SOBRE L'ORIGEN GREC DE «LA DAMA
D'ARAGÓ»'

Els darrers segles de l'Imperi Bizantí són, sens dubte, uns deis
més apassionants de la dilatada história grega. En aquesta época,
quan la Mediterránia va ser més que mai un pont de mar blava en la
bella expressió de Nicolau d'Olwer, les relacions, gairebé mai pacifiques, que va mantenír el poble grec amb els seus invasors francs van
inspirar obres immortals. En aquest context, molts són els filólegs
que s'han plantejat l'origen románic d'alguna de les novelles de cavalleries més famoses. 2 En el món de la poesia popular, peró, es troba a
faltar des de fa temps un estudi de conjunt que analitzi, per mitjá de
la canÇonística comparada, les balades gregues en relació amb les
canÇons populars medíterránies —especialment catalanes, castellanes, portugueses, franceses i italianes— i en determini, fins allá on sigui possible, l'origen. Es en aquesta línia que s'inscriu el present treball, dedicat a estudiar el possible origen grec de la bellíssima balada
Una primera versió d'aquest treball, titulada «Relacions culturals catalanogregues: El cas de "La dama d'Aragó"», va ser presentada a les II Jornades de Cultura Popular a les Illes Balears, celebrades a Ciutadella de Menorca els dies 8 i 9 d'octubre de
1994 (Maó: Ed. Consell Insular de Menorca i Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1995), págs. 65-72. Aquí en presentem la versió definitiva,
sensiblement ampliada.
De manera purament orientativa citarem els treballs d'A. GIDEL, Études sur la
littérature grecque moderne (París: 1866); G. SPADARO, Contributo sulle fonti del romanzo greco-medievale Florio e Platzia Flora (Atener: Textos i Estudis de Filología Neogrega, núm. 26, 1966); i M & E. JEFFREYS, «Imberios and Margarona: the manuscripts, sources and edition of a byzantine verse romance», Byzantion, 41 (Brusse•les:
1971), págs. 122-160.
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catalana de «La dama d'Aragó», que en una versió publicada per
Milá ofereix el següent text:
«A Aragó n'hi ha una dama qu'es bonica com un sol
(l'amor mia) Qu'és bonica com un sol (la mia amor).
Té la cabellera rossa l'hi arriba fins als talons.
Sa mare la pentinava amb una pinteta d'or,
sa germana' ls hi entrena els cabells de dos en dos,
cada caben una perla, cada perla un anell d'or.
Son germá se la mírava amb un ull molt amorós,
se la mira i se l'emporta á la Pira d'Aragó.
De tants anells que n'hi compra li cauen del mocadó.
—Germá, germá, 'nem a missa, anem a missa majó.
Per pendre l'aygua beneyta portav' un canonet d'or,
quan es al mitx de l'Iglesia els altás flueixan tots.
Las damas seyan en terra y ella en cadireta d'or.
Capellá qu'en diu la missa n'ha perduda la llissó,
escolá que Eajudava no n'hi sap torná rahó.
--¿De qui es aquella dama que nansa tant' esplendó?
N'és filla del rey de Fransa, germana del (de) Aragó;
y si acás nom voleu creure, mireuli lo sabató,
veureu las tres flós de Hiri y las armas d'Aragó».3

L'erudit professor d'Oxford William J. Entwistle fou el primer
que va assenyalar les interessants relacions que manté aquesta famosa caneó catalana amb la balada grega «La padrina convertida en nú3. M. Mu.A t FONTANALS, Romancerillo catalán. Canciones tradicionales (Barcelona: Llibreria d'A. Verdaguer, 1882), pág. 179, núm. 218. A partir d'ara cito: MICA, Romancerillo. En un altre treball Milá consideró aquesta balada autóctona de Catalunya,
basant-se en l'origen reial de la dama, que ell proposava d'identificar amb la infanta
Isabel (1301/1302-1330), germana del rei Pere el Gran i muller de Felip l'Ardit de
FranÇa [cf. Observaciones sobre la poesía popular, con muestras de romances catalanes
inéditos. (Barcelona: Imprenta de Narciso Ramírez, 1953), pág. 125]. Aquesta afirmació, peró, está mancada de tota base científica, puix que Isabel era nora i no filia del rei
de Franca. Així dones, com recorden Massot i Muntaner i Martí de Riquer, la referéncia al parentiu de la dama, que significativament no apareix en les conservadores versions balears, té el mateix valor que el que poden tenir versos com «Hijo soy del rey de
Francia, nieto del de Portugal», «Hijo soy del rey de Francia y de la reina Constantina»
o «Hijo soy del rey de Francia, mi madre es doña Beatriz» [cf. Josep MASSOT I MONTANER, «Aportació a l'estudi del romancer balear», Estudis Románics, 7 (Barcelona:
1959-1960), pág. 62. Des d'ara: MASSOT, Aportació; i Martí de RIQUER, História de la
literatura catalana, 3 (Barcelona: Ed. Ariel, 1964), pág. 561].
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via», 4 de la qual se n'han conservat més de cent cinquanta versions,
tant publicades com inédites, procedents d'arreu de l'helienisme.5
L'argument d'aquesta caneó és el següent:
«Un jove es disposa a casar-se amb una noia i convida de padrina la seva
antiga estimada. Aquesta, seguint els consells de la seva mare, s'abilla durant tres dies i tres nits. El capellá i els escolans, en veure-la entrar tan bella a l'església, obliden llur ofici i el nuvi demana que posin la corona nupcial a la padrina.»

Serveixi d'exemple la següent versió, publicada a mitjan segle
passat per Andónios Manussos:
<¿Gorv Ka0ópotn, Kat 757T.1EKa roo KípKov pov yairávt,
roo KípKov Kat r 'aÇbévrq pov Kat r ' ayannKob pov,
xpvcró vowleactv rPcarcre els- ro b.lorexvó pov.
dev eKtAd5etc o-av rrovilí, crac, KtÁa8obv r ' aribóvta,
póvo 'Kulábete KL 4Ae7e p ' avOptautol AaAírcra•
"Eab yairávt ITÁÉKETlat Kt O KípKos- CYOU illoyárat,
BÁoyárat, appaBwvtáCerat Kt á/lÁri yvvalKa rraípPeLP'.
KoMptv eKovBáplaCa Kat crrri navtá ro pixrw,
Kt avoíra TO Trapáfivpo, ro KaraKAet8wpévo•
/3Áe1T& TOP Kat Kangiatve UTOVS" KálliTOUS" KaBailÁáp779.
Av TOP cuna KÁripanavó, ro KAYília KópTrovs- éxet,
av rov etrruí BootÁtKó, au ' ny Korrptáv eByaívet.
Kálkto va FUTTÚj ra upén-ta TOP Kat ra Ka0o.lucá TOU•
—"KaAuís- TOP póuxov TO KAaSí, TOP o-xoívou TO BaBobÁt!,
nov n-as- eatí Kat vrbOrKes- crro dauípt Kat ar
"Eyuí, Kópri, nuvrpebopat KL cíAÁri yvvabca rraípvw,
KL av OéAets- Kat a y opéyeaat, KÓTTlacre KL EtS" TOP yápov,
va utácrets- Kat ra aré-Oven, va yéve-ts . Kat Kovpuápa.
ITaípvet Kat Trae-1 o-ro o-uírt n7s- KAapévr) Kat 8appévri.
—"Kópri, uoilú KaKón-a0es-, KóprI, rpelláSa éxets-".

W. J. E NTWISTI.E, «La dama de Aragón», Hispanic Review, 6 (Filadelfia:
1938), págs. 185-192; «A note on La dama de- Aragón», Hispanic Review, 8 (1940),
págs. 156-159; European balladry (Oxford: Clarendon Press, 1939), págs. 51-52, nota
3, i págs. 87-88, 181-182 i 316; i «La chanson populaire tranlaise en Espagne», Bulletin Hispanique, 51 (Bordeus, 1949), págs. 257-258.
Pel que fa a l'extensió geográfica d'aquesta can ló es pot consultar S. B AUDBOVY, La chanson populaire grecque du Dodécanése I: Les textes (París: Les Belles Lettres, 1936), págs. 213-217. D'ara en endavant cito: BAtin-Bovv, La chanson.
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—"Eyá pié KaKón-a0a, prik rpeAáSa 'xo.
O ayaTrós rrayrpeúerat Kl dUr7 yuraiKa n-aípuet
KL eín-e- pot) av op¿yopat va Tia») Kat 070 yapo,
va maaw Kat ra o7¿q5atia, va y¿vw Kat Koupnapa".
—"BáAe TOP 11Át0 17p5OWTTO Kat ro Ocyyápt o-rrjOosKat TOV Kopokou ro trepó ,3dble yai ravoy!ipb6t".
'12craz, rj lita ro 4eye-, TO ¿trape 77 áÁÁq.
Tlairás rrp, tí& Kt
btáKos. Kt ara-o&xáf977
Kat ra ptKpá fitaKárrotAa éxao-at, ra xaprlá rous-.
—"Ikb1/16, Trairá, aaybtáKo, aav fÁctrobpyets.,
KO1 UEts, ptKpá StaKórrowka, rópere ra xaprtá aas-".
—"Tlavá, av eíaat xptartayós- Kt ay claat i3aOrta(péuos-,
n-apáyupe ra arOava, ,3áÁe ra Tris Koupvápas-"».'

«lQuan teixia una camisa pel meu estimat falcó,
pel meu estimat falcó, pel meu estimat senyor,
es posa un ocellet d'or al damunt del meu teler.
No refilava l'ocell com ho fan els rossinvols,
només refilava i deia amb una veueta humana:
—"Mentre aquí tu estas teixint, el teu xicot es promet,
es consagra i es promet i es casa amb una altra dona!"
La madeixa que tenia per terra la vaig Reinar
i tot d'una vaig obrir la finestra de la cambra.
El veig cavalcar pels camps muntat damunt del cavall.
Si vinya jo l'anomeno, la vinya és plena de nusos,
i si alfábrega li dic, en els fems arrela i creix;
és molt millor que li digui tal com cal i com s'escau:
"Salut, branca de ginesta, bon dia, tija de jonc!,
on vas d'aquesta manera, tot ornat de plata i or?".
"Amiga, vaig a casar-me, vaig a prendre una altra dona,
i si ho vols i si ho desitges, vine tu també a les noces,
vine a agafar les corones, vine a fer-me de padrina".
Cap a casa se'n va ella entre Ilágrimes i plors.
—"Filia, una gran mal has patit, filla, has ben perdut el seny".
"Mare, jo no he patit cap mal ni he perdut tampoc el seny.
El meu estimat es casa i pren una altra muller
i m'ha dit que, si jo vull, a les noces l'acompanyi,

6. A. MANUSSOS, Cancons nacionals, vol. II (Atenes: Impremta Ermís. 1850),
págs. 105-106. Hi ha una reimpressió d'aquesta obra feta a Atenes per D. N. Karavias
l'any 1983. Sobre aquesta canció es pot consultar a més M. IOANNIDU-BARBARRIGU, «La
caneó de la padrina-núvia», Ellinikí Dimiurguia, 10 (Atenes, 1-4-1948), págs. 641-644.
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per agafar les corones i per fer-li de padrina".
"Posa't el sol com a rostre i la lluna com a pit,
posa't l'ala d'un corb com a cella sobre els ulls".
Tal com ho digué la mare la filla ho va fer al moment.
En veure-la es perdé el papás, es perdé també el diaca
i els petits escolanets varen perdre la lectura.
"Torna a salmejar, papás, segueix la litúrgia, diaca,
i vosaltres, escolans, trobeu la vostra lectura".
"Papás, si és que ets tu cristiá, papás, si és que ets batejat,
canvia prest les corones, posa-les a la padrina").»

La suggestiva hipótesi de l'origen grec de «La dama d'Aragó» ha estat
acceptada per gairebé tots els filólegs que s'han ocupat de la qüestió.
Així, Menéndez Pidal parla d'una «confusa pero patente relación con
ciertas canciones griegas y francesas» 7 i més modernament Armistead i
Silverman han fet un ampli llistat dels motius comuns a ambdues composicions. 8 Massot i Muntaner, en canvi, nega tota relació genética
amb el canÇoner grec i considera que «La dama d'Aragó» és d'origen
catalá amb influéncia molt precoÇ sobre el romancer castellá o bé d'origen castellá peró extraodináriament difosa i refosa a Catalunya.9
Al nostre entendre, cal dur a terme un replantejament seriós del
tema, puix que totes les solucions apuntades fins al moment reposen
sobre un únic text grec: la versió factícia de «La padrina convertida
en núvia», reconstruida a principis de segle pel filóleg atenés Nikólaos G. Politis a partir de tots éls textos conservats.' Aixó dit, si defuR. MENÉNDEZ PIDAL, Romancero hispánico (hispano-portugués, americano y
sefardí): Teoría e historia, vol. I (Madrid: Espasa-Calpe, 1953), pág. 325. D'ara en endavant cito: MENÉNDEZ PIDAL, Romancero hispánico.
S. G. ARMISTEAD & J. H. SILVERMAN, «La dama de Aragón y sus congéneres
griegos y románicos», en: Entorno al romancero sefardí (hispanismo y balcanismo en la
tradición judeo-española) (Madrid: Ed. Gredos & Cátedra-Seminario Menéndez Pidal,
1982), págs. 50-60, versió castellana de l'article «La dama de Aragón. Its greek and romance congeners», publicat en Kentucky Romance Quaterly, 14 (Kentucky, 1967),
págs. 227-238. Des d'ara cito: ARMISTEAD & SILVERMAN, La dama de Aragón. Vegeu alhora deis mateixos autors The judeo-spanish bailad chapbooks of Yacob Abraham Yoná
(Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1971), págs. 319-334.
J. MASSOT I MUNTANER, «Sobre la poesía tradicional catalana», Revista de
dialectología y tradiciones populares, 18 (Madrid, 1962), págs. 424-425.
N. G. POLITIS, Recull de canoas del poble grec (Atenes: Editorial Grámmata,
1991), págs. 139-141, núm. 83, reimpressió de l'obra publicada a Atenes l'any 1914. En
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gim el «pastitx» que ens presenta Politis i llegim acuradament totes
les versions auténticament populars d'aquesta composició, observem
com en moltes d'elles manquen alguns deis motius que han assenyalat Armistead i Silverman per a provar l'origen grec de la balada catalana, com el passatge en qué la noia surt de casa acompanyada de
les seves donzelles o l'estremiment de l'església davant la bellesa d'aquesta. A més, hem d'afegir que alguns versos de «La dama d'Aragó»,
que en opinió d'aquests filólegs tan clarament remeten a la caneó grega, donen la impressió de ser més aviat creacions independents i no
pas el resultat de la influéncia d'una composició sobre l'altra. Aquest
és el cas, per exemple, del passatge en qué es descriu l'abillament de
la noia:
«BdÁe rov Oto npóo-unro Kat ro Oeyyápt crrlieos-,
Kat roo KopaKob ro cbrepó PáÁe yatrapoq5pbbt».
(«Posa't el sol com a rostre i la lluna com a pit,
posa't l'ala d'un corb com a cella sobre els ulls»),11

motiu aquest que només per la referéncia al sol recorda el principi de
la composició catalana:
«A Aragó n'hi ha una dama qu'es bonica com un sol
(l'amor mia) Qu'es bonica com un sol (la mia amor).»
el próleg d'aquest recull Politis explica les bases del seu métode: «El meu treball és
com el de l'editor d'un text filológic que treballa sobre la base de les lectures dels manuscrits, limitant-se només a la restitució (recensio) i sense emprendre la correcció
(emendatio)» (pág. 9). Sobre el desencert de Politis a l'hora de reconstruir textos populars com si es tractés d'obres filológiques, vegeu la crítica de G. M. APOSTOLAKIS en
el seu brillant treball Les canc.ons populars I: Els reculls (Atenes: Impremta A. M. Kondomaris, 1929), págs. 134-273. Cf. així mateix D. PETRÓPULOS, Canlans populars gregues, vol. I (Atenes: Biblioteca Básica, núm. 46, 1958), págs. t,3"--, lar '; i A. KIRIAKIDUNÉSTOROS, La teoría del folklore grec, Y edició (Atenes: Ed. Biblioteca d'Educació
General, núm. 6, 1986), págs. 97-98.
11. Pel que fa a aquest bell motiu, típic en la caneó popular grega per a descriure la bellesa d'una dona, remetem el lector al documentat treball de Dimítrios PETRÓPULOS, «Versos estereotipats en les cangons populars», en: Ofrena a Stilpon Kiriakidis
(Tessalónica: 1953), págs. 532-545. Cf. a més N. G. P OLITIS, «El sol en les tradicions
populars», en: Laografiká Símmikta, vol. II (Atenes: Impremta Nacional, 1921), págs.
156-157.
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D'aquesta manera, atas que l'estudi de les tonades no aporta tampoc
cap Huna,' sembla evident que l'únic passatge de «La dama d'Aragó»
que pot haver estat influit per la balada grega és el referit a l'entrada
de la bella protagonista a missa i en concret a la torbació que aquesta
produeix en el capellá i els escolans, essent la resta de la caneó temáticament i formalment independent. És, per tant, sobre aquest passatge concret, present en totes les versions gregues i catalanes i que
constitueix alhora el moment de máxima tensió dramática, que hem
de centrar la nostra atenció. Vegem, doncs, les variants que presenten
les dues can Ions en aquest punt, a partir de la lectura de totes i cadascuna de les seves versions:"

1. «Kat ra ,u1K-pd StaKón-ovila éxaara, Ta xapná Taus.»
(«I els petits escolanets varen perdre la lectura»)
Certament, tot i l'existéncia de trets musicals i rítmics comuns a ambdues
composicions, com els inicis amb anacrusi per tal de fer coincidir el primer accent de
la melodia amb la sillaba tónica, la veritat és que la influéncia tan notable que ha tingut en la tradició popular grega la música bizantina i les grans diferencies que s'observen en materia musical arreu de l'Héllade fan inviable tot estudi comparatiu en aquest
terreny.
A banda deis textos publicats, també hem fet ús de les versions inédites, tant
gregues com catalanes. Pel que fa a les fonts gregues, els textos utilitzats en aquest
AaoypaOías-, Centre de Recertreball són els del Kévrpov Epeóvrs- rtisca del Folklore Grec (antic AaoypoOtta5v Apxeíov, Arxiu de Folklore), de l'Académia
d'Atenes, i els del r7rov5ao-rtIptov Aaoypalbías-, Taller de Folklore, de la Universitat
d'Atenes. Aquests textos són designats amb l'abreujament KEEL i SL respectivament,
el número del manuscrit, eventualment el número del tom en xifres romanes, el número de la página, eventualment el número de la caneó, la indicació del seu origen geográfic (poble, provincia o nomós i regió), la data del manuscrit i eventualment el nom
del collector. A banda d'aquests textos, en el Centre de Recerca del Folklore Grec n'existeixen uns altres, procedents d'un fons a part aplegat per Nikólaos G. Politis, que
TIoXh-r), Material Politis. Nosaltres els
són designats normalment amb el nom d''
designem amb la sigla KEEL Mat. Politis, el número de la caneó, la indicació del seu
origen geográfic i eventualment el nom del collector. Respecte als textos catalans, hem
fet ús dels Materials de l'Obra del CanÇoner Popular de Catalunya (OCPC), que es
conserven en el monestir de Montserrat. Atés el carácter reservat deis originals, els
hem consultat en microfilm en el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En
aquests textos citem l'origen del fons (Barcelona o Suissa), la serie, el número del document i eventualment la indicació geográfica de la caneó.
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[cf. C. Fauriel, Cancons populars gregues (Atenes: Impremta Kh. Tegópulos i D. N. Nikas, 1956), págs. 322-323, reedició grega en un volum de l'obra publicada en dos toms a París els anys 1824-1825; S. Lakidis, História
de la regló de Viziz' i Mídia (Constantinoble: Ed. de l'autor, 1899), págs.
127-128; S. Anagnostis, Lesbiaka o recull de material folklóric de Lesbos
(Atenes: Impremta A. Konstandinidis, 1903), pág. 229, núm. 8. D'ara en
endavant: Anagnostis, Lesbiaká; KEEL 308, 5, Kato Panaiá, Iráklion, Creta, 1885, A. Pulakis; KEEL 1170, 1-5, Traia, Naxos, Cíclades, 1936-1938,
G. Megas; KEEL 1110, I, 36, Aíassos, Lesbos, 1937, E. Lüdeke; KEEL
1116, 26, Rizokáspassos, Ammókhostos, Xipre, 1937, E. Lüdeke; KEEL
1547, 5, Kéfalos, Cos, Dodecanés, 1946, G. Megas; KEEL 2342, 358-359,
Aiersaníon, Naxos, Cíclades, 1960, S. ímellos; SL 1840, 125, Andimákhia,
Cos, Dodecanés, 1972, B.S. Faku],

una expressió que també trobem referida als salmaires:
[cf. A. Amandu, «Aportació al glossari i a la toponimia de Quios», Butlletí Lextcográfic de l'Académia d'Atenes, 3 (Atenes, 1941), págs. 166-167,
núm. 4, versió de Kambiá, Quios; KEEL 236, 14-15, Katirlí, Vizinia, Asia
Menor, 1888, P. Makrís; KEEL 1079, 55, Kambiá, Quios, 1937, V. Xanthaki; KEEL 1122, Kambiá, Quios, 1936, V. Xanthaki; KEEL 2303, 289291, Danakós, Naxos, Cíclades, 1959, S. írnellos; KEEL 2743, 5-6, Aia
Eleni, Serres, Macedónia, 1963, P. Fassulá],

als capellans:
[cf. KEEL 432, 121-125, Káristos, Eubea, 1922, E. Papakhatzís],

i al diaca:
[cf. KEEL 1446, I, 210, Kaloní, Lesbos, 1940, D. Lukatos].

Menys testimoniada que aquesta peró també significativa és la varíant
«xáa-av Ta ypápfiaTá roes» («varen perdre la lectura»), derivada

de l'anterior i semánticament equivalent:
«Kat ra ptx-pá 5taKórrowla »kap ra ypálipard mis.»
(«I els petits escolanets varen perdre la lectura»)
[cf. A. Alexandrís, «CanÇons i planys d'Eubea», Laografia, 6 (Atenes:
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1917), págs. 568-569, núm. 19; KEEL 1083, 32, Eubea Central, 1902, P.
Favis; KEEL 2441, 9-10, núm. 13, Patsides, Iráklion, Creta, 1959-1962, E.
Utsom anolaki-Dundulakil,

lectura aquesta que també apareix referida als ajudants:
[cf. KEEL 432, 121-125, Káristos, Eubea, 1922, E. Papakhatzís; KEEL
1083, 17, Eubea Central, 1902-1910, B, Favís; KEEL 1088, 10, 16, 24, 43,
Avlonaríon, Eubea, 1902-1910, B. Favis],

i als capellans:
[cf. Anagnostis, Lesbiaká, pág. 229, núm. 8; KEEL 1443, 84, Imbros,
1926, N. Andriotis; KEEL 1110, I, 36-37, Aíassos, Lesbos, 1937, E. Lüdeke].14

Dones bé, aquesta és una lectura fidelment recollida en la caneó catalana, tot i que referida gairebé sempre al capellé:
«Capellá que en diu la missa n'ha perduda la
[cf. M. Milá, Compendio de arte poética (Barcelona: Impremta de J.M. de
Grau, 1844), págs. 155-156. D'ara en endavant: Milá, Compendio; i Romancerillo, pág. 179, núm. 128; F. P. Briz, Cansons de la terra. Cants po-

14. Altres variants d'aquestes lectures, tot i que menys freqüents, són les següents: «Kat ra pucpá StaránovAa a(1,4Kas, ra xaprid rovs--» («i els petits escolanets van deixar els seus papers»), cf. G. K. M ARTZUKOS, Cansons populars de Corfú
(Atenes: Impr. La Llar, 1959), págs. 59-60, versions de Skriperá i Korakiana; KEEL
Mat. Politis 1421, Níssiros, Dodecanés; «Kat ra pucpá 8tatcórrovAa 7rérabv ra
xaprid rol. s» («I els petits escolanets van llenÇar els seus papers»), cf. KEEL. 1446, I,
210 i 212, Kaloní, Lesbos, 1940, D. Lukatos; «Kat ra purpa IStatcóirovAa épplUv ra
xap-rtd rovs--» («I els petits escolanets van Ilenlar els seus papers»), cf. A. P ARASKEV(S PULOS, «CanIons de Sozópolis», Thrakiká, 3 (Atenes, 1942), págs. 277-278, núm.
35; «Kat ra pucpá tfraÁrónotaa iréraau ra "lila» («I els petits salmaires van
lletwar els seus llibres»), cf. SL 137, 20, Mikormani, Messénia, Peloponés, 1966-1967,
D. Buguea; «K 'occtá r 'avayvtacrrónavAa Vtlicav m cruvaUpLa» («I allí els petits
salmaires van deixar els sinaxaris»), cf. N. T OMMASEO, Canti popolari toscani, corsici,
greci, vol. III (Venécia, 1842), págs. 109-110. Utilitzo la reimpressió d'aquesta
obra feta l'any 1971 a la Universitat de Bari; «K
r 'avayvtaarónothla '5671-av ro
Sicfflaapd roas -» («I allí els petits salmaires van deixar la lectura»), cf. N. K ATRAM ÍS,
Estudis fllológics sobre Zákinthos (Corfú: Impr. L'alba, 1880), págs. 473-474.
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pulars catalans, vol. I (Barcelona: Impr. E. Ferrando, 1867), págs. 63-64.
D'ara en endavant: Briz, Cansons de la terra; J. Segura, «Cansons catalanas
aplegadas en la comarca d'Urgell» en: Miscelánea follebrica (Barcelona:
Ed. A. Verdaguer, 1887), págs. 109-110, núm. 3. A partir d'ara: Segura,
CanÇons,. A. Capmany, CanIoner popular, 2' série (Barcelona: Ed. L'Aveng, 1904-1907), núm. XLVIII; E. Bosch, Folk-lore musical. Cansons populars recullides a les Guilleries (Barcelona: Ed. L'Aveng, 1908), págs. 2223, versió de Vilanova de la Sau, Osona; J. Serra, El caneoner del Calic
(Barcelona: Ed. L'Aveng, 1913), págs. 73-74, Bagá, Berguedá; F. Camps,
Folk-lore menorquín (de la pagesia) (Maó: Impr. M. Sintes), 1918, versió
publicada abans a la Revista de Menorca, 10 (Maó, 1915), págs. 248-249;
A. Capmany & F. Baldelló, Cansons i jocs cantats de la infantesa (Barcelona: Ed. Políglota, 1923), pág. 21; S. Llorens, Folklore de la Maresma 1: El
canÇoner de Pineda (Barcelona: Ed. J. Horta, 1931), págs. 72-73, núm. 37,
versió de Collsacabra, Plana de Vic; J. Lluís, El meu Pallars II: El Pallars
Sobirá, part (Barcelona: Ed. Barcino, 1961), págs. 82-83; R. Ginard,
Canoner popular de Mallorca, vol. IV (Palma de Mallorca: Ed. Moll,
1983), pág. 447, núm. 132, versió de Sant Joan; Ibid., pág. 447, núm. 133,
Ciutat de Palma, així com dues versions més de Lloret de Vista Alegre i Es
Llombards a la pág. 450; El Rec del Tint-1, Recull de Cansons populars
(Vic, 1980), págs. 24-25, versió de Tavertet, Osona; J. Doménech, «El
cangoner de Beget», Som, 50 (Girona, juny de 1984), pág. 27; OCPC, Barcelona, 1926, vol. I, págs. 201-202, Sant Lloreng de Morunys, Solsonés;
Ibid., 1929, vol. III, pág. 241, Amer, La Selva; Ibid., vol. IV, fascicle 1,
Fons de Barcelona, Série A (Mat. Agulló), carpeta 3, camisa XVIII, documents 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 39, versions d'arreu del Principat i de Mallorca; Ibid. vol. IV, fascicle 2, Fons de
Suissa (Mat. Rossend Serra i Pagés), carpeta 7, camisa CX, documents 110
c, d, e, f, g i j, versions del Principat; i carpeta 18, camisa DLV].

Clarament dependent de l'anterior és la lectura referida al rector:
[cf. J. Sarri, «Cancionero de la Rosa de Bulner», Ilerda, 24 (Lleida, 1960),
págs. 34-35, núm. 38; OCPC, vol. IV, fascicle 2, Fons de Suissa, carpeta
S-7, camisa CX, documents 110 b, g bis i h, versions de Santa Cristina
d'Aro i Sant Climent de Llobregat],

al frare:
[cf. OCPC, vol. IV, fascicle 1, Fons de Barcelona, carpeta A-13, camisa
XVIII, documents 15 i 18],
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i al mossén:
[cf. I. Macabich, Romancer tradicional eivissenc (Palma de Mallorca: Ed.
Moll, 1954), págs. 71-72].

2. «Kat ya inKpá StaKórrovÁa xaaat, ra Aoyttcá
(«I els petits escolanets varen perdre la raó»)

TOVS"»

[cf. S. Manassidis, «CanÇons populars d'Enos», Arxiu del Tresor Folklóric
i Lingüístic Traci, 3 (Atenes: 1935), pág. 64, núm. 42; KEEL 229, 38, Enos,
Trácia Oriental, 1888, S. Manassidis],

expressió que també trobem referida als capellans:
[cf. KEEL 1443, 84, Imbros, 1926, N. Andriotis; KEEL 1446, II, 353, Telónia, Lesbos, 1940, D. Lukatos; KEEL 2441, 9-10, núm. 13, Iráklion,
Creta, 1959-1962, E. Utsomanolaki-Dundulaki],

i al món:
[cf. KEEL 432, 121-125, Káristos, Eubea, 1922, E. Papakhatzís].

Com en el cas anterior, aquesta lectura també apareix recollida en les
versions catalanes de «La dama d'Aragó»:
«Escolá que l'ajudava

no li'n sap donar raó»

[cf. Briz, Cansons de la terra, vol. I, págs. 63-64; Segura, Cansons, págs.
109-110; A. Capmany, CanÇoner popular, núm. XLVIII; A. Capmany & F.
Baldelló, Cansons i loes cantats de la infantesa, pág. 21; F. Camps, Folklore menorquín, págs. 182-183; R. Ginard, Canconer popular de Mallorca,
vol. IV, pág. 447, núm. 132, versió de Sant Joan; OCPC, vol. IV, fascicle
1, Fons de Barcelona, carpeta A-13, camisa XVIII, documents 2, 9, 10, 20,
22, 29, 30, 32 i 33; Ibid., vol. IV, fascicle 2, Fons de Suissa, carpeta S-7, camisa CX, documents 110 c, e, f i g, versions de Dosrius, Alús de Balaguer,
Os de Balaguer i Sant Climent de Llobregat, respectivament].15

15. Depenen també d'aquesta les dues lectures següents: «Escolá que l'ajuda ha
perduda la raó» (cf. OCPC, vol. I, págs. 201-202, versió de Sant Llorern de Morunys,
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3. «Kat ra pticpá Stata577-oulta xdo-av TO lame- 6-M7p-o»
(«1 els petits escolanets varen perdre el Kirieléison»)
[cf. P. M. Vretós, Calendari nacional (Atenes: Impremta D. Konstandinidis, 1866), págs. 258-259; B. Kh. Zervas, «CanÇons de Lacedemónia»,
Laografia, 5 (Atenes: 1915), págs. 133-134, núm. 3; M. I. Salvanos,
«CanIons, planys i lazariká del poble d'Arguirades (Corfú)», Laografia, 9
(Atenes: 1926), págs. 174-175, núm. 46; M. Gneftós, Catkons populars de
Rodes (Alexandria: Ed. Prisma, 1926), pág. 24, núm. 4; M. loanniduBarbarrigu, La caneó de la padrina-núvia, pág. 642, versió de Tilos, Dodecanés; A. I. Pulianós, CanÇons populars d'Icária (Atenes: Ed. de l'autor,
1964), págs. 91-94, dues versions recollides a Éfdilos i Drútsula; KEEL
172, 45, núm. 9, Tilos, Dodecanés, 1893, G. Andoniadis; KEEL 1160, III,
155, Sverdiá, Limnos, 1938, G. Megas; KEEL 1381, II, 27-28, Exo Potamí, Lassithi, Creta, 1939, M. Liudaki; KEEL 2193, 423-424, Megalo Khorió, Tilos, Dodecanés, 1956, G. K. Spiridakis; KEEL 2455, 279-280, Simi,
Dodecanés, 1962, A. Papamikhail],

lectura que també trobem referida esporádicament al salmaire:
[cf. KEEL 332, 132, Guíthio, Lacónia, Peloponés, 1895, Nesturidis]

i al monjo:
[cf. S. Baud-Bovy, CanÇons del Dodecanés, vol. II, Atenes: Llibreria J. N.
Sideris, 1938, págs. 252-253].16
Solsonés); i «Escolá que l'ajudava no li'n sap tornar raó» (cf. MIL)+, Compendio, págs.
155-156; i Romancerillo, pág. 179, núm. 218; S. LfoRENs, Folklore de la Maresma I: El
canÇoner de Pineda, pág. 74, núm. 38; OCPC, vol. IV, fascicle 1, Fons de Barcelona,
carpeta A-13, camisa XVIII, documents 1, 6 i 28; Ibid., vol. IV, fascicle 2, Fons de Suissa, carpeta S-7, camisa CX, document 110 b, versió de Santa Cristina d'Aro).
16. Molt menys freqüents, tot i que en la mateixa línia, són les lectures següents:
«Kat ra ptkpá StapaírrovÁa rtzlOav ro Kbple- ekerloo» («I els petits escolanets van
aturar el Kirieléison»), cf. P. D. SEFERLÍS, «Catnons d'Egina, d'Argos i d'altres Roes»,
Laografia, 4 (Atenes, 1912-1913), págs. 72-73, núm. 17, versió d'Egina; M. MINOTU,
Calkons de Zákinthos (Atenes: Ed. de l'autora, 1933), págs. 101-11, núm. 5; M. LiuDAKI, «Les noces a Creta avui en dia i antigament», Anuari de l'Associació d'Estudis
Cretencs, 3 (Atenes, 1940), págs. 375-376, versió d'Elos, Khaniá, Creta; D. A. PETRÓPULOS, «Material folklóric de Kostís (Trácia Oriental)», Arxiu del Tresor Folklóric i
Lingüístic Traci, 6 (Atenes: 1939-1940), pág. 271; A. I. PULIANÓS, Cancons d'Ica'ria,
págs. 94-95, versió de Rakhes; KEEL 1161, III, Elos, Khaniá, Creta, 1938, M. Liudaki;
KEEL 2193, 463-464, Megalo Khorió, Tilos, Dodecanés, 1956, G. K. Spiridakis; «Kat
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Com en els dos casos anteriors, no hi ha dubte que el següent vers,
testimoniat en dues versions mallorquines, recull la mateixa expressió:
«Es capellá que deia missa va perdre es Kyrieleison»
[cf. Massot, Aportació, pág. 151, versió de Púrtol; i R. Ginard, Caneoner
popular de Mallorca, vol. IV, pág. 446, núm. 131, versió d'Es Llombards].

Sembla ciar, dones, que en aquest context l'expressió grega «Kirieléison», transcrita directament del grec i conservada en el mateix
lloc del vers, només es pot explicar per la influéncia directa de la
caneó grega sobre la composició catalana.' Dit aixó, se'ns fa palés un
cop més el gran arcaisme de la tradició balear, puix que és només a les
Eles on
conservat fidelment la lectura «XáCTOP ro Kiípte EÁério-o»
(«van perdre el Kirieléison»), al costat de «¿xaciav ra xapná
TOV5">> («van perdre ls lectura») i «xáaav ra Áoyucá rovs-» («van
perdre la raó»), les úniques testimoniales al Principat.'
ra pucpci Staicón-ovÁa &11)obv ro K bote eAérpo» (al els petits escolanets obliden
el Kirieléison»), cf. K. P. KASSIMATIS, «Recull de material folklóric d'Ios» Laografia, 2
(Atenes, 1910-1911), págs. 598-599, núm. 8; KEEL 3357, 105-106, Ios, Cíclades, S.
íme•los, 1968; «Km ra outpd Stalcón-ovAa ro lapte e-Áénao aqSrlicav» («I els petits
escolanets van deixar el Kirieléison»), cf. N. P. Iaions, «La dansa de de Pasqua especialment a l'antic territori d'Egina», Laografia, 8 (Atenes: 1921), págs. 76-78, núm. 6;
KEEL 1637, 43, núm. 5, Leficimi, Corfú, Illes Jóniques, 1947-1948, A. Papavlassopulu; Igual, peró referit al monjo, cf. KEEL 1429, 37, Véria, Imáthia, Macedónia, 1939,
E. Psomás; «Kat ra bturpá Stalcón-ovla agllUovv ro Kffite cÁénao» («I els petits
escolanets erren el Kirieléison»), cf. C. WESCHELER & E. MANOLAKAKIS, Decret dóric
de Kárpathos (Atenes: Impr. Th. Papalexandris, 1878), págs. 75-76, núm. 15; Igual,
peró referit a un monjo, cf. M. MIKHAILIDIS-NOVAROS, Monuments de Kárpathos I:
CanÇons populars de Kárpathos o recull de totes les canÇons de Kárpathos, publicades i
inédites (Atenes: Impr. Khalkiópulos, 1928), págs. 213-214, núm. 3; A. S. DIAMANDARAS, «Material lingüístic de Pilla Megisti (Kastelórizo)», Anuari de l'Associació Filológica Grega de Constantinoble, 21 (Constantinoble, 1887-1889), págs. 356-357, núm.
15; KEEL Mat. Politis 2209, Kastelórizo.
En qualsevol cas, l'expressió grega «Kirieléison» no és tampoc estranya al parlar popular de Mallorca (cf. A. M. ALCOVER i F. B. Mon, Diccionari catalá-valenciá-balear, vol. VII (Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1980), pág. 811).
Exemplifiquen alhora aquest gran arcaisme de qué parlem algunes versions
mallorquines de «La porquerola» molt properes a les originals francoprovengals (cf. R.
GINARO, CanÇoner popular de Mallorca, vol. IV, págs. 337-338), i sobretot la conservació a Eivissa de la caneó d'«En Rodriguet», pertanyent al cicle heroic del Cid, completament perdut al Principat (cf. MASSOT, Aportació, págs. 81-82).
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A l'hora de posar fi a aquest estudi comparatiu, hem de fer
referéncia a l'emotiu passatge final en qué el nuvi demana als
oficiants que continuin la missa i posin la corona nupcial a la padrina:
narra, crav dtba.UEs, Stáko, o-av e-Ae-troOpycts-,
Kat acts-, pocpá cSta,cón-ovÁa, Etíperé- ra xaprtá acts-».
«—ITarrá, av fluat xptartavós- Kt av Elaat )3aertcrí14'os,
n-apáyypE ra arégSava, ,(3áÁc ra ros- fi-ovprrápas-».
(«—Torna a salmejar, papás, segueix la litúrgia, diaca,

i vosaltres, escolans, trobeu els vostres papers».
«—Papás, si és que ets tu cristiá, papás, si és que ets batejat,
canvia prest les corones, posa-les a la padrina»).

Es tracta, en efecte, d'un episodi absent en totes les versions catalanes que han arribat fins a nosaltres, peró que degué ser-ne en un
principi part integrant, per tal com s'ha conservat al final de «Les
atours de Marie-Madeleine», balada proverwal composta a imitació
de «La Dama d'Aragó»:
«Loous préchtés quittoun lour mécho, maY clergués lours leichous.
—Atsabas, préchtés, lo mécho, et clergués, vochtras leichous».19

De la mateixa manera, també recullen aquest episodi algunes versions sefardites de la caneó castellana «La misa de amor», que també
sembla derivar de la balada catalana:
«El tañedor que la vido de rodillas se asentó.
—Tañed, tañed, desdichado, que por vos me vine yo».2°

E. ROLLAND, Recueil de chansons populaires, vol. IV (París, 1883-1890), núm.
8. Cf. també els núms. 5, 10 i 11. Respecte a l'origen catalá de «Les atours de MarieMadeleine» vegeu G. DONCIEUX, Le romancéro populaire de la France. Choix de chansons populaires franÇaises (París: Ed. E. Bouillon, 1904), págs. 171-172; i J. S. PONS,
«Poésie courtoise et poésie populaire: La Dame d'Aragon», en: Mélanges H. Gavel
(Toulouse: 1948), págs. 71-76.
R. Gil., Romancero judeo-español (Madrid: Imprenta Alemana, 1911), núm.
44. Vegeu alhora sobre aquesta caneó MENÉNDEZ P IDAI., Romancero hispánico, vol.
I, págs. 325 i 332-333, i sobretot M. L IDA DE MAI.KIEI., «El romance de La misa de
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Arribats a aquest punt del nostre treball, s'imposa fer un resum
de les conclusions. La balada grega de «La padrina convertida en
núvia», nascuda en alguna illa de l'Egeu durant la francocrácia (segles xiii-xv), es va estendre rápidament per tota la Grécia insular i peninsular. Només Xipre sembla ignorar-la.' És, dones, una de les composicions més difoses de tot el canconer grec i constitueix una prova
evident de la seva vigoria la influéncía que exercí sobre altres obres de
l'época com la «Canló de cent mots» 22 i l'adaptació que d'ella en feren alguns pobles balcánics, especialment búlgars i romanesos.' En
aquest context res no ens impedeix pensar que durant els segles que
dura la preséncia franca a terres de Bizanci, algun catalá, impressionat
pels versos que narren l'entrada de la bella protagonista a missa, decidís incorporar el final de la balada grega a la caneó catalana. Sobre
les condicions en qué es degué produir aquesta adaptació, totes
les suposicions es basen en hipótesis. Entwistle considera que els comerciants provernals l'haurien pogut aprendre de les comunitats
grecófones del sud d'Itália i de Córsega, actuant així d'intermediaris

amor», Revista de Filología Hispánica, 3 (Buenos Aires: 1941), págs. 24-42. Tanmateix, no podem descartar que aquesta coincidencia es degui a una influencia moderna de «La padrina convertida en núvia» sobre la caneó castellana, fruit deis llargs
segles de convivencia de la comunitat grega i sefardita a Salónica, Esmirna o Rodes.
Samuel Baud-Bovy, portat per raons purament estétiques, considera aquesta
balada originaria de les Espórades Orientals (cf. La chanson, págs. 216-217), mentre
que Maria loannidu-Barbarrigu fixa el seu bressol al Dodecanes (cf. La caneó de La padrina-núvia, pág. 641). Tanmateix, en l'estat actual deis textos es fa molt difícil, si no
impossible, de precisar fins a tal extrem la seva pátria originaria. En qualsevol cas, la
primera referencia escrita que en tenim és la que ens ofereix un manuscrit del segle
xvii, conservat en el monestir deis Ibers, al mont Atos [cf. B. BouviER, Cancons populars en un manuscrit del monestir deis Ibers (Atenes: Collecció de I'Institut Francés
d'Atenes, núm. 120), págs. 11 i 30-33]. La caneó, perú, ates el seu contingut i la seva
amplíssima difusió arreu de l'Héllade (vegeu la nota 5), deu remuntar, com la majoria
de balades Bregues, a l'época de la francocrácia.
Cf. D. C. HESSELING & H. PERNOT, Erotopégnia (Chansons d'amour) (París:
Librairie Universitaire, 1913), págs. 90-98 i 105; i S. BAUD-BOVY, La chanson, pág. 199.
23. Vegeu K. ROMEOS, «La padrina-núvia», Arxiu del Tresor Folklóric i Lingüístic Traci, 12 (Atenes: 1952), págs. 354-365, article inclós més tard en el ]libre Caneó popular. Problemes d'origen i de técnica, vol. I (Atenes: Impremta Papadoiannis, 1979),
págs. 74-91; i F. M. RECHNITZ, «Hispano-romanian bailad correspondences», en: S. G.
ARMISTEAD, A. SÁNCHEZ ROMERALO & D. CATALÁN (eds.), El romancero hoy: historia,
comparatismo y bibliografía crítica, 2" Coloquio Internacional, University of California,
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en aquest llarg viatge d'Orient a Occident.' Tanmateix, la can«) grega no está testimoniada a les poblacions de parla grega de la regió de
Calábria, al Sud d'Italia, i de Córsega en tenim només dues versions,
forla incompletes per cert, que de cap manera no donen la impressió
de poder ser font de la caneó catalana." Nosaltres ens decantem més
aviat pels ducats d'Atenes i Neopátria, on la preséncia catalana es
perllongá durant més de setanta anys, cosa que comporta l'existéncia
de diverses generacions bilingües que fácilment pogueren aprendre i
assimilar com a própies composicions populars gregues. Així mateix,
les activitats comercials
de pirateria— dels mercaders catalans a la
Románia i la preséncia, avui perfectament documentada, d'esclaus
grecs a la Corona d'Aragó pogueren molt ben ser una altra via d'entrada de «La padrina convertida en núvia» a Catalunya.2"
En la nostra opinió, dones, la can«) de «La dama d'Aragó», amh
la incorporació de l'emotiu passatge final de la balada grega, seria, en
el seu conjunt, autóctona de Catalunya, com ho prova la seva amplíssima difusió pel Principat i per les Illes. De terres catalanes hauria
passat a FranÇa i a la Península Ibérica i d'allí, per mitjá dels primers
colonitzadors, a 1'América Llatina. Curiosament, els jueus sefardites
expulsats d'Espanya l'haurien acabat portant, en el seu exili cap a
Davis, 9-11 de maig de 1977 (Madrid: Ed. Gredos, University of California Press &
Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, 1979), pág. 146.
W. J. ENTWISTLE, La dama de Aragón, pág. 191, i sobretot European balladry
181-182.
Es tracta de dues versions recollides al poble de Cargése, fundat per grecs
exiliats d'ítilon, al Peloponés, en época recent. Vegeu A. PEI.LEGRINI, Canti popolari
dei greci di Cargese (Córcega) (Bérgam: 1871), págs. 17-18; i G. G. PAPADÓPULOS,
«CanIons populars deis grecs de Cúrsega», Pandora, 15 (Atenes: 1865), pág. 17, versió
que va publicar més tard, acompanyada d'una traducció francesa, Émile Legrand (cf.
Recueil de chansons populaires grecques, París: Maisonneuve & C" Libraires Éditeurs,
1874, pág. 300, núm. 135).
26. Sobre la intensa activitat deis mercaders catalans a Grécia i el seu prúsper tráfic d'esclaus es pot consultar K. SETTON, Catalan domination of Athens 1311-1388
(Londres: Variorum Reprints, 1975), pág. 248; M. NT111113-ILIOPULIJ, «Els catalans a les
Cíclades durant el segle xlv», Anuari de l'Associació d'Estudis Cicládics, 14 (Atenes:
1933), pág. 61; i S. BENSCH, «El comerg catalá a la Románia en el segle xiv», L'Avene,
213 (Barcelona, abril de 1997), págs. 26-29. A tall d'anécdota recordarem que la
preséncia catalana a les illes gregues ha deixat un record inesborrable en la memória
popular. Així, a Pilla d'Andros el nom de catalá era sinónim fins al segle passat d'home
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Orient, a la mateixa terra que havia vist néixer segles abans «La padrina convertida en núvia»."
Volem insistir, per acabar, en la necessitat d'emprendre nous estudis en aquesta Unía, plantejant-nos, per exemple, la possible influéncia de «La porquerola» francoproven Ial sobre «La muller pastora» grega o les interessants afinitats que s'estableixen entre els
glosadors mallorquins i menorquins i els piitári des xipriotes.' En tot
cas, caldrá tenir sempre molt present l'aportació valuosíssima del
canÇoner balear: el caire conservador de la tradició illenca, unit a la
important preséncia de mallorquins en els ducats catalans de Grécia,'
rnalvat i indomable [cf. D. P. PASKHAI.IS , Glossari d'Andros o paraules i expressions del
dialecte d'Andros (Atenes: 1933), pág. 61], i a Míkonos es donava a tots els nens que
feien alguna entremaliadura [cf. A. RUBI6, «El record deis catalans en la tradició popular, histórica i literaria de Grécia (1926)», en: OCPC, vol. IV, fascicle 2, Fons de
Suissa (Missions, Concursos i altre material de l'Obra del CanIoner), carpeta 241,
págs. 212-213].
S. G. Armistead i J. H. Silverman també relacionen amb «La dama d'Aragó»
la caneó italiana «Pari'na luna», de la qual en coneixem només una versió publicada al
segle passat per A. Casetti i V. Imbriani en el recull Canti popolari delle provinze meridionali, vol. I (Roma-Torí-Floréncia: 1871-1872), pág. 200 (vegeu ARMISTEAD & Su.VERMAN, La dama de Aragón, págs. 53-54). Amb tot, l'escassetat de textos italians impedeix qualsevol estudi comparatiu. Fora de l'ámbit europeu, D. Catalán ha cregut
trobar un para•lel de la caneó catalana en la novena xinesa «Chin P'ing Mei». En un
episodi d'aquesta novena es narra com Lotus d'Or, després de dormir amb Hsi-men
Ch'ing en un temple budista, es presenta tan bellament abillada a les honres fúnebres
del seu marit que els monjos, en veure-la, perden el control de les seves accions. Tanmateix, com reconeix el mateix Diego Catalán, amb el nostre coneixement tan migrat
de la literatura popular xinesa es fa difícil d'explicar l'entronc d'ambdós relats [cf. D.
CATALÁN, «El romancero sefardí ayer y hoy», en: D. CATALÁN & J. H. ARMISTEAD
(eds.), Romancero y poesía oran: El romancero en la tradición oral moderna, 1r. Coloquio Internacional, Universidad de Madrid, 29 de juny de 1971 (Madrid: Cátedra-Seminario Menéndez Pidal & Rectorado de la Universidad de Madrid, 1973), pág. 52,
nota 22], i sobretot, del mateix autor, Arte poetica del romancero oral, Parte Memoria, invención, artificio (Madrid: Siglo veintiuno Editores, 1998), págs. 112-118. Al nostre entendre, peró, la complexitat del tema, unida a algunes diferéncies de contingut
entre ambdós relats, fa que no es pugui descartar la possibilitat que les dues composicions pertanyin a tradicions literáries independents.
Nosaltres n'hem fet un primer assaig en els treballs «Glosat i tsótisma: una
aproximació al fenomen del combat poétic a Xipre i a les Balears», Randa, 40 (Barcelona: 1997), págs. 81-94, i «Piitárides xipriotes i glosadors mallorquins: bases per a un
estudi de canÇonística comparada», Anuari del Centre de Recerca Científica de Xipre,
23 (Nicúsia: 1997), págs. 337-352.
29. Sobre l'important nombre de colonitzadors mallorquins en els ducats cata-
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ens poden ajudar a calibrar amb més justesa l'abast de les relacions
culturals catalanogregues en el segle xiv.
EUSEBI AYENSA
(Universitat de Girona, Institut Catalá
d'Estudis Bizantins i Neohe•lénics)

lans d'Atenes i Neopátria i les estretissintes relacions comercials entre aquests dominis
d'ultramar i Pilla catalana, es poden consultar els treballs d'A. RUBIÓ i LuJcH, «La Grécia catalana des de la mort de Roger de Llúria fins a la de Frederic III de Sicilia (13701377)», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 5 (Barcelona: 1913-1914), pág. 447; i La
població de la Grécia catalana en el xivé segle (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans,
Memóries de la Secció Histórico-arqueológica, IV, 1933), págs. 11-12 i 37-38.

