu.e tm valencià dels segles XIV i 
XV fos pres per català del Principat SL 
n o es coneixia d'ell atra cosa que la seua 
obra poètica? La raó és clara: els escrip
te rs do' ençà i els d'tenllà l'Ebre escrivien, 
en aquelïa època, com escrivim ara, una 
n1<lJteixa llengua literària. Pel Ilen¡guatge 
no es podia distingir si era d'allà o 'Si era 
d'ací un escriptor nostre. 

Sant J ordi prengué part en l'expedició 
COil1tra Còrsega i Sarck nya, fón baró de 
Lc. Va,lI d 'Uxó i eru les campanyes de Nà
pols i Sicília caigué presoner. Era, doncs, 
cavaller i poeta. En poder del mndotie
r'c Francesco Sforza era, quan escriví el 

sc u poema. Presoner: 

Deserts d'amics, de béns e de senyor, 

en estrany lloc i en est ranya encontrada, 

. llu r1y de tot bé, fart d'enuig e tristor, 

ma voluntat e pensa caitivada. 

E n una bona part de les seues poesies 
J ordi de Sant Jordi ens dóna a ~aber 

el seu enal111ürament. Na I sabel és la seua 
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N a Isabel: tant havets sobre me 

que quan no us vei 'visc en fort penitença, 

mas a l pus tost e pus breu que paré 

i,rai veser la vostra continença. 

Es tes notes les prenem -i moltes més, 
tot'es ben interessa.nts, es podrien pren
dr, - del pròleg que ha escrit Martí de 
Riquer per a ~'edició dels poemes de Jor
di de Sant Jordi que acaba de posar al 
públ ic curiós i cultivat la novella coHecció 
"Eí1s Nostres P oetes", de Barcelona. Es
t .' pròleg és un complet estudi crí tic de 
l'obra del poeta valencià. Qui vullga llegir 
les divuit poes ies de l"enamorat d'e Na 
18abel i vullga tindre a l'erusems idees cIa
res s.obre els aspec tes de la poesia sant
jonlia.na i del seu llenguatge i cie la seua 
tnètrica, h<lJurà d'adqu.i·ri r la present edi
ció, ben econòmica per cert (O'iS ptes,.), 
molt ben prese¡:,~ada i ab un ext~ns g!os
s~l r i de mots al peu de cada pàgina. 

Adquiriu el volum i llegiu atentament 
des del " Setge el Amor " fins a "PaJSsio 
AJl11or~s SecUindum Ovidium". Trobareu 
un seguit de versos magruífics dits -això 
sí- ab un llenguatge tan aprov,ençalat. 
CDm era: costum de l'època, que us voreu 
necessitats de tant en tant a consultar el 
giassar i. Res li fa. La bellesa de les ri
m, s us portarà als famosos " Estramps", 
els qua.!:; comenceru ab les alades pa~'aules 

següiCnts : 
J us lo front port vostra bella semblança 

de què mon cors nit e j orn fa gran festa. 

l què us cliré? E l ritm'e us corprendrà 
ja. no us deixareu el llibre de la mà 

fins a posar terme a la seua lectura. 
Consell alls poetes d'ara qUle del retòric 

ritme fan un déu: estudieú l'estructura 
dels versos de J ordi de Sant Jordi i es'
tudieu la seua mètrica i les seues combi
nacions estròfiques. Sí, cal estudiar i imi
tar en això Sant Jordi per fugir com d'un 
pecat de la mètrica castellana. 
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