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L 'h umanisme català en temps dels Reis Catòlics
AGUSTi A LCOBERRO

Unìversi tat de Barcelo"a o

La historiografia catalana ha presentat, de manera tradicio nal, e1 regnai dels
Trastàmarcs de la Corona d'Aragò com una etapa de reflux en l' àrnbit de la cultura.
Enfron t de l' altiu mite d 'un " huma nisme cat alù" quc hauria camct eritzat els regnars de
Pe re III, Joa n I i Marti I, la producci6 de forma o tcmà tica ita lian itzants hauria viscu t un
elar retroc ès. co termes qualitatius i fins i tot quantitatius, en els anys que van seguir al
Compromis de Casp. La formulaci ò del concepte d'un primitiu "humanismc català"
situa! a l' entom del 1400 s' ha d'atribuir a Ameni Rubiò i L1uch l i es fonamcnta co
figurcs de talla notable - però dificilmcnt qua lificable s com a plenamenl humanistes-

com Bcmat Metge, Antoni Canals, Juan Femàndez de Heredia o Andreu Febrer.
Aqucst planteja ment ja va scr qtiestionat per Jordi Rubiò i Bataguer en tes primeres
d ècades del segle xxt, i rcccntment ha cstat objccte d'una critica demcledora per part de
Lota Badia l , Justament aquests autors situen l'eclosié deis studia humanitatis a la Corona
d'Arag é durant cl regnar dels tres darrers Trastàmares, sota un doble i potentissim influx
italià: la cort napolitana d'Alfons el Magnànim, d'una banda, i la Roma dels Borja,
d'altra banda. Només aleshores - i espec ialment durant cis regnats de Joan Il i de Ferran
II- es va dcscnvolupar en les terres "deç à mar" de la Corona d'Arag6 un petit però
iuflucnt nucli plenament humanista ---és a dir, amb una actitud davant la llengua i cis
gèneres clàssics claramcnt vinculada amb et corrcnt que havien iniciat els intcl-lectuals
transalpins-. Aquest plantejamen t exigia revalorar eI "nudi barcelonl" de la segona
menar ~I segte xv -amb figures com Joan Margarit, Pere Miquel Carbone1l, Jeroni Pau
o Joan Ramon Ferrer, la majoria de les quals havien estat escassament estudiades-c-.
En e1s darrers vini anys, l'ediciò dels textos d'aquests nurors i la seva relectura
critica, encara eli procés de realitzaci ò, ha comporta nt un gir importantissim en la
valo raci é d'aquest corrent, que gosariem qualificar de revolucionari. Les diverses
recerques real ilzades en aquest àmbil no només han conflrmat la importància dels autors
esmentars i els lIigams que cohesionaren aquest primer nud i humanista. També han

• Aques l treball s'insc riu en eI Grup d' lnvestigaci ò ConsolidaI sobre Lilera1llJa Catalana Modem>l;
Inventari, Estudi i Invesdgaclò de Textos (codi: 2001 SGR 00003, CIRIT, Generahtat de Catalunya) i en el
Programa d'Investigaciò La cultura lil=Ula medieval i moderna en la tradicié manuscrita i impresa, II (cod i:
BFF20002.04197.cO).{13, Min isleri de Ciència i Teçnologia. FEDER).
I Vegeu espec ia lment les seves ceres El ReNldm;e1l to d.i< ;co e1l lo.cultura ClJ./o.lo.1Io.. Barcelona, 188'}; i
JOIJ.1I l humo.nislo. l eI primer periode de i'},umo.1Iisme ClJ.lo.là. Barc e lona, 1,}18.
, "Però, i,pol dir _"., que Calalunya arriba a viurc navu rs plenamenl l"human isme? l i,b neit parlar
d 'humanismc , Clld<l<:"l els aUlors que esc rivien eD lIali 1 (lordi Rumò l B.u.AGUER, ~Human i.sme i
decadèru:ia?" , dins: humanisme ; Retlaixemenr. Barcelona, 1m, p. 355).
M
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caracteritzat els eets centrals de la ruprura humanista en terres de la Corona d'Arag6, si
més no en tres dels elements iden titaris d 'aquesr corrent intel-lectuaì: la història, la
filologia i e l pensament politic. La presentaci ù i la valoraci ò dets resu ltats assolits fias
ara per aquesta linia de recerca constitue ixen un primer objectiu d'aquest treball.
Però l'anàlisi de la repercussi é de la ruptura humanista en terres ca talanoara goneses
requereix tambè presentar un primer balanç de l'impacte dels nous m ètodes i idees en la
producci6 Iiterària i cientifica del pe rtode imm ediatament posterior -notablemcnt del
segte XVI- . Co m veurem. tanmateix, aque st va ser inex isrent o cscàs, en alguns àmb ìts,
o fins i 101 clarament negatiu co d' altres . La prcsentacié dels motius pels qual s la ruptura
humanista no va arriba! a consol idar una tradìciò pròpia co nstitueix l'altre gran objectiu
d 'aquesta aportecié.

L'HUMANISME CATALÀ DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XV:
UNA VIS (O DE CONJUNT

t.
.~f

"l"

A hores, d'a ra, ès possib le del imitar les ca ractert stique s del nucli que và ~,
protagonitzar la ruprura humanista en terres de la Corona d' Aragò· . Des del punt de vista ~
social, parlem d' un nucl i petit i eliti sta, amb notables concomitàncies en et m én
l'admini strac i é reial (Ja ume Garcia, Juume Pau, Bartom eu de Veri, Joan Peiro, Pere
Bance lls, Pere Mique1 Carbonell), de la jurisprudèncìa (Joan Vilar, Teseu Valenti',
Francese Casa-saja, Joan Ramon Ferrer) i de la je rarquia eclesiàstica (Gu illem Fuster~ ~
L1uis fk'Spli, Gabiel Viletl, Joan Margarit, Jeroni Pau). Tot un seguii d'e1emenlS'
biogràfics, que hl.'tn documentat per al cas de Pere Miqucl Carbonc ll, ens pemteten
afumar que aquesl coHectiu actuà com un autèntic grup de pressi OS.
"
Des del punt de vista biogràfic, la majori a dels autors esmentats comparteixeiP.
alguns punts comuns. El més imponant és, sens dubte, l'influx d'llàlia, documentat a
través de1s viatges, del5 estudis univers itaris o de les tasques professio nals. La majoria
viuen a cavali d 'hàlia i de la Corona d'Arag6, o, com a min im, es mostren cxtn.:mament
receptius a les novetats provinents de la peninsula uansalpina . La bibliofilia, en el
moment d' cclosio de la imprcmta i de les edicions humanistes dels c1àssics (so bretot dè
les vers ions lIatines dels autors grecs ), en constitueix un important complement. L' altre ~
gran c1ement de relacio amb ltàlia és la correspondència i eI gè nere epistolar, realitzat
amb co rresponsal5 catalans o, directam ent, amb bumanistes italians ,

de

l Lol. BA,D!A, "L'''h umanisme català formacib i cri~; d' un co ncepte hi.toriollràfic M, dil\ll Ife/es d;I '.
C;nqwè Coi·loq"i In/ernacioNlI de LletlgJ<lJ I Li/era/ura Ca/Illan,,"," Ban: el ona, 1980, pp. 4 1· 70 : "Sobre l'Ed at .
Mitj an &, cl Rena ixem ent , I' Humani. mc i l. fa.. ,;:;"",;ò ide olblliça de I"" et i'l uctes hi.toriollnlti'l ues M, Revi.Jla de
c."alu"y<J, 8 ( 1987), pp. 14 3- 155. El p\an tej a me nl de Lola Badia ha ""tat a l SCII tom qilestionat pe r Miquel.
BA1U.ORI, "Entom dc cct1S com:nlll w;tual. sob re l'bumanUmc: cat alà i cl Renail<ement • C. talunya", _ •
Orit'tl/aciOlU I /"fft''V''e.J, Jegler X11-XX, BaI'Celona., 1983, pp. 80.85 (ReediUlI I : De l'Huma,,i.Jme i del "
Rcnaucme ,,/, vol . V dc Ics Ob«:s Co mpl elcs de Miqucl Bit/lori. Valèn<.:ia. 199 5, pp. 2 19. 250): Hlntroducciò"
• l ordi RUBIO I BA,L.o\ClUEll, H I<IIS<IIIir..... I R"""iumenl.., op_ ciE-. pp _ 5-19 (Recdital I: De l" Hu_ni.Jmc I del
Rcnaiulfle1l/. ap_cit.. pp. 307-318).
·i !
• Sobre aqtJe5llm1a, vegcu especiaIrnmt: Mariingela VIlAll.ONGA, La lileralUf'a 11<l/l1tl2 a Q,lQ/lI1IIyG al
ug/tI .n'. RepIt"'IOri bio-òiMognific. Barcelona., 199 3: " Humanisme eatalà", Estudi Generai. 21 (200I),. .
pp. 475-488; Apri A1..coIlEUo, M1Jtlrodu,;çiQH, dins ~ ~ iqueI CuBot-Ul., cro..ifuu d· Esp<UJyG- .
Bart:elona, 1997, voi. l, pp . 22- 32 i 150- 1S6.
l A&usd A1.co8EUO, '1nlJOduccib op. cil.,1. pp . 5-2 1.

Des del punt dc vista de les inquietuds intel-lecruals, els elements comuns 56n
c1arament definidors . En destaca t'interès per la Ilcngua. o més exaetament per les
lIengiies (sobretot llatina, eventualmem grega, i també pel català i les lten gùes vulgars),
que sò n object e d'una impcrtant reflexiè de tipus gramatical; la importància de la història
i dels seus gèneres auxilian (arqueologia, epigrafia. etimologia); la refleltio de caire
geografie, que pren una primera embranzida mitjançant els diccionaris gcogràfics i la
descripciò (o elogi ) de ciutats: la datacié critica dels documcnts i d combat contra Ics
Ilegendes medievals; l'interès petsclassics. tant des d' un punt de vista formaI com pel que
fa a les seves aportacions ctimològiques i gramaticals (i, en ambd6s sentits. la seva
imitacié critica); eI desig de resta urar la seva elegància lingiiistica i gramatical; i cl co nreu
dele gèneres clèss ics: la ret òrica, la poes ia i la polèmica -un gènere que esdevindrà
d'especìal interès-c-. Aqucsts ingred ients caracteritzen un cerete selecte i intel-lecrualmenr
poten t, que Pere Miquel Carhonell va descriure en la seva obra De viris illustribus
catalanìs, un prim er d iccionari d'autors que, a la manera dc Bartolomeo Facìo , venia a
precisar el who ìs who dels auto rs "aprovats" en la lìteratura buma nista dci seu temps",
Des del punt de vista pol ftic, cl primigeni nuc li huma nista de la Corona d'Arag ò
manifesta unes coincid èncics importants. D'una banda, és conslatable un suport al
cesaris mo reial -primer fonarnent de les monarquies dites autoritàries-- enfront de lcs
reivindicacions estamcntals o de l'anomenat pensarncnt pccu stc o parlamentari - i
tambè republicà' - . Enfront d'un pla ntej ame nt represc ntatiu, els intel-lectuels
humanistes man ifesten la se va confiança envers la capacitat del s monarques per plantejar
un projecte de refonnes dc caire modem itzador. D'a ltra banda, els humanisles catalans
sernblen assumir, fins i tot amb un ce rt enwsiasme, la uni6 amb la corona caste llana , des
de l'ideai humanista d 'Hispaniant restaurare et recuperare -aspecte sobre el qual ens
estendrem més endavant.
Wallace K. Ferguson ha assenyalat la co nsciència dc ruptura i l'''orgull
genernciona'" cnfront de l saber medieval com un tret definidor dels bumanistes italiansK•
Aquest trel també es pre sent en l'humanisme català Pero es altra vegada Pere Miquel
Carbonell qui n'assenyala. dc: manera explicita, cl punt d'arrencada. Aixi, Carboncll,
desprès de descriure l'ambient humanista quc es vivia a la cort napo liuna del rei
Magnànim, afegeilt., tot referint-se al5 principals autors que hi van estar vinculats :
Dels quDu.Je 11WStn'rr mo/tcs obl"e.J han escrit C jet gran lum. no mlomenl a 1010 lo
Ylalia, mn encara a Wles lu terres del diI n:y Alfons o, 1m IrÒ1nr1lS dtl 1es qruili eren dal.J
a saber poclr cn poe.Jia ti art ara/oria. E apra. ab lo saber e duelri na de aqutllh
divulgatkJ y alesa 'lumi per 1O/e.J les terre:l de chrislians, Ju"n aprè:! e aconsegu i/ fluI'
sciència ti doc tri/Ul, y especialmenl l'n art oratÒn·a ti poesia. de Ics 'luals poch gustavcn,
Y l'n lo p arlar y cscriurc no tenien elegancio, ni lo sdèm:ia que aprés per los sobredits
p oetes y orador~ han Iragmla e han encara alguns l'n aque.fl.J regnes c p rincipa / del dit
sap ienlissimo rey don Alfotlso, qui è~ estada ca usa, per lo q uI' dit, de suscitar aquesles
scièncie.s qu i estawtl adonnide~. Y l'n eseri l're y orrJenar en lali alguns p ril/ifeg is e letres,
nos allreS. \IOS.Salb dt!l dit rey d 'Aragb , usàvem 11WII de lo barbària, ne lenitlm aqu ello
S/Ul";tal y degàncio qutl per gràcia de nostre sen)'Or lenen \lUY alguns 9.
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opwcJu de Por Miquef Carbonell. Ban;elooa., 198 8, pp. 47·113 .
Qucntin S !U!<Nll, Ubltrry bitfi!n Ilb«ra1u.... Cam1:>ri<lgc. 199 11.
Wal1ace K. FERGUSON,
R~ iii Hi.Jrorica/ TOIIglrt. BosIoo.. 1948_
p~ Miquel e:.-.a-Ul., CrtMiq10n tl'Esp<Uf)IG. op. riE-. n, p. 199 .
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AOUST1 AlcOBERRo

En definitiva. per a Cerbcnell, amb el rei Magnànim
10$ urudis J~ Hemanitat, f[lli quaJi eTrn abolits e perduts,jlori1T1l e vinguerrn a l~.
e fot'el'l ~tilll.hits al primer u tat de lo graJI poesia. elegcinda. sciència e doc!ri1l4 e
omament eli qui estar soìien lVItigamenJ 1D•

Sobre aques tes premisses, els humanìstes de la Corona d' Arag6 van generar una
prcduccìò quantitativament i quahtativament importanl

LA RUPlURA HISTORIOGRÀFICA
Ja hem exposat, en una altra ocasi6. a1guns del! trets centrals de la ruprura
historiogrifica protagonitzada pela humani stes catalans!'. En aquest aparta r presentem
alguns treballs publicats en cis darrers vìnt anys sobre aquesta temà tica i ens centrem en
la polèmica que Pere Miquel Carbonell va encetar contra les Hist àries e co nques ses del
"alme d'AragO e prindpat de Cata/unya de Pere Tom ic l2, una c bra de con tingut encara

medievalitzant.

" t.

El cardenal i bisbe d 'Elna i de Girona Joan Margarit (Girona. 1422-Roma. 1484)
inicia la n6mina d'hurnanistes catalans. Doctorat a Bolonya, va exercir un importanr
paper po litic al voltant deìs tres darrers Trastàmares aragonesos i va ser ambaixador l'
ltàlia de tots ells. Robert B. Tale en redactà una importanl biografia, o n deslacà les seves
qualitats com a polltic i intellecmal'", Les seves principals obres historiogrà fiques 56n,
De origine f'eKUm Hispa niae et GotoTUm , i el Pamlipomenon Hìsp aniae libri decem ;'
aquesta darrera va ser editada per Sanc ho de Nebrija el 1545 . Sobre la primern obra, Tate', ,
va destacar la vindicad 6 que M3rgaril hi rea1ilZa dels reis gots -comuna a lot
l'humani sme pcninsular- i de la seva vinculaci6 amb Barce lo na i Catalun ya. que el
porta a afumar que la dinastia rcgnant a la Corona d'Anlgo era descendent directa dels
reis gots l4 , Amb aquest treball, Margari t inicia l' anomenada tes i neogòtica, que fa derivar
l'etimo logia del mot Catalu nya d' una prim igenia Gotolàn ia, o terra dels gots ,
Recentment, eI Paralipomenon. Hisp(J1liae, la seva obra històrica fonarncntal, ha'
estat objec tc d'estudi per pan de L1uis Lucero, que en prepara l'edici6 critica U , L' obra,~-c' "
redactada a partir de 1465, constitueix el primer intent seriòs, des d'un prisma humani sta,

lO Iblde"". Il, p. 200.
11 Agusll ALcOOl'AAo, ~Humanisme i hìstorioglaflll a la Corona d'Aragò, de Faran el Calòli<: a Carles V", dÌllll:
EmesI 8aENlJuER(ooonI.),~ la ",,;o.. de CI>roIIal" al J"'P'!rW de Car/o.s V Madrid, 2001, vol. lI1 , pp. 215-235.
Il El (CXl de J'obra h.:l estal fluI l'l.'r Josep lBORRA, "Històrie5 e conque51e.J del re"/,,,e d 'Ar" gO t
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de reconstruir la història primin va de la Peninsula Iberica, o Hispània, a la lIum dcls
autors ctèssìcs, la qua l cosa havia de suposar també el qùestionament radica! dels mites
medievals aplicats a aque U periode. Com assenyala Lucera,
eu COlleÙt!mentJ de Margarit sobre ìes obrn deu Illunallis /es ilalians i sobrt les
troduccimlS llatines dr tutl)J grtCS qlle es Ir/en a Italia ertn p rofwub i imnledi<ltJI 6.

Entre les primeres, Lucero esmenta el Cron ìcon universale de Sozomeno dc Pistoia,
el De vi ris illustribus dc Francesco Petrarca, la De genealogia deorum gen tilium de
Giovanni Boccaccio i, molt probab lement, el Proemium in Commen tarla primi belli
Pun ìci de Leonardo Bruni, autor que en dues ocas ions Margari t qualifi ca com "el princep
dels historiadors de la nostra època".
Pel que fa als textos grecs traduilS alHali pels bumani stes italians, Margarit utilitza
les vìdes paral -leles de Plutarc (en versié dc Bruni); la Geografi a d'Estrabò (traduida per
Guarino Guarini), la Cos mografi a de Claudi Ptolomcu (en versi è de Iacopo Angeli da
Scarperia), cis eme primer lIibres de la Biblio teca històrica de Diodor Sicul traduits per
Poggio Bracciolini, la Descrìpci ò dii! la terra de Dionis i Periegetes (en versié d'Antonio
Beccaria) i, mo lt probablcment, les Històries d ' Heròdor (traduides per Lorenzo Valla) i
la Història romana d'Apià (en versì é de Pier Can dido Decembrio) .
El resultat d'aquest este re erudit és una descri pci6 força acotada, en espec ial a
tra ves de les fonts clàssiqu es gregues, de la hist òria antiga d'Hispània i eI rebu ig frontal,
tambè, de les sèrìes mitològiques consagrades al seglc xm per Rodrigo Jiménez de
Rada". La hist èria aruiga d'H ispèaia, en la versi é de Margarit, 00 disminueix en
grandesa respecre a les versione rncdievals. Les supera, però, en l'aparat critic i I' ùs
d"'aulOrs aprovats", la qual cosa li dOna una inequivoca modemitat i una major
cred ibilital davant e1s humanistes italians coetanis. No endebades, un dels objectius de
Margaril cra dotar la història anliga d 'Hispàni a d'un passat glorios, perfectament
hom ologable al que corres ponia al scu present, caracleritzal per la unio de corones dels
Reis Catò!ics i una activ a pol ilica a ltàlia.
Si Joan Margarit encama la figura de l'inte\-lcctual·politic, un altre eclesiàslic,
Jeroni Pau (Barcelona, 1458-1497), expressa ja la condic io de l'i ntel-letual puro Com
Margarit, Pau estudia a Bolonya i en altrc s universitalS italianes. De 1475 a 1492
s' hostatja a Roma, protegit per Roderic de Borja, i assoli diversos carrecs a la curia
pontificia . A banda de les Pra ctica Cancellun'ue Apostolica e, pub licades a Roma e1 1493,
el qui va ser canonge de Vic i de Barcelona és aulor d ' un gran nombre d 'obres de canic tcr
lilològic, literari i histò ric, sempre en Ilati, ~e han estat edila des per Marirmgela
Vilallonga, amb un utilissim estudi introducl ori I ,

"""I

prindJ1<l1 de C"t(l/uIIYu co""p ilaties pe r lo honoroble ""tMJèn Pere Tumich, cavalier, les q,,(l/s tr(lmèJ al
'l'\It!rellr a"luebi,. be de SDrogo"a» - 1418-. Edidò criric(l i <'Studi /illgUulic. Tesi doctoral inèdita.
Univeni bl dc: Valèllcia.València, 1998, Vegeu liunbé: Josep IBORRA, "De la cronica dinàslica a la intervenciò
arislocràti"" . Fonl~ oral. i escrite5 de l~ HiJlòn'e. e conqueJleJ de Pere Tomic~, Rturqur$, HiJlòria tecollo""i(l / culrura, 40 (2000), pp . 15-40.
·
,~
Il Robert B. TAre, Joo.ll Marrarit I P(lU cotti t MI i bisbe dt GifOfUl. LtJ $ eWl vid4 I ltJ JtvtJ o/JreJ.
Ban.:cloo ll, 197 6 . MVellC\l lambé: Sanliago So!lllfQUts, Joo n Mwg(lrit i Pau. L4 tràgìCJlfi <h l'tdtJ l "' il/OM Il
C(llalun.... , Ban:elona, 2006.
I~ Roben B, TAn, ~Matgarit i t I tema del. gots~, Cùtqui Col'loq ui IntemocWno l de UOIff"'Il LitUtJruro
CtJIOÙJnu. Ban;e1ona, 1980, pp. IS I. I68.
IJ
Lluls l.ucDo, El /librt.tgDIl del MPtualipa""'_ HiJpaniat Mdt Joan Margarlt. E:Jicl6 ~lIca.
u<JdzMxiJj i t:$tudi. TrebBll de recm:.ainèdit. Univ=.ital deGirona.l994; MEl ParolipamenDll Hispaniat de J(Jllll

Margarit i els bwnani stes italiana", dill$: Lola BADIA, Miriam CAOU t SADURNI MARTl (eds.), Literotuf(l I
""lru, a a /" Coro"" d'ArogO ($tgles X!l1-XY), ACI..., del 111 Col '/oq ui " Problttnes i Mèlodes de Liltroturo
Catolo ll(l Allt/ga ". Univenil(lt de Giroll" , 5-8 j uliol de 1000, Batulona, 2002, pp . 271 -283. L1ui~ Lucuo,
ML'edilor com a Hèrcules", EJrudl Gellerol, 23.24 (Girona, 2003.2(04 ), pp, 379-388.
li
Luis Lucuo, MEl Pa r(llipo ltrtnoll Hi.Jpalli(lt ,.,", op. cit., p, 283,
17 E~ referim a la Histuri(l de reblu HiJpan iae, o HÌJluria Golhica. RCCcntrncnl se n'ha publical una
veniò castellana, a cura dc: Juan Fernitlde'z Valverde: Rodrigo JUd NEZ [Il; RADA, Hisloria dt /05 hecJuu de
Espaiia. Madrid, 1989.
Il Jeroni PAU, ~. Ediciò a cura de Matiànaela Vilallonll;J. Ban:elona. 19M. 2 voll:. la inr:rodut.:<;iò
d'aquesta autora ocupa In pàginn 11-201 dci voI. I.
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En la seva condici ò d'bumanis ta català que resideix a Roma, i que se situa en el
poderòs cercle de la familia valenciana dels Borja, una gran part de les reflcxions
humanistes de Jeroni Pau tenen com a objectiu primer presentar davant els intel·lectuals
italians amb qui es relaciona una imatge diguem-ne homologable de la seva Hispània. A
més. la difusiò de les seves obres a la Co rona d'Arag è, a traves de Pere Miquel
Carbonell, contribui també a la ruptura humanista a les nostres terres.
En aquest sentito ens interessa esmemar-ne especialment dos tre balls. D' una ban da,
el De flumìnibw et mon tibus Hispanìarum libellum, que ccnstirueix cl primer diccionarì
geogràfic de la Penins ula lbèri ca'". Aqucsta obra, inspirada en cl conegut (C'X! de
Boccaccio, va ser redactada vers 1475 i ed itada a Roma, probablcment cl 1491. L'ohra
es dedicada alllavors cardenal Roderic de Borja.
L'al tre text és l'epistola Barrino , que Jcroni Pau ded ica a l'humanista i arnie Paolo
Pompilio . Els scus primers panìgrafs co nstirueixen ja una declaraci ò d' imencic ns,
plcnament umarada dci saber i l' estetica humanistes:
Fa poc que per mitjà d'una cona Qmb un p ree molt grat, vares inerrompre les meves
[eixu.g ue.f octi vitats juridiqu es. Perquè desitges que et refe reixi per escru wt allo que he
/Jegit en eìs autors antica i fìded ignes solm' la meva eiutat, la seva terra i ìmpartància;
eìs sew habiw1I.! j situacià. ; .l"obre les seves ge.l"tes excel-lems i exempìers, a[egirlt-hi
succint<l11lenlla seva hi.l"tòria fins au naslru dies. Ho Ile[et de bon gral per ser tu qui
m 'ho denul1Iam -praeindmt deu tl'U!! co"..ixemenu-, el millor deu meus amia, i em
p lague d 'allwryr;rr-me <k la nastra. no men"s que leva. eru:ara que suhjecta a trrbaIù :i ~ ,
vigilie.!, aiW 110 oMfaJtt wrilable i S(lgratW filosofia --com lI01er1 eu ~ats en .
jurispruJ;nciu-, per dirigir-mt ~ utudis ma lleugen i agradabln a tothom, eri
agrar--nt a tu i a fa materia IrUltebu1. f, amb una ma tTanqUil'la exnr:itacw. domu IOIQ
VUW <klsolar paJri com si fw ~('fft a ID meooa merlr2'.
[)es d'aquestes premisses, Barcino és una laudano de la ciutat, a la manera de les
construides, pocs anys abans per Bartolomeo Saccfii per a Màntua (redaCtlda el 1469) o
Flavio Biondo per a Roma (en seng les obres de 1471 i 1472). No és d' cstranyar que
capt ivés l' orgull dels barcelonins i que fos editada en aquesta ciutat d 1491, quan Pa~
encara residia a Rom a.
Juntament amb les obres ja esmentades, cal referir-se tam bé a les Croniques
d'Espanya de Pere Mique1 Carbone ll, la primera història de Catalunya i de la C<lrona
d'Aragò reda ctada en català des d'uns paràmetres plenament humanistes 21• Carbonell .,.
(Barce1ona, 1434.1 517), cosi de Pau, va ser ani ver de l' Arxiu Reial de Barcelona.
Sembla que no es va moure mai del cap i casal, però va disposar d' un coneixement
sign ificatiu de les nov etats literaries i culturals d'Italia milj ançant una activ a ,, ~
correspondència i una notable bib liofil ia. Les seves Cròn iq ues van ser redacta des entte ~
1495 i 15 17, però no van veure la impremla fins al 1547. Com a editor del texl, ja hem
esmentat e n altres oca sions alguns dels seus trets humanistics més remarcables, entre ds

lt lbithm. l, pp. 206-257. Hem anajat \tI\I. visiò de conjunt del naixemml de la &e<>&R~ com a
disciplina modenla al l'àmbil atalà a: Agusti Al.COBEUO, ld8tti.1a1 i tem/t.WÌ. Tatos pogrrljìa <hl
R~~~L Vu;:, 2000.
;III
1biJe1'll. l, pp. ~347. La citi. de la veni6 eat.llana de MaNngeb. VlW\ong.t eorrespon a lei pàgines
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quals destaquen la vindicaciò del mètode i de I'autorìtar dels aurora dàssics i humanis tes,
l' ùs de l'arqueologìa, l'epigrafia i l'etimologia, la utilitzac i6 de documents i cròni ques
conservats a l'Arxiu Reial o la imitaciò dels gèneres retòrics de regust classicitzanrè.
No pretenem ara rerornar sobre aquestes idees. Tanmateix, ens ha semblat força rnès
litil per il-lustrar eI contingut de la ruprura humanista en eI cam p de la historiogrn.fia
presentar eI contingut dels capitols inicials de l' obra, en què Carbonell questiona algunes
de les prineipal s afirmacions de la historiogra fia mcd ieval catalana i, per extensi é,
peninsular. Es tracta, en total, dc vint-i-dos capitols, encapçalats pe l tnol generai De lo
sepultura de tes erres y fàbules que-s troben escrites en chròn iquer). Aquest fragment,
clarament diferenciat en el conjunt de l' obra, en la qual exercetx un peper introductori,
s' insereix plenament din s la polèmica, un g èncre habitual entre els humanistes, que es
revelà especialmcnt vàlid per estigmat ltzur els "e rrors'' med ievals2~ .
Dcs del punt dc vista del contingut. Carbo nell questi ona dos ciclca llegendaris
d'arre! mcdieval. D'u na banda, la tradiciò consolid ada al seglo Xlll pel De rebus
Hispant ae de Rodrigo Jim énez de Rad a2~ , que venia a fusionur i do nar coherència a Ics
ducs Iinies narratives fundacio nals dci poblamcn l hispànic -la bib lica, amb Tùbal, fili
de Jafet i n ét de Neè , i la classica, amb Hèrcules-. En aqucst punt, eom veurem,
Carbonell critic a el text de Pere Tomic, però també cis seus inspiradors primigenis: Is idor
de Sev illa i l'arquebisbe totedà .
L'altre cicle lIegendari lenia unes arrels força més prox imes , ja que no és
doc umentat fins a comença ment del seg le xv, i asso lcix en la veni6 de Tomic un caràeter
particularment circums tanc ial. Ens ceferim a la lIegenda d'Otger Cata lò i els Nou
BaronsUo• C<lm en el cicle antenor, la lIegenda venia a explicar un altre moment
fund3ciona l-ei dels comtals cata lans-. En aquesl punt, el celai presenta la primigènia
fundaciò de l pais per part d 'Otger Catalò, DOble de la Gascunya, acompanyat de nou
barons, que haurien fundat Ics principals nissagues nobiliàries de la Catalunya
baix mcdie \'al. Aquest primitiu nueli cristià hauria e>tal previ a la invasiò franca, que
s' hauria Iimitat a confirmar l 's tahl quo creat pels seus predecesso n . O' aquesta manera.
el relat assol ia un dob le objectiu politic: negar ds origens frnncs - francesos, en
definitiva- de Catalunya, i justificar una ideologia pactista extrema, en què cl poder
feudal precediria el de la maleixa coro na.
Ce rtament, des d' una perspeçtiva histo riogrà fiea més o men ys positivista, els relats
mitològics de carà cter fundaciona l poden semblar teme s menon o, sì més no,
estrictamenl erudils. No és ah i com van ser interpretals en eI seu lemps, com han
remarcat, entre d'altres, Robert B. Tatcl 7 i Eulàlia Duran28. No se'ns poi escapar, en

Vegeu especialme nlla 1lOI lra "Introoucci6" _ l'obra, j_ esmcntada
p~ Miqucl Carbonell , Cròniq""~ d'&panya...• op. cii.. I, pp. 174·IM.
l< Vaig realilzar una primera ret1exiO sobre cl lerna a l'a r'liC!e "Medieva\$ i moderns. El debat
hi'loriogràfie al la Cata lUllY' dellleglc )CV", Afe,..,. F,.lh d" ,...,..,..,Q i pt'fl.Jll"""nI. 19 (l~), pp. 5)7-554.
21 VegN nota 11.
19 Miqud Cou. I Ai.B<1'OKN, "La 1l~ d'Otger Cata16 i els NOlI Barons", EstuJiJ RomàJlia. 1 (194748), pp. 1-17 (Recditata: ~ wl IV delesObresde MiquelCoU iAleniorn. ~1oN..1993.pp_ 7-SO).
.11 R~ B. TATE, "Milok>g\.a en la historiogr;Ula espaiiola de La Edad Medi. Ydel RenaclIllienlO~, dins
ElUayouobn ID lristoriogNlfi4 petlÌ/ISUÙU del sigla XI'. Madrid. 1970, pp. 13-32.
11 EuWia DJkA.~,~ Il/. "'itificacit:l deIs ong-s~ auatmu. B.roelona. 1991 (reedilal a: EuIàtia
DnA)!, E.studis ~ Il/.cW/JUtJ eatalaNJ al ~ Vatència, Eliseu Oimml, 2004). '"VegeutalIIbC: EllWia
~, "la funci6 de lei lkgeoOes eli la hùloriogJaf. .- , E.sDJJi ~ 2J.24 (GironI. 200J.20(4), pp. 63-79.
II

l)

,,

,

"

1
,
l

I

•
'l

l

"

, •!

!

764

AGUSl1 ALcoBERRO

aquest sentit, la importància de la lectura politica que es desprenia d'aquests relats. Però,
fins i tot mès enltà de les seves implicacions presentistes, volem cridar J'atenci6 sobre la
d iferència de mètode de treball que implicava la seva acceptaciò o eI seu refùs --que ve
a ser la que separa eI pensament mltic del pensament hisròric modem- . Aixi, ja en
l' encepçalareen t de [a seva obra, CarboneU a finna:
com en diversos libres de chronìques o hystòries moùes errors, rondalles li coses
tncrehìbles sien continuables per defectes de no haver hagut o f undamellt dels predus

li

aucto rs approvata de les gestes dels quals han scrit, o per culpa dels transcriptors.

Bnfront d'aquesta tradiciò, Carbonell assenyala com a elements centrals del seu
mètodc de treball la recerea dels "autors aprovats" i dels textos originals o au tentificats.
Per al ciclo llegendari antic, l'arxiver utilitza com a referents d'autoritat els autors
c l èssics llatins (Pompo ni Mela, Virgili, Marc Vispani Agripa, Tit Livi, Plini el Veli, Luc à,
Luci Anneu Florus i Aviè), i grecs , coneguts a traves de traduccions Uatines (Diodor de
Sicilia, Estrabè i Pto lo meu), a més de diversos au tors de la tradiciò judcocristiana i
humanistes. Per a la refundaciò medieval reco rre a humanistes italiana, però també, i
sobrceot, a les cròniques co nserva des a l' Ar xiu Reial on treballava.
Es des d'aquesta superioritat erudi ta que Carbo nell qiiest iona cls rnitcs d' arre!
medieval repro duùs a l'obra de Tornio. La critica a la manca de fonamentacic de Ies seves
lIegendes és eonstant. Aixi , sobre la pre s ènc ia dc Tubai a la Peninsula, afirma: "nunca
ajam legit se puga trobar en algun approvat aueto r quc home de tal nom poblàs
Hespanya". Exprcss ions simil ara es reprodueixen eu els capitols seguente: "açò no·s lig
ne's troba cn auctors ap prova ts", "mostren haver poc h legi! en auctors approvats ", " no sé
lo auctor de hon ho ha Irct, ca r entre hòmens doctcs no's ligen tals coses", "car han vo!gut
dir c scriure scns fundame nt algu ne auetors apro vats, històrichs o chronisles", " no se de
quin loch han trel tal faula", "tal s somn is no's ligen en alguns auctors approvats", "e axi,
ereen 10s hòm ens de bon juy e ben !etrats esser tot badomies he inèpcies de seript ors
ignorants e presumptuosos qui s'alarguen en seriu re coses sens algun fundame nt", etc.
Critiques similars s'estenen a Isidor de Sevilla ("entre persones doctes, d it Isidoro
ne porta maj or nom per la sanctedat sua que no pas per haver haguda la doctrina lesta e
c1ara") i a Rodrigo Jiménez de Rada (" lo qual reverent archabisbe, encara que·s erega
ésser stat home de gran dignitat, devoci6 y probitat, e no del tot inerud it, no-res-menys,
per manament de la edat en la qual scrivi, no haven t cognici6 de bons auetors e booes
letres, facilment podia errar e poch saber en les històries dels gen tils e antichs e elegants
auetors, axi grec hs com latins").
Pero Carbo nell no es limita a resseguir les fonts c1àssiques i eronl stiques,
desconegudes pels seus predecessors, Recorre també a dues ciències auxiliars, de gran
interès per als historiadors humanistes: l'arqueologia i l'etimologia gramatical. Ambdues
fomeixen nous elements per questionar els mites medievals. En ci tarem tal just un exemp le
de cada una d'e1les, Aixi, pcl que fa a l' arqueologia, CarboneU consid era un "man ifestissim
error" l' afirrnaci6 de Tomie que el rei Hispà, fili d'Hèrcules, havia estat enteITat a
Baree!ona. I ho fa a través de l'observaci6 acurada de l' anomenat tempie d' Hèrcules, de!
earrer de Paradis, on se suposav a que es conservaven les seves restes. Aixi, l'arxiver afirma :
No sé de quin loch hM trellafaula, CJ)m en aquelf lemps Barceiotulnof03 edefieada,
hans se ereu dii sepu!ere de! carre r de Paradis ésser de A ttaiilp ho, rey dels gaths, lo qual
Iw dirs goths malaren en Barcelo no . A ltres ereen que f03 Wl beI!hort o l'erger cOIISI{r} uft
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sobre co ìumnes rìq ues en lo alt de lo eiulat, e servis p er als presidents e princeps de
aquel ìa ciuuu. Y per ço pres lo nom de ParadEs, per la amenital e gloria del verger e gran
miranda; regant dù verger un gran conduyt de aygua . lo qual, sob realçat de terra ab
arcns e vottes, tenia del riu de Bè rulo --que·s diu Besòs-« fìns a dìt verger: {es aruigualles
e fo namenl del qual se lro&en e'l molts ìochs. specialment entre lo eaml qu e va a Hort a
I:' l 'a ltre quI:' va a Sanet Adrià. e e'l ciutat, e'l lo correr apellat lo Volta de lo Euro e e'l
l 'altre apellt~l lo Malcuynul, e en ìes torres sobre lo portaI de lo plassa Nova, que son hui
de l'ardiaconaì. E axi, que arribava dit conduyt sobre dii verger e a aures divers as tochs
de lo due ciuìat, per lo qual conduyt la dita eiulat restava abundoda de aygiies. ultra 103
hons e molts pous que natura/ment ten ia e t é huy en dia,

Cal rem arear en aq uesta dcscripc i é la seva preei si6, però també el fet que Carbone ll
cn dedueix una ex plieaeiò globa l per a un problema material important (el prcvetment
d'aigiics a la ciutat romana dc Barcelona).
La superio ritat etimològica dc l'arxiver queda reflectida tam b é en nombrosos
exc mples. Ens sernbla particu larmcnt emblemàtic e! destinar a Vie, ciutat que Tomic i
alrres autors rnedie vals havicn co nsidcrat fundada per Hèrcules. En aques t punt,
Carbonell escriu:
Semb/anl error han scrit 1m dùs mossèn Thom ich e alt,....., ignoran/ .t de Jlich. car
han volgut esc- uc e , sellSfrmdumenl de aucto rs approats, que fo nch appellai Jlieh p er
Hèrcul es en senyal de vìct òria .. e no és l'et; car Jlich no-s /ix f03 edificada en aquelf
temps, ne per Hèrcules li fò ra e.t/al imposat nom lati, mas g rech. E consta encara que
Jlich untigamenl hu via 110m Ausa, d 'Ori és d it OSOlla,

L' argumenlae i6 de l' ar xiver mostra , co m ve iem , una superio ritat cvident,
foname ntada d' una banda cn un major conei xement dels textos clàss ics ("no-s lix fos
ed ificada en aquel1 temp s"); d'altra banda, en la delimilaciò clara entre la l1engua llatina
i la l1engua grega C"ne per Hèrcu les li fora esta t imposat nom lati, mas grec h"); i,
finalment, a través de l'establiment d'unes bases etimològiques cienlifiqucs C'e consta
eneara que Vich antigament havia nom Ausa, d'on es dii Osona"). Tot plegat es posa al
servei d' una tesi històrica: la ncgaci6 de la fundaciò de Vie per part d' Hèrcules.
Les conc1us ions d'aquesles reflexio ns sOn c1ares i rotundes -com co rrespone n al
gènere polèmie- , Des d'una evident superioritat inteHectual, fonamentada en tres
co nquestes tipicamenl humanistcs - la fixaci6 i ediciò dels textos c1àssics, t' arqueolo gia
i l'etimolog ia gramatical- Carbonell bandeja Ics Histories e conquestes de Tomic - i,
amb elles , la tradici6 historiogràfica medieval - en termes particulannent durs, Aixi, els
relals l1egc ndaris rceollits pel cavalier de Bagli son titllats dc "crrors e rondal1es" i tambe
de "'somo!s manifests", "oradures e somois" o "so mnis de quartanaris". La sentènc ia ès,
en aquest sentit definitiva - i, probablement, només comprensible des d'una altiva
arrogàneia generacional- : "e molts a ltres erro rs se tròban serites en la chrònica del d it
mossèn Thomich, quc ·s deurien totes cremar e anichilar",
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Com hem vist, rere la renovaciò historiogràfica humanista bateg a sempre una
inqu ietud de tipus filològic , L' interes per !es queslions gramaticals a la Barce10na de la
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segona meitat de l segle XV devia ser també importanl D' altra manera fòra dificil
enrendre l'edici è bercelonina de 1475 dels Rudimenta Gramma tica de Nicco lò Perotti.
En els darrers anys s'han prod ult importants estudis al vonanr de dos textos produits en :
aquelles dates: d' una banda, el De pro nomin ìbus suisque nalura, de Joan Ramon Ferrer ~
de 1477; i d ' altra banda, [es Regles d 'esqu ìvor vocahles o mals grossers o pagesivaù, un ' .
text que reccntment ha suscitar diversos treballs - 1un intcressant debat al voltant de la . \

que va ser recopilat per Pere Miqucl Carbonell et 1492 . En e1s darrers c inquanta anys ,
aquest text ha estat objecte d 'una doble reflexiò per part del professor Antoni M . Bad ia i

seva autoria-c-.

L'obra de Joan Ramon Ferrer ha estat editada recentmeut per Anioni Cobos Fajardo,
amb importants apo rtacions de tipus biogrà fic29. Ferrer va n èixer a Barcelo na, en una
familia de juristes, cotte 1415 i 1423. i va estudiar a Ferrara i Bolcnya, on es va doctorar
el 1451. La seva mort s'esdevingué desprès de 1487. És autor de diversos tractau
j urid ics, però tam bé d'una obra poètica, no més parc ialment conservarla. a mès del tractat
gramatica lja es mentat. Cobos ha provai els 5eUS viacles amb l' humanisrnc italià a travk~
del s co ntactes perso nals, realitzats en els seus anys d'esrudiant, i d'una intensa - ; molt
actua litzada- biblio filia. Dels humanistes italians n ' ap rengué dues qua litats que Cobos'
registra pel qu e fa al seu De pronominihus; l'esperir critic i polèmic (la polemica és altre'
co p a l'arrel d'aquesta obra} i el m ètode filol ògic.
La re flexiò gra malical de Joa n Ramon FeITCr aboca a un tcx t lIarg (de vuit-ccnts
folis), fona me ntat, segons Cobo s, en trc s pilars, to ts c lls plenament humanis!Cs JCl:

O

Do nar una Kran impor/a nc;'.! a la fl..nKua: av anrposur eh te:tt(~. al.. com,'n/urnles ,
po..teri<Jrs (per molt iN u.flre que en siga i et (:()m entari,. /a [...V i , l'n tetrl!r lIocJ .
f ona mentur l 'idea I del bo n lIati en la imitad o deh maximi auctores.
"1'

Tanrna leix, Cobos es menta - i mali sa- qu in és "e\ pitj or ..pecat.... que ha estat
atribuit a l'obra pe r la crit ica erud itaJ1 ;
o;
l,,~

A/ cosmI dt'ls aulOrs dàuics. dt' Prisciti i de Va/la, Tortelli o PO'Orti. FUITT uti/iad
obres tun Ml:anlaJe1 pels II1Uf1U11uln COllI el Catbo licon de JOtUl de Balbu. t'l
comentari Il prisd à de Pere Helias o la grtvtUitica en wn d 'Alf!.:tD1kh de JIilladd. SOn
M
la Mrrlahila de granuitiros knt'bros os eli Dpf'f!3$iO de F. Rico. l t'l qwt és pitjor. . _~ ,
barceloni. com hem visI. N) fa ru per omugar lt'S S/!W'.S fonrs.
[...] Ara be. di".. d'aquesta barreja de gru màtics j fexil:Ograf s d lÌls ics, medirtlU/s i
hwrum i.Jln que earocteriaa t'I De pronominibus, el nostn autor és molI consdenl de
qu ins son t'/s auctorcs c:leganles i q uins no.
~J

Si eI De p rono m in ib us és una re flex i6 gramalical sobre la lIengua !latina, !es Regles
d'e squivar vocubles a mais grossers a pugesivols son un a expres siò, certament precoç,
de la re flexi6 sobre la lIen gua vul ga r, en aqucst cas cl cata là. Aq uest lext, de només cinè'

plane s, es tro ba en un manuscrit mi scel-1ani de l' Arx iu cap itular de la catedra l de Giron a, '. .~'!€:!! 'tl

...

1t Antoo i C08oS. J_ R _ F07Pr; !N pro_mWus suUqw Mt\tra ( 1477)0 EJici6 eritil:lJ
~yom. d '...... hm. ~ biogrdfiaJ. Tesi doctonL Univenital AUIÒIIlma de Bal1:elooa. .
BellalefTa, 1998; ~Joan Ramoa f em:< j ds lIuIrwlisus iWians dci scgle ~. dins LoIa B..ulIA, ~iriam
• SADI.ooIl MAlTI (eds.), Lirvrmua i ~tiITtJ ti la
d 'hagO_ . op_Ol. pp. 2$ 9-2 69 . SobR aqUCSll11IOI"
vegaI tambC: Miriam eu~
saberde Jom Ramoa ferm"' . que ocupales ptgines
d·~ olln!
• Anloni CoBo:s. ~Joan Ramoo f c:m:r i els humanistes._~" op. eu.. p. 266.
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lbi<km , p. 268.
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Margarit, que ha perm ès avançar d' una mancra signi ficativ a tant pc l que fa a la fixa ciò
de la seva autoria, com a la valo raciò del scu conringur.
Ja el 1950, Badia i Margarit va editar per primera vegada l' obra 32, i en els anys
immediutamcnt segùcnts en va fixar els trcts bàs ics , tan t en l'cspc cte fon ètic co m cn eI
mo rfo lògic i sintàc tic 3J• Ja ale shores, Badia situà eI text, quc recu ll un tct a l de 325
es mc nes o co rreccio ns dc l'ùs col-loquia i dc [a lIengua ca talana, d ins la re fle xi6
lingiiistica encetada pels humanistes al voltanr de les Ilengùes vu lgars. Ai xi, en paraules
de Bad ia, la lIen gua ca talana hauria viscut, de manera paral-lela a la cas tellana i a tes
a ltres llengùes vulgars prèximes, una reflexi6 que es proposava la seva fixaci6 i la seva
d ignificaci6 dins uns paràmetres alhora cultes i ve hicularmen t eficaçosJ<! ;
A nt' lII i.Jmo titIJo de Jn",wni.Jta hay q= atribuir la insercìòn th li1s Regles de
esquivar vocebles, Paralelam eme a/ inlt' rés qw Nt'brija ponia t'n $W" estudios sobre la
tengua ..,.Igor l:tJ$tt'll.Jna. Pere Miqu el OJrbonell acogia en un monuscrito polifocitico
"n lato qu{' d em..estro ..no benda pn!O<lIpacian /'(lr lo manera remo se usaha {'l
ca talà «. ToJ" {'se p roces a de enn oò ìecim iento de ìas lellgfl4$ valgam. que st' ve-n
tratadas como las ctés icas. earacteriza, como es sabìdo. la peC'lIliuridad espiritual
renacenti.Jtu . El Re1Ulcimien to SIlp<1 co nc ilia r ..1Ul orienlacio1l hacia el mu ndo
g recolatino co n el inte rés por lo popular )' fo concreto, )' buena pru eba de ella la
tenem w en ll-l me:colun zo que ofrect' d contenido del man uscrito ge runderl!ie de Pere
Miquel Carho neU.

Malgrat aqueste s paraules. Badi a i Magari t continuà co nsiderant a[eshores que
l' autoria de Ics Reg les correspo ngue, en ducs ton gades, al valencià Bemat de Feno llar i al
catal à Jero ni Pau ---cosa que provaria la vigènc ia d'un eix cultural " Barc elona-Valè nc ia'".
L'ediciò , cl 1999, del que poi ser l"estudi defin itiu de Badia i Margarit sobre les Regles
ha vingut a confirmat alguncs d 'aquelles intuic iollS, però també a desmenlir-ne d "alrres3s.
D'una banda, Badi a bi subratlla. amb nous arguments, l' inseriment del text dins els nous
J6
CQlttI1ts humanistics, cornuns d "altra banda a altres àmb its de l'Europa Occi dental :
Queda palesa l'afinitat a u ten! t'lIlre la illterll:iO d t' In Regles i t'l fermt'nt qtlt'.
passat ..n lemps , cris tal·lilZara /!1ltre italia ns, aulelfans, por1UgtlCos i franccos. t'/s
qlW/s c/aml-lranl 'equiparacio de (es lIengiies w rnocles i la lfengua llatilUl. Un procts

°

II An Io ni M. B I\OI'" l MA!l.UA!UT, "Regles de e.squiWJ.r W1Cable.s o 1710 1$ gro$$erS pa/Je.si"Ols. Unal
norm Wl de l l igio xv ..,bre l"ure1-3 de la lengua catalana. I: Ed id6n del lexlo". Bol erin de lo. Retll Acati"mia de
B"e1lus Lerras de Ban:elana, XXIII ( 1950), pp . ])7· 1520
» AnIOni M , BI\OI"" MARGAm, ~R"8les per {1ic} esq" ilIfJr IIOCtzbles o mals grossf!n a pagf!siW1ls. UlUlS
~ dd l igIo XV lObn: pureza de la lengua cala\ana. Il: FoDética dd lexto~. Balf!rin rk la 1WJl Acadtntia df!
B"t'1'/4$ ulras de BrIlU/oM. XXIV ( 1951-52). pp . 83·116: ~Rt'gles rk esqui1/W 'l'Ol:Obles ti mOU grossen a
pagesillOlJ_Uoas DOItlIaS del siglo xv sobn: puren de la lengua e:ata1aDa. m : Morfolagia y linw:is~. Bo/f!ril(
de Ùl Rf'dl A~ia rk Bw1I<JS
rk 8turt'/otta , XXV (1953 ), pp. 145_163.
Jo AnIoni M. BADIA I M.u.GAalT, MRf!/Jlesdt' . . .~ .. i, op_ dL . pp_t 38-139 .

utras

Jl
AlllOlli M. BADIA • M.uG.wT. Les Regles dc aqui,"arvoeabtesI Mt.. rpiDtiO de t.. fk"gua ~. Bm eloa a,
1999. L"auto!" ha momat solR ellllateU tema&: M3:B Rcgles de esquMt,"ocables I la eccad·autor", SolemM
ACff' d 'II(,-ertiJ..ra CQIIf a Dot::tar Ha~ CalUtl rk r &t:ws $T. AnIoIIi M. Badia i MtugariI i tielllmtJ. Dr:
D" ~ J{arrasl. Uaivenitat d 'A!acant. 200 2, pp_ 15.4 5.
J6
Antoni M . B.-.DIA ' MAaG.urr, Le Rf!gla.. .• "P. cit~ p. 17.
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que. s; In Regles pl"OVCl quI! J'inidava CI CiJ/a/à, 1I:Sro estroncar per la davallada que
es manif utli entom de 1500 I per ìa cons~"t pbr/ua de prestigi d 'CUl"t~tQ lIntJ!lUl.

del Corona regum del canknal Joan Margarit"'2. Aquest tractat, escrit eI 1468. es ded icar a
l 'educaci6 del prlnccp Ferran d'Arag é, i s'estructura al voltant de les trenta pedres
precioses que , segons el seu autot, havien de presidir la corona reial, cada una de les quals
simbolitzava una virtut (mora!. cardinal. heroica o teologal). Segarra situa cl Corona regum
en la linia dels rractats politics humanistics, ubicats a mig carni del pensament medieval,
fortamenl vincul at a les ceres d'Aristòtil i. sobretot, de Cìceré, i dels eactats politics cinccentìstes. presidits per Il principe de Maquiavel. Des d 'aquesta perspectiva, estableix una
cficaç com paraci6 entre l'obra de Margarit i el De principe de Bartolomeo Pìatina, da tnt cl
1470 i dedicar a Federi co Gonzaga. hereu de l regne de Mànrua, i l'obra homònìma de
Giovanni Pontano. dedicada a Alfcns, hereu dci regne de N:ìpols i redactada el i 468. Eis
tres texros comparte ixen "aspectes de premaqu iaveH isme", entre els quals destaca la43,

'Ianma teix. en conclou ('au toria de Pere Miquel CarboneU, que hauria utilitzat cis
noms de Bematde Fenol lar i de Jeroni Pau tan so ls com a " referents d 'autoritat")7:
Ales l 'utal uc/l.iaf de fa ~T'CQ sobrt t i tema. he arribar al conwnci"'tll l qlle Pere
MÙluel OJ,.ooneII fowqui escrivì Ies Regles d'esquivar vocables O mots grossers o
pageslvcls, omb 1I1Ul dbble coNaboracio: lUla , de f/unycuw, reduida i ;nvolllntària, de

Benml FellQllar. i /Ula altra de solida, documenteda i coflSllltada. de Jeroni Pau.
Aqut J/o. molt mes reìlevant que aquetìa .

Aquesta afirmaci6 ens sembla d'una gran importància, ja que situa l'arxiver
barceloni no només com la punta de Ilança de la ruptura humanista en el camp dc la
historiografia, sin6 tambè cn cl dc la reflexi ò lil ològica i gramatical. No menys important
és també la seva valoraciò global del text, al qual utribueix una clara cohcr ència, semp re
dins els nous paràrnetres hurnanistes-è.
Gràcin a Carbo"I'Il, In Regles va" pel cami de la quI' hl' a" ome",,1 "l1ulillirzucio
discreta ", S'h; empra UII ronIallç moll fOCQJ pei ììati, oue l ) cerca la correc cià
idioma tica i reprova vulgarismes i dialeclalismes, 2) opta per la " aturo/itat tfuig de
l'l'flCtJTOUW'lent.. J) prof'l'glla l'I Mboll ", " de la llengua i 4) eli :rubratlla la lItIilal. El
prograJrla wlou la normalic:aciO lillgUislica j l'eslab1ime"t d 'U1W via d 'w que,
~idis/lVlt dels coHoquiDlismes j dels amalleraMmts, aoo.sla l't t'OMa", al /loli, de
nulIlero qla aqtleU rr!f lecteixi lu quilliwts d 'aqtltst. En un mot: la llalillic:acio del
romallç que aigien els :elosos humanistc:s.

Co m no podia ser d' altra manera, eI"'iratge inteHectual de Badia i Margarit pcl que
fa a les Regles ha tingut els seus detractors acèrrims l 9, els parc ialment criti~ i el s
obertamcnt favorobles 4 l • Pero no cm falten rnotius per pensar que les seves noves
interpretaeions acabaran quallant plenament en el camp de la rustòria de la lIengua .
lA 1'JIptura human isla: el perrsamenl politic
Un darrer àmbit de reflexi6 s' ha produit recentment al vol tant del pensamenl politic
dels humanistes catalans. L'enc apçala lsabel Segarra i Aft6n, que ha reali.wt l' edici6 critica

IbiJ..",. p. 148.
lbid.."" p. 40 1.
l' GermI! COlON DoIoffiNECH, uJ.Rcgl<:ll d'csquivar vocab lcs. Autoria i elllom Ungiii3/iC. Ban:dona.,

)1

II

2001.

.., Vcgcu la recmsi6 d' Euhllia DlIkAN a Arxiu de Tatw Ca lalallJ AlIllà . 19 (2000),pp. 715·719. També
l' artic1e d'Anioni FU.kANoo, "'Sobre l'aulOria de Ics Regia d'e3quivar voacabla. encan.~, Eh Marga. 10
(sdan~ dc 2(02), pp. 67·99.
., Mariàngell V1lALLO~ "'Somnis i realibl cn els llIJS1reS humanistes del RcnaiJ;emenl~. Estudis
R.....anic.r. XXIV (2002), pp. 207.210. ~Seu wnW La noslnl recensiO dc l'obn. dc B"-DIAcn aqueslll TtVtslll:
XXV (2003). pp. 3S2-384. Entre Ics. pcl' afa, denna aportaeiollll a aqucst debal. vegcu les iDterveoc~ a la
bula rodona Ol'p1IilZada pcl Seminari dc Cultur1l Catalana Mcdicval i Moderna dci Dcpartamcnl dc F,lolo8'a
Catalml de la Univcniw dc B.uce1oDa, que vai, modcnr (I 5 dc Seoer dc 20(4). publiudn a EJrudis
R......vuc.r. XXVII (200S). pp. 203-242; i l'aniclc d' Anlooi M. B.-.DIA I M.unAArr, "Comial a 1<:lI Reg1es
d'esqWvv vocables i • lOlS aquells qui 1'!wI esfotçll a CKIlir...e l'aulOr. cb eonungull i la IÌgniticlcio~,
EsIl4i3 ROIIIàJricI. XXVlU (2006). pp. 101 - 124.

lIecessilal, de5 d'u'l enf ocamera realista de la funci àdel go .....rnant, de dìscemìr la virtut
de la p rasi poìitica quotidiana. Actuadon.f l'n u ìtres temps censurades seranj us liflcades
e'l aquestes Ohr'l!5 i uprovedes semp re eli defensa del bé cumU. del prcfìt de ì'cstaì.

Des d 'aquesta perspecnva , c1ara rncnt a llun yada dci pcnsarncnt puctista catal à,
Segarra defi neix cl Corona regum com un "espill hu manlstic proper a les obres
d ' humanistcs italians que li sén ccn rempcrànìes?" i caractcritzada pels punts segtlents:
I. la centralital de la virnn de la prudència, en d etrim ent de la j usnc ia; 2. la defensa d ' una
"j usticia d 'ester", coneaposada a la justlcia pe rsonal del princep; 3, la d ist inci6 de
circumstà ncies, llocs i person es co m a faetors que decanten l'actuaci6 reial ; 4. la
vindicaci6 de l'astiK:ia de l'home d 'estat; 5. l'afirmaci6 qu e el princep no sem pre ha de
man len ir la seva promesa. ja que aq ucsta es poi modificar segoos Ics circumstàncies; 6.
cl valor de la Iibera litat i de l"hooor i la imponància d'envo llaf-SC d 'homes iH ustres.
entre els qual s destaca l'exislència d 'un conseller sacerdotal; 7. eI paper decisiu de la
fo rtillulo mi/itaris; i 8. l'elogi de les Iletres i dels stud ia humanilatis. Margarit. en
defi nitiva. es proposa fonnar cl prince p Ferran en un cesarnme reial , nomes mat isal pel
papcr de la jerarquia eclesiàstica i pcl meeenatge dels estudis humanistics -dels quals
també podrà obtenir nov es vies de legitimaciò-,
En aquest punt, cl cardenal i bisbe de Girona és pcrfectamenl cohe rent amb altres
expressions del seu discurs politic , entre les qua ls destaea la seva intervenci6 a la Cort de
Barc clona de 1454 davan t l'encaro infanl Joan (gcrmà d ' Alfons cl Magnàni m i futu r
Joan Il). En aquell conl ext, Margari t presentà una visi6 part icu lann en t dram àtica de la
s ituaci6 del Principar" :
Ara, senyo r molI excl'Nenl. [CatalunyaJ se l'eU lolalmenl roi'nadu e perduda per
del seu gloriO.f pr incl'p" senyor, lo .Ienyor rei [Al/on.f IV}. Veu que ès perida
l'n ella IOla polènciu. ,um or e juri.fdicc M ec!eJiàslica; los burorlS e caWJ flers pol enls
50'1 pe rduls; /1'5 unil'er5ilal$. " dulleranl lo /fur ben puhlic. SO" dil'ise3: IO!! lUCins delf
l 'ab~'èn cia

<t.l lsabcl SroAUA l AMN , EI lf'aClal Corona Regu'" de J(KJII M"'1fruit i Pau.Edici6. muIlX:CiiJ i atudi.
Tesi doçtopI . Ulliversitai dc fbm,1".,.. B.fCClona. 2000; MEJ tnetal COI'OIOQ Regum: l'hummisme itaIii i el
pemamcnl politic de 101f1 MarganIM, dilli Loll BADIA, Miriam CABli.! I SA1llIJ.I'f1 M.-.IUI (eds.). U~".,. i
Cl'1tIIra" la CoroM d ·,(ragO.... op. ciL. pp. 28S-296.
U babeI SEGMAA,'"Ellnl:taI.. ..M, <JP. etl.. p. 290.
.. /biJkm. p. 29S.
4' Ricard A1.BEU i Joe QASSIOT, P~I3 " In e- caUJla nn. B.n:eiOll&. 1928, pp, 2O&-2t2.
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L'HUMANISME CATALA EN TEMPS DEL'; REIS C ATÒLlCS

cavaììers .10'1 tornate mules ; les vldues, òrfens e pubills c ìrcoeìxen e no troben q ui
aqueììs aconsol; los cortaris e psrases dins 103 ports la roben e totes ìlurs mun
discorren. D e qu è j au la dita nacio catalana, quas i vidua, e p ìora la sua desolaciO
ense mps ab Jeremie prcfeta. e espera algU qui ì'aconsol.

Un balanç que només podia ser modiflcat per l'actuaci ò providenciai de l poder reial,
en carnat en la figura del princep Joan:
E creu aq uesta quasi vidua naci6 de Catalunya, que vér , senyor. sereu l'n aq uesla
benave nturada venguda aquefl Furio Cami/'Io qui resta urà la ciutat de Roma de la
immi rlenl ruiila dels fra ncesos; aque// Fabricio qu i prohibi lo rei Pirro contra los
romans; aqueli Ctàudio Murce H o qui aprés tantes rulnes donades ab romans per
llannibal, lO3 donà esperança d 'e.fdevenido ra glOria e resu rreccìò ; aq uell David qu ifon
elegit per Déu rei en lsraeì, opr és de la mort de Saul, e propu/Sà lo impelu delsjefisleus.
e /levà lo oprobi é'Isroeì; oquells, aixi nw teix. Esdre e Neemies qui instau raren lo
temple e murs de Jerusoìem. E co m, senyor molt vìrtu òs. aques ta fee ì naci ò VQS mir ab
los ulls de lal devoc ì à, e tal e lan esdevenidora operaci à e consoìacì ò. suplica, lo més
hu milmenl e devota qu~ poi, que, en aquesla sua tanta esperança e fe no sia frus trada,
an.' aquella vu/la haver per recomenada, lanl e'l IQ seu bon traaamem quan. en cara.
conservar-li tes Ilibertals per 103gloriosos reìs passass e present Il ella olorga des.

El ccsar isme reial és una constant de l' huma nisme català . Dues dècades més tard del
disc urs dc Margarit, Jcroni Pau rep rod uia un id èntic diagnòstic de la siruacìò del Principat
- i un mareix des ig de superaci6, encamat, ara, però. en cl jo vc mon arca Ferran II_ 46 :
E'l co ,uequència. per aquesta constant norma de cond ucla i per les seves lIeis, de
nens, ve iérem la nostra d utal [Barceiona} j/orenl de glòrUl i de riqueses: de joves,
canviada la forluna, la veiérem arruiilant-se; però ara. dolent-nus-en. la contempll'm
extenll.adaper /luiles iml'Slines, exhausta de riq ueses i despoblada de ciutadall$. / IQnt de
bo que, de vells , la pugll.em veure renaUl'nt, la qWlI cosa certamenl potiem l'sperar quI'
s'esdevindrà gràcies a la cu ra i a la bondat del millor i més alt de1sprincep s, Ferran

Enca ra e! 1492, en relatar l'atemptat de! pagés de rt"m enç a loan de C anya màs, Pere
Miquel Carbonell no es podia estar dc descriure Ferra n II com "qu asi un àng el tramès en
la terra per nostre senyor, que no t"rech que millor rey may sia estat''''7.
Des d'aquesta perspectiva de suport a l'actuaci6 reial no ens poI sorprendre que els
humanistes catalans veiessin de bon u[J la uni6 de corones iniciada amb eis Reis Catòlics.
Certament, com ha explicat Liuis Lucero48 , la dedicatòria del Paralipomenon Hispaniae de
Joan Margarit no a'!SOli e1 lo patriòtic espanyol amb què e1 pare Fidc\ Fita la guarni en el seu
discurs d' ingrés a la Real Acadcmia de la Historia de Madrid el 1871)49. Alli, allà on Fita tradui
Sub iendo al Trono de vue.stros padres y progen ilOres habeis devuellQ con vuestro
lazo malrimonial a las Espaiias Ci leri or y V ller ior aquella unidad que, desde eJ tiempo
de RQmanos y VlSigodos, habian perdidQ. y no lograron recuperar en medio de su
agil acion ìncesame,

'"5 Jeroni PAU, Obres. op. dr.. I, pp. 322-325 .
•1 Per e Miquel CARBoNELL, CrOnÙfU<'S J'Espalf)'(l. op_ ci r., Il, p. 260.
q
Llu is LucERa, "'oan Margarit, Fide! Fila i Roben B. Tate: la dedicalò ria del Parolipome"on
Hi:>panÙU! ", Esrudi GeneraI. 2 1 (200 1), pp. 465-413.
~ Fide! FITA, El Gerunde1l$e y la Espaiiaprimilim. Madri d, 1819 .
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Lucero hi llegeix, rnés modestament:
Accedin l als regnes dels vostres pares i av is, heu portar a tenne amb aquest Iligam
conjugal lo unio d'una i altra Hìspània. la Cuerior i lo Uìterior; les quaìs, des de ls temps
del, romall$ i gols sempre div idides , mai no van romandre sota aquest mateix potier?JO

El ma tei x pas sa, més endav ant, en e l pas satge segii ent, en què Fita escriu per
Margarit:
S ino lamb i" n la 100 de la virtud y l'I aplauso universa i oue oco mpa iia a vuestra
empresa contra l'I Rey moro de Granada, eI c uorpo r largo tie mpo se ha retenido bue na
parte de Espaiia, no sin opobio y daiio de la unidad ìbérica

Un passa tge que, en realita t, ca ldria trad uir, amb Lluls Lucero, d' aquesta rnsnc ra:
Sino lambé la iioun ça del voslre co ratg e i l'elogi generaI de la guerra quI' heu
emp rès contra ao uel ì re i bètìc i musuìm à oue durant molt lemp.t ha via tìngut ocupada
una part d 'aquesla Hìspània am b no menys gran oprobi qll.edetriment dels seus reis 51.

Tanmateix, la puixança de l' ideai clàssic va fer que els humanistes de la Corona
d ' Aragò -com els de Castella, d'altra ba nda- s'identifiqucssin amb el projec te
d' Hispaniam restaurareet recuperare. La uniò de corones va scr vista co m una restauraciò
de la unita t peninsular, a la rnanera de l'assclida en temps dels roma ns i dels vindicats reis
gcts. La reconstruccio de les seves glòries històriqucs scmblav a particulannent necessa ria
davant l'' 'arrogància'' écls humanis tes italians, que, de manera m és o mcnys implicita,
venien a questionar l' es plendor passat de la res ta dc terrcs europees. Eis humanistes
eata lans se sing ularitzen, però, en emp rar el Cenne plura l Espa nyes, tol remarca nt la seva
doble arre l - !es Espanycs Cicerior i Ulterior- , que poc o molt identificaven amb Ics
corones d'Aragò i de Castella. Aquest va ser cl tenn e més em prat per Margarit i per Pau.
Carbonell, pe r la seva banda, cscrigué una histà ria dels reis d' Aragò i comtes de Barcelona
quc, tanrnate ix, intitulà "Chrònica o hystòria d ' Espanya"s2. Com han remarcac Eulàlia
Duran i Josep M. Nadal i Modesc Prat:>, a la ti del segle xv l'us del concepte Espan ya
expressa una Uuita per l' hegemonia entre les dues corones, en un escenari que encara no
estava tancat. Serà a pan ir de mi~ an seg le xvt, qu an l' hegemonia castellana estigui
plenament consolidada. que apare ix.eran les primeres reaccio ns catalanes contra una
con cepci6 d'Espanya ja plenament patrimon ialitzada per Cas tella SJ .

El text originai de Margaril és el segilmt (tr3Jl8(;ripci6 de L!uis Luce ro): '1...) succedentcs palernes el
regni s, ipsa con iugali copula utriusque Hispaniae, Citerioris et Vherioris, unionem fecistis , quae a
Romanorom el Golhorum lemporibus semper diuisae nunquam sub eode m imperio perst iternnl?".
11 El texl originaI de Ma rgaril és el segiient (tra nscripc iò dc L!uis Lucero): ''[ ...] sed el uirtutis laus et
omnium praeconium de suscepto bello adUCNusillum Baeticum ac mahometicum regem qui per multa lempo ra
ips ius Hispa niae partem occ upalam tenucral in magn um regum His pania e non minus opprobium quam
iaclUram" .
12 En aq\1<:SI pun t, vegeu especialment la nostra refiexi6 a:Agusti ALcoBEIlllO, "l ntrod ue<:iò", op. cit., pp.
4 1-44.
11 Sobre aquesllema, vegeu: Eulàl ia Duv ,N, "El pensame:ut politic catal aoo-aragonès co la historiog rafta
del cinc-cenls", din s Luigi LOTfl i Rosario V lL1.ARI (ed• .), Filippo 1t e It Mediterranea. Roma, 2003 , pp. 67S·
693 ; Josep M. NADAL i Modesl PRArs: "EI conceple d' Espan ya: Hisponiam restaurare l'I recuperare", dins
HiJIÒria de la lIengua catalana. voi. Il : El segle XY. Rarcelona, 1996, pp. 331 -331.
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En el seti estudì sobre les Regles , Bad ia i Margarit constata cl ressò nul d 'aquesta
obra en un capilo! inritulat sign ifica tivame nt " La lIavor de la l1engua DO Va, malm esa
abans de brotar"~ . Si les RegfeJ obeìen a un projecte de crear un catal à modem,
dignificat i unificat, com ccrresponia al pensament humanista, ben diferent va ser la
situaci6 de la Ilengua ca talana en els se gles modems -c-caracteri tzada, com es men ta c l
mateix autor, per la manca d'unital linglllstica, la fragmentaci6 dialecta! i la
castellanitzaci6 prog ressi va (i, encara, per una sorprenent incapacitat per asso lir una
min ima normativitzaciò onogr.i.fica i gramatical ) -.
La repercussiò de la hislorio gra fia humanista no va ser pas més fecunda ni millo r.
Probablement, l' exemple més emb lemànc d'aquest fracàs cl fome ixen Ics Crò"iques
d 'Espanya de Pere Miquel Carbonell. L'obra va ser impresa a Barcclona et 1541, però la
reacc i6 de la historiografia catalana va ser unàniment adversa, en un Ienomen de liarga
durnda que s'inic ia amb la Segunda parte de la Cronica Genera/ de Espaiia y
especialmente de Aragon, Corna/una y valencìa de Pere Anloni Beutcr ( 155 1) i s'estée.
s i més no, fins als Anales de Cara/uM de Nan: is Feliu de la Penya ( 1709~5 . La critica
dem oledora de l'arxìver als mites medievals va ser obe rtamen t qaestionadc per tots els
historiadors modems. Enfron l dels mode ls histo riogrà fics hurnanistes -Margacit. Pau i
Carbonell- , aques lS van foname nlar el seu di scurs per als tem ps an tics en una altra
conslrucci6 inteHectual, mo li més afa lagado ra deis ideals patrlòlics, que sorgi també eD.
temps dels Reis Ca lÒlics. Ens referim als Commenlaria super opera auctorrs diversorum
de amiquilaribus loquentium, del domi nicl Ano io de Viterbo , edi tada a Roma i a Venèc ia'
el 1498. Aquesla deliranl invenci 6 , que fom ia la Hi~pània anriga d ' un passai es plendoros..
superio r ab de Grteia i Roma, va ser àmpliament seguida pels bistoriadors caulans
moderns. $Ovint miljançan l e1 filtre del s grans historiadors cas te llans cinc-cenlistes, com
Florian de Ocampo i Esteban de GaribayS6.
Tampoc la linia de pensament politic cesarista, iniciada amb eI Corona regum, no
va tenir con tinuadors. El pensament polilic català no presenta obres d 'una certa
envergarlura fins a la fi del seg le XVI . Pero aleshores aqueslS traclats responen ja a tota
una altra trad iciò: la de l pactisme, o constitucionalisme, que acabà fomi nt Ics arrel s ~~~"·""' II
ideològiques de la revoluciò de I64OS 7•
El fracàs de la ruptura hu manista, en la sev a versio cata lana, pot ser un element c\a u "
per entendre la poca impo rti.ncia que s' ha donat, fms fa unes poqu es deca des , a les
aportac ions dels inteH ectuals de la segona mdtat del seg le xv, Tanmaleix, obre tot un
seg uit d 'interrogants. Per que l' huma nisme catal à, a d iferència dels seus homò nims
pròxim s, va ser incapaç de generar una tradic io pròpia? Pt:r que els autors que in iciare n

Antooi M. BADtA I MA1,GAAlT, LAI Reglea..., op. cii.. pp. 435-447.
AgIlSt( AlO;l8U.W : "Les Cl'I»llqu~.r d'E.Jpanytl de Pere Miquet Carbonel1: l igunn daus per • II sc:vil
Iec tura~, R~ul'l/ "~I. HilWrl4 / «o"omia/ ''''/l''l'IJ, 40 (2000), pp. 79-98 .
$<l ~ ('OM. de Viterbo, vegeu: Roben B. TATE, ~MilOlogia et! la historiografiL..~, <>p. cii.: JulioC,>,aO
BM OJA, W falslfiCQCirPI~s d~ /a Hil fO!'M (e» ~/acio... 001I/0 de E.Jpa;'a). Barcelona, 1991, pp. 47_111. Sobr~
et seu impaçte eli la lIisloriop fia cata1ana: AglL'l ti ALcoB EIJl.O, "Hurnanisrnc: i bistorWp'afia....., op. cito
" An1Ol1; SI!>IOf'l TAkI!s, EIs ong..,.., ùkològics th la 1TV<>lucio catalana d~ 1640. Barcclona, 1999.
Vegeu tambl! , dci mateix au!Or. COtUm.cciOll.l politUp.o~ j id.."tita/S 1IOck",als. Cala/"TJY" I ~1s ongrtU d~
l"1S1'" Mo<ÙnI eptUf)'01. Barcelona, 200.5.
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la renovaci è imel-Iectual en terres ca talan es van ser sistemà tica men t ignorata -o, en el
menys do lent del s casos, vilipendiats- pels seus co nlinuadors? La resposta a aques tes
q ùestions no adrnet enunciats simples. En qualsevol cas, ha de tenir en compre la
complexitat soci al, politi ca i cultural que cara ctcritzà Caralunya - i la Corona d'Arago-;
a illarg del s segles XVI i XVII.
Aixl, des d 'un punt de vista soc ial, el primigeni nuc1i humanista es va forjar al
voltant d'una cort pròpia, i des d 'una ineq ui voca voluntat d'elit. El trasllat de l centre
politic a Castella deix à el col-lectìu cortesà catalano-aragonès sense unes minimes
poss jbihta ts de rcproducci6, en tant que col-lectìu dirigent. Les corts virregnals -o,
aJtemativament, els cenacles mantinguts per la noblesa- un sois foree un pàl-Iid reflex
de l'esp lendor del passa r. La reconstrucciò d 'un pe nsamen l cata là modero ja no poguè
sorgir d 'uns centres de poder provmcianitzats; ho fèu, però, a redòs dels es taments i les
institucions forals -ccontra les qua ls e ts intel -lectuals humanistes havien mostrar unes
prevenc ions evidents--. El cl ima poliric, progressivament enrarit, tampoc no afa vori la
reproduccié d 'un di scu rs fonamentat en la vincu laci6 i la lid elitat als princeps. En el pia
cul tu ral, l'hegemonia castellana, co nstatabje arreu d'Europ a, va ten ir efectes notables.
per bé que ma tisables en tennes rcgionals -més immedialS i eviden ts al Regne de
València que no pas al Priocipat, per exemple-c-,
En definitiva, l' humanisme cetalà se'ne p resenta co m un so mni mancat. Rad ical i
precoç en les seves realìtzacio ns -savint ho mologables a aJlò que s 'esd eveni a co terrcs
veines--. es va veu re be n aviat ma ncat de fo namenlS soc ia ls i politics suficienlS per
gene rar una trad ici6 pròpia. Aquesta manca de co ntinuadol1> ha tingut com a efecte
evi den t la seva -inju.~ta, com crciem ha ver de mostra t - esc assa valoraci6 en l'àm bil de
la histò ria cultural: una injusticia q ue el s es tudis de les du es darreres dècad es han
come nça t a reparar.
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