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Vida 

Hereu d’una família noble, cavaller i mestre en teologia. Com a noble, li 
correspondria dedicar-se a l’exèrcit o a la diplomàcia, perquè el dret i la 

medicina eren professions burgeses.Però Roís de Corella decidí ser capellà. 
Tingué una amant “fixa”,de la qual tingué dos fills, però ens consta que 

mantingué moltes relacions amoroses com la de Caldesa, a qui dedicà una de 
les seues obres fonamentalsVisqué un temps en què el Regne de València es 
troba en el seu millor moment i la ciutat de València se situa com la capital 

cultural i econòmica de la Corona i esdevé una de les ciutats europees més 
importants. A València hi havia dos tipus d’escriptors: els burgesos –notaris, 

eclesiàstics,metges- que fan obres “realistes” i, en abordar el tema de l’amor, 
cauen en l’obscenitat. Entre aquests, hi ha Bernat Fenollar. Roís de Corella 
participa en una tertúlia d’aristòcrates, que tenia lloc a casa de Berenguer 

Mercader, Batlle General del Regne de València. Però Roís mantenia bones 
relacions amb el sector burgés. Adquirí fama, no sols com a escriptor, sinó 

com a predicador.El cap del sector burgés, Fenollar, destaca les seues 
habilitats com a orador. 

 Un altre sent Pau 

 oint-vos contemple 
 quan vos sermonau 
 alegra’s lo temple 

 Tothom s’entristeix 
 de vostre silenci; 



 la fama vos creix 

 d’un altre Terenci. 
 No sou vós, mossènyer 

 d’aquells ralladors 
 no.s pot goig atényer 
 sens vostres favor; 

 d’oir-vos en trena 
 lo poble és content 

 sens bé que ressona 
 no us lloa la gent. 

Obra 

Roís de Corella fou un gran coneixedor de la literatura clàssica i enllaçà amb 
Bernat Metge amb la voluntat humanística de reconstruir damunt de la 

llengua catalana el prestigi literari del llatí clàssic.  Corella és també el màxim 
exponent de la valenciana prosa, estil que segueix el model cancellerià dels 
escriptors del  segle XIV ple d'expressions ampul·loses i retòriques. Una prosa 

artificiosa però harmònica i elegant. Junts als clàssics grecollatins, Corella rep 
la influència d’autors contemporanis com Boccaccio de qui imitarà les 

tècniques de la narrativa sentimental.  

Obra religiosa 

A les poesies marianes, tardanes en la seua obra, aplica les mateixes 

tècniques que a la poesia de caràcter amorós. Escrigué dues obres dedicades 
a la Sacratíssima Verge Maria. En La Vesió, premiada en un concurs 
literari, exalta  la concepció pura de la Verge. En aquests  poemes veiem la 

falta de vocació religiosa de l’autor, pel seu to desapassionat i distant.Traduí 
a la llengua valenciana la Vita Christi de Ludolf de Saxònia amb el nom d’El 

Cartoixà que s’impremtà entre 1495 i 1500. El Psalteri és una traducció de 
salms, publicada a Venècia(1490). 

 

 



Obres amoroses 

L'amor es convertirà en el centre  de tota la seua producció: escriu per 
desfogar-se, per calmar la ira o el dolor que li provoquen agitades relacions 

amoroses. Acceptant la ploma que sovint greus mals descansa. Per això, els 
elements autobiogràfics i sentimentals són  importants en la seua obra 
literària, juntament amb el desenvolupament d'unes noves formes 

d'expressió completament innovadores en la nostra literatura i, fins i tot, a 
nivell europeu. Va escriure tant en prosa com en vers.No és estrany trobar 

narracions curtes en poesies i poemes inserits en algunes narracions. La seua 
obra més destacable és Tragèdia de Caldesa. Es tracta d'una novel·la molt 
breu, escrita als voltants de 1498, que narra la infidelitat d'una donzella, 

amant de Corella, de nom Caldesa. L'acció s'esdevé a la cambra de la donzella 
on l'autor està esperant-la, i observa desesperadament des d'una finestra 

com Caldesa festeja amb un jove de més baixa condició social. Una vegada 
ella ha acabat, es presenta davant el poeta com si res no haguera passat. La 
resposta de Corella concorda amb el títol genèric de la tragèdia amb un 

discurs on expressa patèticament la sensació d'engany i decepció. En l'obra 
s'insereixen uns perfectes versos per completar hiperbòlicament els 

sentiments del poeta envers el desenllaç amb Caldesa. La reacció de Corella 
en aquesta història justifica l'honestedat i la sinceritat d'un autor modern 

completament allunyat de l'amor cortés medieval. 

Obres mitològiques 

És en les proses mitològiques on Corella es llueix com a escriptor de manera 
especial. S’acosta a als típics temes de l'antiguitat clàssica que  reflecteixen 

estats passionals. La narració mitològica permet tot tipus de filigranes 
retòriques i d'exhibicions de mestratge en l'elegant ordenació i cadència dels 

mots. En aquestes obres Ovidi exercí una gran influència sobre Corella. 
Lamentacions de Mirra e Narciso e Tisbe és una trilogia que recull tres 
dissortats amors que Corella compara amb el seu propi fracàs amorós. La 

primera part explica la història de l'amor incestuós de Mirra per el seu pare, 
Cínaras. Està narrada en primera persona i la trobem en forma de plany. La 

segona part és la lamentació de Narcís, causada pel seu propi enamorament 
en veure's reflectit a l'aigua clara. La tercera part se centra en el llarg 
parlament dels dos joves, Tisbe i Píram, per trobar-se fora de les seues cases 

respectives. La Història de Leànder i Hero és escrita en prosa amb la 
particularitat que intercala versos estramps. 

Obres de circumstàncies 

El Parlament en casa de Berenguer Mercader és una obra original, on descriu 
una vetllada literària entre personatges reals de la ciutat de València, que  

han de contar una història amorosa de la mitologia clàssica, la majoria tretes 
de la Metamorfosi d’Ovidi L'obra presenta moltes similituds quant a 
l'estructura amb el Decameró. 

Prosa epistolar 



El Triümfo de les dones és un llarg parlament de la Veritat, personatge 

al·legòric, en defensa del sexe femení. Obra a contracorrent de la misogínia 
de l'època, fou escrita com a conseqüència de la polèmica suscitada pel 

Maldezir de mujeres de Pere Torroella. 

Importància de Corella 

Es diu de Corella que és el nostre últim gran escriptor medieval. La valenciana 

prosa que fa servir és un estil ja renaixentista. La seua prosa havia de tenir 
continuació en un barroc o una il.lustració pròpia que la història no féu 

possible. Corella féu ús com a matèria literària de nombrosos elements 
autobiogràfics, sentimentals i referits a l'entorn social.Aplica al seus 
personatges una incipient tècnica d'anàlisi psicològica, basada, sobretot, en 

l'expressió dels seus sentiments (amor, alegria, tristesa, solitud, angoixa...). 
Corella també fou un innovador en el camp estricte de la poesia. Tot i seguir 

la tradició ausiasmarquiana del decasíl·lab, l'acostà, amb el canvi accentual 
de la quarta a la sisena o bé, a la quarta i vuitena síl·labes, vers la nova 
musicalitat de la lírica italiana. Conreà també el virolai i se serví de forma 

esparsa del vers d'arte mayor de tradició castellana. Malgrat aquests trets 
prou definidors, per Corella no existia una diferència absoluta de gèneres. 

Sovint, en les proses curtes hi aplicava determinades tècniques de la poesia 
lírica, bo i intercalant-hi, a més a més reeixits fragments en vers de la seva 

producció. 

En definitiva, l'actitud humana i l'obra de Corella, tal i com remarca Carbonell, 
són l'encarnació de la crisi de l'esperit cavalleresc. Les lluites guerreres han 
estat substituïdes per les amoroses amb actituds molt més properes a 

l'humanisme. L'amor però, ja no respon als usuals i gastats tòpics de l'amor 
cortès trobadoresc. Els esquemes han estat capgirats i, amb ells, en gran 

part, els sistemes de valors. Així, Corella és lluny del misogínia 
medievalitzant. Les dones prenen un paper destacat en la ficció literària. 
Potser en part, aquesta innovació fou deguda al fet que el nucli més important 

de seguidors de la seua obra fos femení. Recordem els versos de Jaume 
Gassull: Diga-us-ho ella,/ que del senyor Mossèn Corella / lig lo més dies / 

totes les sues poesies. Trobem frases senceres de Roís de Corella en el Tirant 
lo Blanc. Sabem que Joan Martorell  sabia de memòria algunes de les seues 
obres. 

És cert que l'obra de Corella influí significativament alguns autors valencians 
que s'expressaven en castellà (Gaspar Gil Polo), però la traducció genuïna 
s'havia trencat i Corella i la seua obra caigueren en l'oblit més absolut o en 

una mala valoració per part d'alguns erudits il·lustrats, fins pràcticament els 
nostres dies. I encara, recentment, Jordi  Carbonell n’ha afirmat que Corella 

és el menys conegut i el menys estudiat dels clàssics de la literatura catalana. 

 

 


