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1. Decadència i Literatura de l’Edat Moderna. 

 

 El terme Decadència referit a la cultura del nostre país i, en 

especial, a la literatura en la nostra llengua durant els segles XVI, XVII i 

XVIII, ha patit diverses transformacions des dels seus orígens fins als 

nostres dies. Ha passat de ser un mot acceptat per tal de definir un 

període cronològic més o menys ampli -fins i tot de més de tres segles- 

a ser matisat o rebutjat obertament. En aquest procés han pesat no 

només els avanços en el conexement dels testimonis literaris i escrits del 

passat, sinó, també, els enfocaments polítics i culturals que, des de la 

Renaixença ençà s’han donat als segles precedents. De fet, el vocable 
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Decadència es va fer servir -i encara se l'usa, sovint- per designar el 

fenomen històricocultural que afectà la nostra cultura durant els segles 

XVI, XVII i XVIII i que es va materialitzar en dos aspectes 

fonamentals. D'una banda, es podia detectar el descens de l'ús de la 

llengua autòctona com a llengua de cultura en tots els eus àmbits 

geogràfics, però especialment a les terres valencianes. Per altra part, es 

tendia a constatar una qualitat més aviat escassa en els productes dels 

literats del període, en la nostra llengua o en castellà. Només se 

salvaven comptades execepcions i, segurament, sempre que aquells 

autors havien estat precedents o imitadors d’altres escriptors de més 

renom i en castellà. La decadència -el decandiment de la llengua i de la 

literatura pròpies -ja va ser notada en molts casos pels mateixos 

contemporanis, i no és dificil de trobar al.lusions, sobretot en alguns 

dels escrits que han vingut a anomenar-se "apologies de la llengua". A 

la ciutat de València, Marc Antoni Ortí, al segle XVII,  en escriure el 

seu Siglo quarto de la Conquista de Valencia (València, 1640) ja es 

lamentava "que no sols se fa particular estudi en procurar saber la 

llengua castellana, però també en oblidar la valenciana." Tanmateix, 

serà com més ens aproximem al moviment de la Renaixença,  quan el 

període comença a ser vist com un tot indivisible i marcat per l'abandó 

de les lletres en la nostra llengua i, àdhuc, pel desús majoritari als camps 

de l'administració -obligatòriament arran dels diferents decrets de Nova 

Planta-, la predicació i els altres usos més quotidians. Una visió, la de la 

Renaixença i els seus epígons, que no sempre s’ajustava a la realitat, 

com a poc a poc es va veient, gràcies als esforços continuats de recerca 

en les nostres biblioteques i arxius. Però, d'altra banda, caldria no 

oblidar tampoc que, quan més destacaven els renaixents la decadència 
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anterior, més importants podien semblar els seus treballs de 

“resurecció” als ulls del seus coetanis i de la posteritat.. 

 A pesar del que acabem de dir, d'aquesta tendència -la de 

considerar el passat decadent- ja hi havia, també, alguns precedents en 

el mateix segle XVIII. A València, el notari Carles Ros era conscient de 

l'estat d'abandó en què havia caigut l'ús de la llengua, i en dates tan 

primerenques com el 1739 publicava un Breve diccionario valenciano-

castellano, que completava, el 1764, amb un Diccionario valenciano-

castellano, en el pròleg del qual afirmava que: “es tanta la necesidad 

que hay (en el Común) de la inteligencia en el bien escrivir la lengua 

valenciana, que no hay modo suficiente para poderlo referir. Está 

igualmente tan en olvido el dialecto de nuestro idioma, que lo davan ya 

todos por sepultado; pero yo, gracias a Dios, he podido en este 

Diccionario volverlo a su estado.” Ros, des del 1732, havia anat 

publicant alguns tractadets, on exposava les seues idees lingüístiques -

sempre apologètiques, òbviament-, adreçats a ensenyar a escriure el 

valencià i a establir la seua ortografia. La seua tasca, amb tot, no degué 

de tindre massa ressò. Amb tot, la sensació del notari lletraferit era que 

havia tornat a l’estat primer la seua llengua, amb el seu mínim i solitari 

esforç, cosa del tot impensable.  

 Però, val a dir que la tasca de Ros no és un element aïllat en aquell 

conjunt. L’ontinyentí fra Lluís Galiana, el 1763, alhora que detectava la 

defecció dels escriptors respecte a la seua llengua materna, somniava un 

ambiciós projecte editorial dels clàssics valencians, que no va portar a 

terme i que, segurament, era del tot irrealitzable. Cas que aquella 

recuparació dels textos clàssics medievals s’hagués portat a cap, els 
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escriptors valencians haurien pogut disposar de models ben adients als 

seus intents. O, almenys, aquella era la idea de Galiana. 

 La sensació de decandiment havia de ser prou general, en alguns 

dels cercles erudits i, uns anys després del projecte de frare valenciacà, 

Antoni Francesc de Tudó, en presentar el seu discurs d'ingrés -en 

castellà- a l'Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, el 1791, 

afirmava que "en este estado tan infeliz como deplorable ha quedado 

nuestro idioma" i, no s’estava d’afegir que allò era una “calamitosa 

situación.” 

 La percepció dels coetanis, respecte a l’ús de la nostra llengua en 

els àmbits de la literatura, segurament era negativa. El valencià, en 

terres valencianes, i generalment, havia passat a ocupar-se de temes 

molt concrets: en especial, es reservava a assumptes jocosos, de 

diversió, escatològics i tot. La literatura que encara continuava servint-

se del valencià de manera natural era aquella més acostada al poble. La 

literatura que podríem definir com “popularista”. I no ens hauria 

d’estranyar, per tant, que a principis del XIX, un home com Manuel 

Civera, que arribà a ser regidor de València, en prologar una sèrie de 

col·loquis seus, la Colecsió de vàries conversasions alusives al nou 

sistema constitucional que pasaren entre els dos acreditats patriotes 

Saro Perrengue, carreter del poble de Godella, y el Dotor Cudol, 

abogat de esta ciutat de València, en el añ 1820, (València, 1820), tot 

i que d’un evident caire popular, però de clar contingut polític, es 

queixà’s d’aquella escassa valoració que els mateixos escriptors 

valencians feien de la seua pròpia llengua, majoritàriament: “Molt 

despreciada està la llengua valenciana, y és la causa perquè els mateixos 

que debien ensalsar-la la degraden. Eixa multitut de indesents coloquis 
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plens de escàndalos y porqueries, la poca aplicasió dels instruïts 

valecnians en escriure-la, el despresi en què mols quijotes la miren, pues 

tenen per deshonor parlar-la... són els motius de la sehua decadènsia. Y 

ha arribat a tal estat de perdisió que és rar entre nosatros el que sap 

escriure-la conforme. De este abandono resulta no escriure’s ninguna 

cosa de utilidad y profit de ella, y de así és que eixa multitut de pobles 

que no n’entenen atra estan en extrem ignorants de lo que els convé 

saber, tant en lo polític com en lo moral. El pare fra Gabriel Ferrandis, 

honor de nostre reine, glòria de la relichió de predicadors y selós e 

infatigable propagador de l’evancheli de Chesucrist, conegué a fondo 

esta veritat: compongué un catecisme de la doctrina cristiana en la 

nostra llengua, per a que els que no n’entenen atra saberen lo presís y 

nesesari per a salvar-se, y se instruïren a fondo en los principis de la 

Catòlica Relichió. Yo, coneixent en lo polític igual necesitat, determine 

escriure en llengua valenciana estes conversasions, per a que se 

instruïxquen en lo nou sistema constitucional y penetren la utilidad y 

benefici que ells els resultarà. Mesclaré en les tals conversacions 

algunes chocositats per a fer-les més agradables y baix del nom supost 

de Saro Perrngue y el Dotor Cudol, posaré en boca de aquells els 

obstacles graciosos y preguntes ignorants pròpies de un rústic del camp 

y la de este solucions de desengany, moralitat e instrucció, encara que 

alguns ignorants presumits neguen poder haber-la en esta clase de 

escrits y en iedioma valensià. Que a cas no es poden esperar de esta 

llengua idees altes, penetrasions agudes y pensaments de sublimitat? 

Que no es pot en ella explicar tot lo perteneixent al nostre dogna y lo 

més intrincat dels misteris de la nostra relichió? Que no hi à prou forsa y 

enerchia en ella per a rependre els visis, instruir als ignorants y concertir 
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als pecadors? Responga per mi el meu pare, chermà y patró sen Vicent 

Ferrer, que predicant en llengua valensiana instruí, convensé y convertí 

a innumerables. En fi: yo tinc per un simple al que vullga sostindre que 

el idioma valensià no siga capàs y sueptible de tot lo que són els demés, 

y afirmat en esta veritat y creènsia escriuré en el meu idioma les dites 

conversasions. Y si a cas carixen de idees elevades y expresions 

pomposes, no cariran de bona intensió, y esta, acompanyada de la 

prudència dels que la llixca, disimularà tots els defectes.” 

 Els exemples d’aquesta percepció de decandiment podrien 

multiplicar-se fàcilment. Tanmateix, encara no es pot detectar cap ús 

sistemàtic d'un mot que definesca el període que després hom 

considerarà decadent. Més encara, els primers bibliògrafs nostres, els 

Josep Rodriguez i Vicent Ximeno, lluny de parlar d'un descens en la 

producció literària, destaquen la gran quantitat d'escritors -en un sentit 

generós del mot- que hi ha hagut sempre al regne de València. Així, 

Rodríguez, al Prólogo a la seua Biblioteca valentina (València, 1747), 

redactat abans del 1703, escriu que “aunque carecemos de Biblioteca -

referint-se a una obra bibliogràfica-, no es de escritores; desde nuestra 

memorable y felizísima conquista, ferazes y benévolos nos han sido en 

esta clase de siglos, no estériles e infaustos.” Encara, Ximeno, a la 

Prefacción dels seus Escritores del reyno de Valencia (València, 1747-

1749), en veure la trajectòria de la producció de papers per part dels 

valencians des dels orígens al 1747, afirma que “no ay ciencia sobre que 

no ayan escrito con acierto los valencianos. Devemos a la bondad de 

Dios y benignidad de este clima una docilidad natural en los genios, con 

una vehemente propensión a las letras y amor grande a las ciencias y 

artes, y un activo deseo de adquirirlas a toda costa, sin que la dificultad 
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nos entible". En aquesta mateixa obra, a l'Aprovación de don Gregori 

Mayans, es pot llegir que "en la Enciclopedia o erudición universal ha 

avido tantos valencianos que cada uno d'ellos puede compararse con los 

más aventajados no solamente de España sinó también de toda Europa.”  

Entre els uns –preocupats per la llengua en gran mesura- i els 

altres –interessats, sobretot, en catalogar la producció literària 

valenciana- podem detectar clarament dues visions diferents. En 

qualsevol cas, no ens trobàvem davant una mancança d'intel·lectuals, 

d'homes dedicats a la cultura. 

 El mot Decadència, sembla, però, que va fer la seua primera 

aparició com a definidor d'un període cultural, amb la publicació, per 

part de Magí Pers, el 1857, d’un volum recopilatori de la història de la 

llengua i de la literatura des dels seus orígens fins a l’època de l’autor. 

En aquella obra, però, el període de decadència es circumscrivia només 

als segles XVII i XVIII, tot i que, per exemple, no es valorava 

negativament la influència del castellà en les nostres lletres i, a més, es 

presentava encomiàsticament l'obra de Francesc Vicent Garcia. 

 A València, Constantí Llombart, en publicar Los fills de la morta-

viva, el 1883, si bé no fa cap periodització de la literatura, i es limita a 

confegir una mena de diccionari d'autors del "present segle", declara que 

inclou alguns "lliterats qu'en València a mijans del pasat segle 

prengueren la lloable iniciativa de fer renàixer la Morta-Viva". I és 

interessant de destacar com, en parlar del notari Carles Ros, explica que 

aquell autor apareix quan ja es troba "en plena decadència aquella 

gloriosa parla", i atribueix l'abandó del conreu de les lletres en valencià 

a l'entrada en vigor del decret de Nova Planta. I en això, coincidia 

clarament amb un altre valencià, Manuel Joaquim Sanelo, que ja el 
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1802, i des de les pàgines del Diario de Valencia, havia parlat 

obertament de la política de repressió lingüistica dimanada dels 

Borbons. Per a Llombart, doncs, la decadència, sembla que començava 

l`endemà de la Nova Planta i acabava amb l'aparició de Ros: “un 

valencià que, verdaderament posehït del sant entusiasme y fervorós 

carinyo que les coses de la pàtria, inspiren, enlairarà lo caigut però de 

notres pasades glorioses emprese; y este home fon deparat, sens dubte 

per la Divina Providència, a la lleal ciutal bresol en totes epoquès de 

superiors ingenis, en la persona de l'inteligent notari Carlos Ros, que, ab 

un patrotich cel digne d'eterna lloança, mampregué per sa pròpia 

iniciativa la dificultosa tasca de restablir en nostra terra l'idioma aquell 

que la més venerada tradició fea nostra memòria respectable, y que, 

vanament, per mig de un caprijós arbitraje, proposat s'habien asfondrar 

per a sempre dins la fosa de l'oblit y del despreci, com el ço fos cosa 

posible, ab l'objete de realiçar una bellament somniada unificació, 

qu'anant lo temps no se sabia si perjudicial o ventajosa habia de ser-li a 

nostra amada pàtria.” 

 Tanmateix, tot i els esforços de Ros, el mateix Llombart, en parlar 

d'una obra de mossén Bertomeu Tormo, mort el 1773, afirmava que 

“pertenix aquesta composició a l'època de decadència de nostra 

llengua.” A banda d'aquestes osil·lacions, fins a cert punt lògiques en 

Llombart, que no exercia l’erudició com a professió i es limitava a un 

benintencionat interés encomiàstic, el que cal retenir és que la idea d'una 

Decadència –més bé curta- també planava sobre l'obra de Llombart. 

 Ja en el present segle, en publicar Antoni Rubió i Lluch el seu 

Sumario de la historia de la literatura española, la Decadència -que ja 

rep aquest nom, seguint segurament Pers i Ramona-, es presentava com 
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un període que s'iniciava al segle XVII, mentre que el XVI era inclòs a 

l'Edat d'Or. 

 Quan uns anys més tard, el 1927, Lluís Nicolau d'Olwer confegia 

un seu volum dedicat a la història de la literatura, la Decadència 

s'iniciava el 1500 i finalitzva el 1883, amb què el període abraçava ja 

més de tres segles, encara que era subdividit en dues estapes: 

Desintegració (que anava des del 1500 al 1608) i Descomposició (fins 

el 1833). Les denominacions, certament, eren ben expressives i prou 

que indiquen quina visió es tenia d’aquells llargs més de trescents anys. 

 Rubió i Balaguer, en publicar una síntesi de la literatura en la 

nostra llengua, dins la Historia general de las literaturas hispànicas, 

fou el primer a estudiar el període d'una manera un tant diferent. Per una 

part, hi dedica un espai comparativament important a la producció 

literària de la Decadència -que continua rebent aquest nom-, i per altra, 

es tenen presents tots els àmbits geogràfics que abastà el fenomen. A 

més, Rubió i Balaguer ofereix una explicació global del període que 

s'estén des dels inicis del XVI al romanticisme, encara que adverteix 

que el caràcter de la producció literària, en un espai de temps tan ample, 

com era d’esperar, “no es manté uniforme”. En aquest sentit, estableix 

una diferenciació entre el segle XVI, en el qual “s'hi mantenen certes 

línies tradicionals de relació amb algunes creacions d'èpoques 

anteriors”, i el dos segles següents, on pesa de manera decisiva la 

influència de la literatura castellana. 

 Després d'aquesta aproximació valuosíssima i encara de consulta 

obligatòria, Martí de Riquer, a la seua  Història de la literatura 

catalana, publicada per primera vegada el 1964, dedicava, però, poca 

atenció al període de la decadència "és una dolorosa característica o 
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peculiaritat” de la nostra literatura, i que el període està conformat per 

tres segles "negatius." No obstant això, al costat d'aquesta visió de 

Riquer, hi trobem un volum sencer (v. 5), a càrrec d’Antoni Comas,  

dedicat  al segle XVIII, amb què el període presenta un tractament 

desigual al conjunt de l'obra. 

 Aquesta visió més o menys uniforme d’un període que 

destacava, entre les literatures veïnes, per la seua excepcionalitat, 

gràcies a l’estudiós Joan Fuster començà a clevillar-se. De fet, Fuster 

va redactar una densa síntesi encara vàlida -com a introducció i per les 

lúcides opinions que hi manifesta-, intitulada genèricament "La 

cultura (1479-1714)", que configurava un capítol d’una obra de més 

bast dirigida per Joan Reglà. En aquesta aportació, Fuster ja es 

presenta molt crític amb les visions sotingudes fins aquell moment, i 

afirma: “La Decadència, amb majúscula, abraçaria uns trescents 

cinquanta anys: tindria com a límit convenciaonal, d'acaballes, l'Oda 

del senyor Aribau, publicada el 1833 [...]. Però la realitat no és tan 

simple, i l'esquema resulta insatisfactori. Ni abans ni després del 1833. 

En tot cas, hi ha una sèrie de coeficients a tenir en compte, a banda de 

l'idioma, els quals obliguen a revisar l'abast del mot Decadència en un 

sentit de definició. En primer lloc, no tota la cultura que emana d'una 

societat s'expressa amb paraules. Hi ha la música, les arts plàstiques, i 

fins i tot "les formes de vida", que també són productes culturals. 

Però, igualment, tampoc tota la cultura "escrita" no és literària.” 

 És remarcable com Fuster, en mostrar-se "atent" a totes les 

"possibles" manifestacions culturals, i no només a les literàries i 

ligüístiques, representa el primer símptoma de desacord amb els estudis 

anteriors. Un desacord que el porta a assenyalar la capitalitat cultural de 
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la ciutat de València durant els segles XVI i XVII, com a continuació 

del que havia estat el període medieval precedent. A això, certament, 

degué contribuir el fet que per aquells anys ja havia redactat alguns dels 

articles que més tard apareixerien publicats sota el títol de La 

Decadència al País Valencià (Barcelona, 1976). Per tant, el bloc 

monolític en què hom havia volgut, en general, encabir els tres segles 

decadents, començava a ser qüestionat. 

 En aparéixer la definició de Decadència a l’Enciclopèdia 

Catalana, el 1974, la postura de Fuster ja és ben clara, i apunta, sense 

cap dubte, una opció més coherent per tal d'estudiar el període. Després 

de parlar de les oscil·lacions cronològiques, de resumir-ne les 

característiques més rellevants, de destacar les diferents postures a l'hora 

d'explicar-ne les causes i de constatar els diferents ritmes de les diverses 

zones geogràfiques, acaba afirmant que: “el terme decadència, tan ampli 

cronològicament i tan complex en el material que abraça, es propici a 

les confusions, i metodològicament resulta preferible prescindir-ne, a fi 

d'establir una terminologia (barroc, neoclassicisme, pre-romanticisme, 

etc.) més concreta.” 

Amb aquestes aportacions de Fuster a l'estudi de la Decadència i, 

sobretot, amb les línies de reflexió que en molts llocs dels seus treballs 

va suggerir, el concepte compacte que es va encunyar amb la 

Reinaxença, en part  per contraposició a la pròpia essència d’aquell 

moviment del segle XIX,  començà a clevillar-se i a permetre nous 

enfocaments. Els "dubtes" de Fuster, davant la formulació basada més 

en un sentiment nacionalista fruit del romanticisme que no en l'estudi 

dels materials servats a les biblioteques i als arxius, aprofitaren per 

suscitar nous estudis d'altres investigadors. La seua proposta de bandejar 
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el mot Decadència, tot i que a hores d'ara encara no s'ha aplicat de 

manera sistemàtica, avança cada dia més amb les noves aportacions 

d'altres estudiosos que, amb la publicació d’obres d’aquell extens 

període que comprén més de tres segles, i amb l’estudi i valoració dels 

pressupòsits estètics que movien els autors d’aquells anys, van 

reconeixent un Renaixement, un Manierisme, un Barroc, un 

Neoclassicime, etc., que s'ajusten més a les perioditzacions d'altres 

literatures europees. En aquest sentit, no podem oblidar que la literatura 

dels segles XVI, XVII i XVIII a casa nostra va seguir els camins 

“normals” del seu temps i es va vincular als corrents estètics de cada 

període. En castellà, s’incorporà als corrents imperants a la resta de les 

terres de la monaquia hispànica, dominades pels gustos hegemònics de 

Castella; en valencià, va intentar en algusn casos sobreviure i, en altres, 

adaptar a la pròpia lengua els gustos, les fórmules i les solucions 

italianitzats, de primer, i castellanitzants, més endavant, arribant a 

trobar, fins i tot, fórmules exclusives i particulars de la nostra cultura 

que no hauríem de menystenir. 
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2. A propòsit del Renaixement i del Manierisme. 

 

D’ençà que el marqués de Cruïlles dedicà un estudi, el 1891, a la 

reina donya Germana de Foix, i fins a algunes aportacions del mateix 

Joan Fuster, la veritat és que pocs intel·lectuals valencians s’han lliurat 

de l’atracció que exerceix el període del llarg virregnat dels ducs de 

Calàbria (1526-1536, pel que fa al matrimoni amb donya Germana, i 

fins al 1550, en el segon matrimoni del duc, amb Mencia de Mendoza) 

en què les terres valencianes experimentaren canvis i processos que es 

revelarien en alguns casos decisius i en altres, definitius. Pensem, ara, 

per exemple, en l’organització de la noblesa al voltant de la cort 

virregnal –inclosa en un projecte “imperial” com el del cèsar Carles, 

tal com tracta de reportar-nos-la l’historiador borrianenc Rafael Martí 
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de Viciana-, en la consolidació del problema morisc, o en l’inici de la 

castellanització literària que ja va ser, fins a un cert punt, irreversible. 

Però, segurament, a banda d’aquestes qüestions històriques 

fonamentals per als valencians, els estudiosos es varen veure atrets per 

la lluïsor d’una cort fastuosa, elegant, refinada i culta, ubicada de 

manera permanent a la ciutat de València –per primera vegada, atesa 

la itinerància dels anteriors sobirans- i amb formes i estils semblants 

als que podem detectar a les terres de la península italiana, on les corts 

dels petits estats residien de forma regular en la capital, que esdevenia 

l’urbs per exel·lència. No cal dir que que segle XVI constitueix 

l’època d’esplendor del Renaixement i que, si bé les nostres terres 

només experimentaran una “italianització” dels gustos i de les formes 

literàries i de vida –com opinen alguns estudiosos-, també és cert que 

el període –tot el segle, dalt o baix- oferirà unes mostres excel·lents de 

cultura literària, però no només: la música, la pintura, l’arquitectura i, 

en general, totes les arts, produïran mostres magnífiques. 

 Així, després del matrimoni entre Ferran d’Aragó, duc de 

Calàbria, i Germana de Foix, viuda del Catòlic i, per tant, reina viuda 

d’Aragó, l’emperador els va fer virreis de València, tot acomplint les 

ordres del rei Ferran II, el qual, després d’haver tingut empresonat 

durant anys, a Xàtiva, el duc de Calàbria, en el seu testament disposà 

que el seu nét, Carles, procuràs honor al seu parent presoner, tal com 

ho relata Viciana: “Dexa que él perdona al duque don Fernando, su 

sobrino, qualquiera cosa que contra él haya herrado, aunque erró en 

grave tiempo, y manda que le den todo lo que él le mandava dar, y que 

venido el príncipe su nieto, le ruega affectuosamente lo saque del 

castillo de Xátiva, donde está preso, y le haga todo el buen tratamiento 
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que hazer se pudiere.” No deixa de ser paradoxal que, precisament a 

poca distància d’on el duc italià havia viscut tancat tant de temps, 

tingués, després, la seua residència principesca. I no és gens estrany 

que, amb aquell ascens al tron virregnal de Ferran d’Aragó, hom puga 

considerar que ens trobem davant l’inici de l’època més esplendent de 

les formes culturals italianitzants a València. 

 Aquell italià que portava ja anys a terres hispàniques, però que 

encara devia recordar sense dubte els seus anys de llibertat al regne de 

Nàpols, i la reina Germana, criada a la cort dels reis de França, 

després de casar-se, a Sevilla, on feia poc s’havia casat el mateix 

emperador Carles amb la portuguesa Isabel, s’establiren al Real de 

València. La seua missió era, en principi, poc agradosa: castigar els 

agermanats que ja havien estat sotmesos per la noblesa valenciana i 

pel poder reial. Però, tot i aquesta presència “punitiva” i els problemes 

que comportaven el càstig dels agermanats o la confiscació dels seus 

béns, la veritat és que, si fem cas dels testimonis cortesans que ens han 

arribat, foren, aquelles qüestions, aspectes que afectaren poc, almenys 

a nivell intern, la cort refinada dels virreis. 

 Germana de Foix, acostumada als usos de la cort francesa, 

sembla que va encaixar prou malament en les formes de vida de 

Castella, on, a pesar de tot, però, va decidir viure, després de mort el 

rei Catòlic, tot i que ella no arribà a ser reina dels castellans. Les 

formes i els usos socials dels francesos de finals del XV, pròximes a 

les de l’àmbit borgonyó, passaven per sovintejades celebracions i 

festes de palau, aspectes que sembla que tractà de reproduir la reina 

Germana en terres de la meseta espanyola, i que no agradaren massa a 

algun historiador castellà, com Prudencio de Sandoval. I paga la pena 
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de recollir ací les seues paraules, en tant que poden ser indiciàries del 

que seria, després, també, la seua cort valenciana. Parlant de donya 

Germana, escriu: “era amiga de mucho holgarse y andar en vanquetes, 

huertas y jardines, y en fiestas. Introduxo esta señora en Castilla 

comidas sobervias, siendo los castellanos y aun sus reyes muy 

moderados en esto. Passávanle pocos dias que no combidasse o fuesse 

convidada. La que más gastaba en fiestas y vanquetes con ella, era 

más su amiga. D’este desorden tan grande se siguieron muchas 

muertes, pendencias, que a muchos les causaba la muerte el mucho 

comer (Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, Anvers, 

1681).  Unes paraules que seran claus per entendre els usos socials de 

l’època virregnal d’aquesta senyora i el seu espós en terres 

valencianes: “vanquetes, huertas y jardines, y en fiestas”. Però, no 

només. 

 La cort valenciana dels ducs de Calàbria, durant els seus anys 

d’esplendor, elaborà en bona mesura –almenys en la seua realització 

literària, El cortesano, de Milà,- la imatge més perfecta possible de les 

formes de vida nobiliàries pròpies dels bons cortesans. Però no tan 

sols dels cortesans que podien figurar-se els valencians del moment, 

sinó dels cortesans que, a Urbino, havia dissenyat Baldassare 

Castiglione i que s’anava difonent pertot arreu d’Europa. En tot cas, 

entre el cortesà i la dama havia de nàixer, finalment, l’amor de caire 

platònic, com una exquisita manera de gaudir de la vida, i aquell seu 

model literari anava a impactar la societat del seu temps i no només a 

Itàlia, sinó a la resta del continent. Garcilaso de la Vega recomanava a 

Joan Boscà que el traduís en espanyol, i aquella traducció apareixia el 

1534, a Barcelona. D’aquesta edició –si no un exemplar de la italiana-, 
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les dames valencianes que freqüentaven la cort dels ducs de Calàbria 

feien una lectura atenta, com relata Milà a l’epístola que encapçala el 

seu Cortesano. 

 De manera que l’esperit del Renaixement italià, si mai va arribar 

a València, ho féu en aquell temps de la cort de don Ferran i donya 

Germana. Si ens fixem en alguns dels temes que interessaven 

Castiglione, veurem fins a quin punt la cort valenciana italianitzava 

les seues formes de vida; i també, com és fàcil de suposar, la seua 

literatura. Això, també, podria entendre’s fàcilment en la mesura que 

al costat del virrei hi havia una remarcable presència de gent vinguda 

de la península veïna: en primer lloc, les germanes de don Ferran 

d’Aragó, donya Júlia i donya Isabel, les dames de companyia 

d’aquestes i, fins i tot, determinats servidors del duc. Però, a banda 

d’aquestes coincidències “personals”, també hi cal tenir en compte 

l’ambient propici a la “italianització” de les formes, que ja era present 

a València, en part, almenys des de la conquesta de Nàpols per Alfons 

el Magnànim. Aquelles formes arribaven, fins i tot, a la música, on, de 

fet, a la cort dels de Calàbria, al palau valencià del Real, sabem que hi 

havia una nodrida capella de músics i que hi passaren els compositors 

més destacats del moment, com ara els que recull el text que justament 

s’anomena Cançoner del duc de Calàbria. 

 D’altra banda, don Ferran d’Aragó era el posseïdor de la 

biblioteca que fundà el seu besavi, Alfons el Magnànim, tot i que en 

opinió d’alguns crítics va ser un lector no massa interessat. En referir-

se a les obres de Petrarca que tenia en propietat, Joan Fuster afirma: 

“no les hauria llegides: devia llegir poc, i, de segur, només llibres de 

cavalleries.” Segurament, en aquells llibres de cavalleria trobava els 
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models per al seu comportament a què ja ens hem referit. Tanmateix, 

no podem oblidar que va tenir al seu abast aquella biblioteca singular, 

la qual, a més de servir per donar prestigi al seu possessor, no podem 

negar la possibilitat que en algun moment potser es va sentir temptat 

d’escorcollar-la i fer-ne alguna lectura. En qualsevol cas, convé 

assenyalar també ara que el duc don Ferran fou el receptor, almenys 

nominal, de la primera edició (València, 1539) de les obres d’Ausiàs 

March i la seua traducció. I caldria afegir que el gust per les lletres no 

solament es donava –almenys teòricament- en el virrei, sinó en altres 

nobles valencians del moment que freqüentaven més o menys aquell 

àmbit palatí. En seria un exemple el mateix Lluís del Milà, però també 

don Joan Ferrandis d’Herèdia, autor dramàtic i de versos, amic de 

Milà i contertuli seu, don Lluís Fenollet, o dames com donya Àngela 

de Borja, esposa de Lluís Carròs de Vilaragut, que s’interessava per 

posseir un manuscrit de les obres del mateix March tan lliure 

d’errades com fos possible. Si hom pot afirmar que el Cortegiano de 

Castiglione tractava d’adaptar l’humanisme a la noblesa, val a dir que 

segurament els nostres nobles del primer terç del segle XVI provaven, 

també, d’adaptar-se als nous usos culturals i socials que provenien 

d’Itàlia i que s’anaven imposant a poc a poc en determinats cercles de 

poder: llegir, escriure, parlar sovint de poesia –March o Petrarca, tant 

s’hi val-, fer sonar instruments i mostrar “il gusto dell’arguzia e della 

facezia, con la burla”, com afirmava Castiglione, en seran els 

símptomes més importants. Lluís del Milà, per exemple, s’ocuparà de 

relatar-nos-ho i, en especial, de fer-nos-ho veure. D’explicar, en 

realitat, als seus contemporanis- com s’havia de “burlar a modo de 

palacio”, com diu a la seua epístola inicial, però no només. Era un 
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cosmos cortesà divers el que començava a forjar-se, al segle XVI, i en 

aquell procés anava a intervenir Milà i la cort valenciana dels virreis 

ducs de Calàbria, una cort que florí en un moment irrepetible. 

 Així, l’estructuració d’una cort a la vora dels virreis, ja mai no 

tindria un aspecte tan sumptuós i cohesionat com el que ells saberen 

donar-li, encara que hom ha detectat alguns epígons, a la segona 

meitat del segle. En especial, la “festa” organitzada des de les 

instàncies del poder i celebrada als carrers de València, comença a 

adquirir un protagonisme que augmentarà després del Concili de 

Trento, quan les directrius de l’Església contrarreformista s’aplicaran, 

a poc a poc, al conjunt de la vida social, política i cultural d’arreu de 

l’Europa catòlica. 

 Aquelles formes de representació del poder cortés es 

translladarien, sovint, als cercles de cultura que representaven les 

acadèmies i, en una altra mesura, els certàmens poètics. De fet, les 

unes i els altres acabarien reforçant-se, de cara al Barroc, i triomfarien 

de manera brillant en aquell món que tant valorava les representacions 

procoloràries dirigides a donar relleu social als membres de l’Església 

–inclosos els sants- i de la noblesa i el poder oligàrquic locals. 

L’Acadèmia dels Nocturns, fundada per Català de Valleriola i alguns 

amics seus i també dramaturgs, n’és un exponent excepcional 

d’aquella manera d’entendre la cultura i de produir-la. Una cultura que 

ja, per altra banda, s’expressarà pràcticament sempre en castellà. 

 D’altra banda, els certàmens literaris de temàtica religiosa i 

emparats al recer de parròquies i monestirs, si bé resistiran durant 

bona part del segle XVI la pressió castellanitzadora –en tant que foren 

àmbits tradicionals poèticament parlant-, també és cert que a mesura 
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que avançarà el segle el valencià anirà sent quasi testimonial, 

almenyens en els impresos que ens han pervingut, d’aquelles justes 

poètiques. 

 Fora, però, de l’àmbit cortesà, però no tan absolutament allunyat 

perquè no hi poguem trobar-ne els rastres, hi tenim Joan de Timoneda, 

per exemple. Ell, possiblement millor que ningú, encaranarà el 

Manierisme a València: un moviment que se sabia “renaixent”, però 

que alhora pretenia allunyar-se dels models italians –o excessivament 

clàssics, en el sentit de grecorromans- i que pretén mirar-se la tradició 

medieval des d’una altra òptica, potser és una definició que s’ajusta 

prou bé a aquell Timoneda descendent d’aragonesos, establert a 

València, de formació potser autodidacta però amb un gran olfacte per 

saber descobrir, entre els novetats provinents d’Itàlia o entre les 

novetats –que ja eren antigues i medievals, provinents de Castella- 

productes que lleugerament transformats, elaborats, acabaven 

transformant-se en cançoners oplecs solts de gran èxit entre els lectors 

del seu temps. Bastarà citar ací, ara, el Flor de enamorados on, per 

cert, es contenen bastants composicions en la nostra llengua i on, en 

realitat, la cauïstica de l’amor cortés que provenia del món dels 

trobadors és recoberta de “vestimentes” pastorals, per posar-la a la 

moda.  Encara, en l’àmbit del a prosa, Timoneda exercirà una 

influència notòria amb els seus reculls de contes més o menys 

originals, inspirats en llibres d’èxit a Itàlia o inspirats en casos 

populars que podien agradar als lectors de menor formació, però, 

també, a lectors més cultes. El sobremesa y alivio de caminantes, n’és 

un exemple destacat. Però, també, en el camp del teatre Timoneda farà 

la seua incursió: majoritàriament en castellà, Timondea recull la 
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tradició escènica que s’havia realitzat a la València del Renaixement i 

és, també, el precedent de tot un moviment de renovació de la 

comèdia que donarà figures com Cristòfor de Virués, Rei d’Artieda, 

Guillem de Castro, etc. Una escola valenciana de teatre que influïrà 

fins a tal punt en el Lope de Vega primerenc i assentat a la nostra 

ciutat, que hom considera aquella manera de concebre el teatre, en 

bona mesura, l’embrió del teatre del Siglo de Oro castellà. 

 Per un altre costat, encara, hauríem de tenir en compte uan sèrie 

de textos que, en els límits de la literatura, foren també escrits d’una 

relativa difusió en aquell segle XVI. Ens referim ara a la historiografia 

d’autors com Pere Antoni Beuter o Martí de Viciana, que se’n 

passaren al castellà tan prompte com varen veure que la noblesa 

s’estimava més aquella llengua per tal d’acostar-se a la cort dels 

Àustries i de llurs representants a València, però també cal fer 

referència a escrits historogràfocs com el Llibre de memòries de la 

ciutat de València, el Llibre d’antiquitats de la Seu, o els relats de les 

Germanies de Miquel Garcia o de Ramon Guillem Català de 

Valleriola. Encara, hem de parlar dels textos de devoció popular o 

didàctics i religiosos com els de Jaume Montanyés, Lluís Sabater i 

d’altres, molts dels quals usaren el valencià com a llengua de cultura i 

pensant, sobretot, en arribar al poble, que poc entenia i menys encara 

parlava el castellà.  

Ara, però, encara hauríem de parlar ara de tot un gènere també 

paraliterari, la memorialística, el qual donarà abundosos fruits a casa 

nostra durant el Renaixement i el Manierisme. Homes com el noble 

Català de Valleriola, Jeroni Sória o Pere Joan Porcar, ja plenament en 

el Barroc ideològic aquest últim, en són una prova execel·lent. I 
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encara, altres escriptors de menys volada, autors de relacions en 

valencià o en castellà, com Cerdà de Tallada, que narrà l’expulsió dels 

moriscos valencians. 

 Per resumir, hauríem de comentar com el REnaixement, provinent 

d’Itàlia en un primer moment i amb una florida poderosa  la cort dels 

virreis ducs de Calàbria, anirà deixant pas, quasi de manera insensible al 

principi, a formes més vinculables a les tradicions literàries castellanes, 

cosa que farà que els nostres escriptors retornen al passat medieval per 

diverses vies: o bé en mirar-se els romancers castellans fixats a la fi del 

XV, o bé mirant-se, tot i que menys, el nostre Ausiàs March, que, 

d’altra banda, i fent la via de Barcelona, Boscà i Garcilasso, ens 

retornarà, amb el portugués Jordi de Montemayor, que publica la seua 

obra de traducció de March precisament a València, el 1560. 

 Un panorama, per tant, el del segle XVI valencià, prou complex i 

on la cultura fa la impressió que cercava de reubicar-se, tot seguint els 

canvis que s’operaren a nivell ideològic en aquell segle on alguns dels 

nostres millors pensadors –com ara Lluís Vives o Frederc Furió i 

Ceriol- hagueren de viure l’exili i l’allunyament de les terres que els 

havien vist nàixer. Un segle que, començant amb les Germanies i la 

presència de l’Humanisme, acabaria amb l’expulsió dels moriscos i el 

triomf absolut de la ideologia de Trento, plasmada, potser 

metafòricament, en el Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi, fundat 

per l’arquebisbe i virrei de València, que després seria sant, Joan de 

Ribera. 
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3. Algunes qüestions sobre el Barroc valencià. 

 

 El segle XVII, el segle barroc per excel·lència, cau de ple en el 

període que tradicionalment la nostra  historiografia literària ha 

anomenat de "Decadència". Fins al punt que, si bé el segle XVI -el 

Renaixement, amb l'epígon del Manierisme- de vegades s'ha escapat 

d'aquesta etiqueta, el Barroc ha arribat a ser sinònim estricte de 

"Decadència". Per a molts autors, encara avui, hi hagué un Renaixement 

-que s'allargava més o menys-, una Decadència i una Renaixença: el 

període que quedava menys afavorit era, sense dubte, el del Barroc. En 

certa manera, una tal divisió i visió de la producció literària dels segles 

XVI, XVII i XVIII, era hereua de la historiografia europea que va 

menystenir el Barroc fins a punts insospitats. Hi havia, per tant, 

prejudicis preestablerts que provenien del món de l'art plàstic però que 

també afectaren el camp de la literatura. Un autor de tant predicament 
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en la historiografia com Benedetto Croce, podia afirmar: "Si dica pure 

età barocca e arte barocca: ma non si perda mai la coscienza che, a 

rigor di termini, quel che è veramente arte non è mai barocco, e quel che 

è barocco, non è arte.” 

 L'operació perseguia, segurament, en el cas italià que hem 

esmentat, posar de relleu el Renaixement com a punt de referència per a 

una nova Itàlia unida: el Renaixement que mirava la Roma Imperial, és 

clar. El període del Barroc, era clarament nociu: una Itàlia fragmentada i 

en gran part en mans de potències extrangeres, no convenia. Per això no 

ens ha d'estranyar veure una operació semblant en el cas de la nostra 

cultura. La discusió sobre la validesa -i el valor- del terme "Barroc" 

aplicat a les belles arts primer i després a la literatura i les seues 

manifestacions, s'havia originat anys enrere i encara fins fa ben poc era 

present en alguns estudis, àdhuc de cultures tan impressionantment 

productives en aquell període com la castellana. Si de cas, el vocable 

"Barroc", que ja posseïa matisos negatius, en introduir-se en la 

historiografia de la nostra literatura particular, va veure augmentat el seu 

caire negatiu. No és d'estranyar, doncs, que Antoni Comas, en un seu 

estudi intitulat significativament La Decadència i publicat a Barcelona 

el 1978, afirmàs que la nostra literatura  “del segle XVII es converteix 

en subsidiària -literàriament, estilísticament i ideològicament- del 

Barroc castellà". 

 Decadència, en sentit ampli, era, doncs, l'etiqueta que aprofitava 

per agrupar totes aquelles obres en català produïdes durant els segles 

XVI, XVII i XVIII, i especialment els productes literaris dels segles 

XVII i XVIII, independentment del seu estil, del seu gènere o del seu 

autor. Així, pel que fa a les nostres terres, la poesia de Timoneda i la de 
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Morlà eren "decadents". La prosa de Beuter i la de Galiana eren també 

"decadents". L'Església militant i La infanta Tellina i el rei Matarot 

eren, finalment, “decadents”.  Era una manera ben còmoda, no cal ni 

dir-ho, d'encabir en un mateix sac la nostra producció literària de més de 

tres-cents anys, i de reduir-la a un bon no res. 

 Tamnateix, de fa pocs anys, algunes veus han començat a fer 

noves propostes d'estudi i de revisió del concepte, com hem vist més 

amunt, tot enllaçant aquesta maniobra amb la voluntat de revaloritzar la 

literatura de l'Edat Moderna -terme, aquest darrer, proposat com a 

substitut del pejoratiu "decadència. De fet, s’ha tractat de reubicar 

historiogràficament obres i autors dels segles XVI i XVII, per situar-los, 

en definitiva, dins uns paràmetres estètics propis dels moviments 

culturals als quals varen pertànyer més o menys conscientment. En 

aquesta mateixa línia hem d’entendre aquestes línies: una operació, fins 

a cert punt, ben simple, atés que es tracta de parlar dels autors que, 

durant el segle XVII produïren a València -almenys els més destacats- i 

veure fins a quin punt -en les seues línies més genèriques, si més no- 

s'adequaven als pressupòsits estètics del Barroc.  

  Segurament, la devallada quantitativa de la producció literària en 

la nostra llengua que es va accentuar a partir de mitjans del segle XVI es 

va deure, entre altres coses, a l'escàs rendiment que veien als textos que 

no estaven en castellà o llatí els impressors de la ciutat de València. La 

llengua de Cstella, sense dubte, oferia unes possibilitats de mercat 

incomparablement superiors, que incloïa, fins i tot, les terres americanes 

i, encara, podia tenir lectors per mitja Europa. La tendència s'arrosegava 

de feia temps i no era gens novedosa. Els llibres calia vendre'ls i, quan 

més ampli fora el mercat, millor. D'altra banda, una part de la noblesa i 
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de l'oligarquia dominants s'havien afeccionat al castellà: era la llengua 

en què s'expressava el poder, que residia a Castella. Era, per tant, una 

llengua de prestigi que calia saber, i llegir en aquell idioma ajudava. Els 

homes del segle XVII, si havien de relacionar-se mai amb els virreis o 

amb el rei i la cort dels Àustris, havíem de fer-ho en castellà. hi havia 

hagut un contacte amb persones d’aquell origen, de temps més o menys 

antic. I hi havia hagut, des del XVI, la lectura. 

 Però, al cap i a la fi -i ací era on volíem anar a parar- la cultura 

llibrària era un luxe certament minoritari. En més d'un cas, un pur 

producte d'entreteniment destinat als estaments poderosos d'una societat 

urbana; més encara, si ens referim a la literatura. De fet, en una societat 

por alfabetitzada com la valenciana del XVII, saber llegir podia ser tota 

una excepció i imprimir un llibre, per part d’un escriptor amb més o 

menys pretensions, encara era un luxe major.  

 La producció en la nostra llengua –a pesar que no podia 

permetre's aquells luxes impresos-, no obstant això, i malgrat la 

temptació del castellà, no va desaparéixer: senzillament, s'instal.là en un 

marge més o menys ampli i allarà a l'àmbit de la cultura manuscrita. Un 

àmbit que, certament, venia afavorit per la manera de concebre el món 

cultural, des de les capes dirigents de la societat barroca. El manuscrit, 

l’efímer, l’oralitat, eren en definitiva els canals d’expressió més directes, 

en aquell món. Uns àmbits que, d'altra banda, li eren connaturals a la 

nostra literatura, si exceptuem el breu episodi de la impremta incunable 

-per molt enlluernador que siga- i poc més. De fet, amb aquella 

concepció de la literatura, les lletres només demanava un manuscrit 

original -o una còpia- i un auditori més o menys nombrós; a la vora de 

l'oralitat. El món en què els autors i el públic s'acontentaven amb la 
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còpia manuscrita que corria de mà en mà. De fet, A. Comas arriba a 

afirmar, tot referint-se’n a la poesia catalana de l'"Escuela poética 

castellana", que: "Una particularitat d'aquesta escola és que cap dels 

seus autors gairebé no va editar res i les seues obres es van transmetre 

manuscrites, la qual cosa ha dificultat d'establir una frontera entre les 

obres autèntiques i les traduïdes". Aquelles còpies manuscrites eren, en 

la major part dels casos, d'ús exclusivament -o quasi exclusivament- 

privat, i amb l'única possibilitat de lectura davant un reduït cercle 

d'amics i coneguts: En aquest sentit, i encara que és posterior, ens pot 

aprofitar el testimoni del baró de Maldà, el qual afirma que redacta el 

seu dietari "per divertiment de l'autor i sos oients". Igualment, caldria 

tenir ben presents les acadèmies celebrades a València, destinades a un 

auditori festívol, les quals, provinents del món del Manierisme, 

continuaren tenint lloc durant tot el segle XVII. Foren patrocinades per 

nobles com Català de Valeriola, els quals buscaven la notorietat en 

l'àmbit de la societat local, a través de la cultura, més que no una 

veritable transcendència cultural. En aquest sentit, Català de Valeriola 

no donà a la impremta les actes de l'Acadèmia dels Nocturns, que fundà 

ell mateix, però sí que estampà algunes justes poètiques de caire 

religiós. Altres acadèmies posteriors sí que arribaren a la impremta, i en 

elles les composicions en la nostra llengua encara hi tenien cabuda, com 

ara la que recull Vicent Teixedor i Bellvís, Repetida carrera del Sol de 

academias o de la Academia de soles (València, Joan Llorenç Cabrera, 

1659). En el mateix àmbit de la recitació davant un auditori festívol es 

troba la celebració de certàmens poètics religiosos, tan habituals i 

notoris durant el segle XVII valencià, on la participació d'autors en la 

nostra llengua encara té un pes destacat.,  I encara hi caldria tenir en 
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compte algunes composicions poètiques el tema de les quals apunta 

àmbits de lectura més reduïts, com ara l'auditori d'un convent o la 

celebració d'unes noces, amb què l’àmbit trascendiria molt poc 

l’escrictament familiar. Per aquests motius, i per una certa inèrcia, 

encara pogué haver un lloc per a la literatura en la llengua pròpia del 

país en els papers d'aquella època. Si la lletra impresa hagués estat l'únic 

canal de comunicació entre els autors i el públic, potser les petges de 

literatura barroca en la nostra llengua haurien estat menys notòries 

encara. De manera que, fins a cert punt, el paper imprés s'ha convertit en 

un parany per als estudiosos dels nostres dies, en tant que és en el món 

manuscrit on hi va viure majoritàriament la nostra literatura i, tot i que 

no ens trobem figures de relleu tan destacat com els autors de l'Edat 

Mitjana, cal dir ja d'entrada que els autors del nostre Barroc i en la 

nostra llengua ens deixaren una producció suficient i amb una qualitat 

destacable –a la mateixa alçada, almenys, en molts casos, dels que, sent 

naturals d’ací, escrivien en castellà- perquè no pensem que ens trobem 

davant un desert cultural o, més exactament, un desert literari. 

 En el camp de la poesia, com ha assenyalat fa poc Antoni 

Ferrando comptem amb algunes personalitats rellevants en l’àmbit de la 

poesia religiosa, les quals participaren en diversos certàmens del 

moment i, més especialment encara, comptem amb la figura de Pere 

Jacint Morlà, un poeta del tot excepcional que, a pesar de ser bilingüe en 

les seues composicions, majoritàriament va usar el valencià. Ell i el 

rector de Vallfogona a Catalunya, com també Quevedo arreu de la 

monarquia hispànica, assolieren una gran notorietat en el seu moment o 

en els anys posteriors a la seua mort. En el cas de Vallfogona i de 

Morlà, l’atenció sobre les seues figures no es reanimà fins fa ben i això, 
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segurament, pels prejudicis que crearen els homes de la Renaixença i els 

primers historiadors de la nostra literatura. Francesc Vicent Garcia 

(1582-1623), rector de Vallfogona, que ara sabem que també era llegit a 

València i que hi va tenir alguna vinculació, va rebre en vida, i després 

de la seua mort, els elogis dels seus contemporanis i seguidors, i una 

bona part de la seua obra es va editar el 1703 -cosa que caldria 

considerar excepcional. En conjunt, i com ja va destacar Albert Rossich, 

va saber amotlar l'estètica del Barroc castellà -el més "modern" del 

moment, cal no oblidar-ho- a les seues nombroses composicions en la 

seua llengua, on abunda la sàtira i la paròdia. Per altra banda,  Pere 

Jacint Morlà (mort el 1656), va ser beneficiat de la parròquia de Sant 

Martí i es pot situar en una línia ben semblant: intentà més o menys el 

mateix, tot i que optà pel bilingüisme i quasi de manera exclusiva per la 

vessant fàcil de la sàtira, tant del gust de l'època. Al costat d'aquests dos 

grans autors caldria considerar, encara, la figura dels catalans Francesc 

Fontanella (1622-1701?) i Josep Romaguera, el primer més conegut 

com a autor teatral, però que també conreà la poesia, tant la de tema 

amorós com la satírica.  

 Tornant a l'àmbit valencià, hauríem de fer referència una altra 

vegada a una nòmina abundosa de versificadors més o menys discrets –

i, en altres casos, simples afeccionats- que s'entretenien elaborant 

composicions destinades als certàmens religiosos o per altres 

circumstàncies, com ara processons i altres festes, acadèmies, etc. En 

moltes ocasions -i segurament en moltes més de les que ara podem 

confirmar-, aquells autors escolliren la seua llengua materna com a 

vehicle d'expressió. I segurament l'elaboració d'un catàleg de tots ells 

donaria resultats sorprenents, com també caldria resseguir fins a quin 
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punt aplicaven les directrius estètiques del Barroc als seus textos, en tant 

que ens permetria mirar-nos aquells textos des d’un altre punt de vista i 

valorar més l’esforç i el mèrit d’aquells autors. Entre altres coses perquè 

la cultura del Barroc, tan afeccionada a les manifestacions festives, 

integrava perfectament les expressions literàries poètiques dels versaires 

ocasionals: era un motiu més de lluïment personal en una societat on 

l'aparença era fonamental. 

 Pel que fa a la prosa, el panorama no es presenta tan ampli, tot i 

que no és completament descoratjador, si mirem la producció d'escrits 

en llengua del país i a València. Molt possiblement, el mercat dels 

textos en prosa era encara més reduït que el dels textos poètics. El 

Barroc es fonamentava, principalment, en l'àmbit de la literatura 

manuscrita destinada a auditoris més o menys reduïts i on el vehicle era 

l'oralitat. De més a més, els consumidors de narrativa podien sentir-se 

ben assortits amb els textos provinents de la cultura castellana que 

podien cobrir perfectament les necessitats d'evasió dels lectors. A 

Catalunya hom compta amb uns quants exemples. En primer lloc el Cas 

raro d'un home anomenat Pere Portes, el qual pertany a l'àmbit de la 

literatura que corria manuscrita  i, a més, s'inclouria en els gèneres 

didàctics i morals que encara tenien durant els segles XVI i XVII un cert 

"mercat" en llengua del país, tant a València com a Catalunya. L'altre 

exemple el constitueix la insistent reedició de la novel.la de cavalleries 

L'esforçat cavaller Partinobles, la qual potser només s'explicaria pel fet 

que es tractava d'un text que havia conegut una traducció primerenca i 

que, per tradicional, tenia l'èxit assegurat. En aquesta mateixa línia 

caldria esmentar la Història del cavaller Pierres de Provença. Prosa 

didàctica, moralitzant, religiosa i d'entreteniment, a la fi, continuava 



 33 

viva en la nostra llengua, tot i que reduïda a expressions mínimes. En 

terres valencianes, aquest espai literari detectat a Catalunya podria 

veure's cobert per relats com la Vida del venerable Sarrió, de caire 

clarament hagiogràfic i en valencià, que va ser fruit, potser, de la mà del 

dietarista Joaquim Aierdi, o almenys ho fou la seua traducció, atés que 

també coneixem aquest text en castellà, a pesar que, en cap dels dos 

casos, arribà a veure’s imprés. També entraven dins aquest camp  les 

relacions de successos particulars que, a més de complir una funció 

informativa, moralitzaven i temptaven d'adoctrinar els qui els 

escoltaven: no en són massa, les que ens han arribat en valencià, però no 

són del tot inexistents.  Encara, caldria tenir present la producció de 

prosa juridicoadministrartiva: ordinacions, tractats de caire legal o 

protocolari, i un llarg etcètera, ens fornirien d’abundosos exemples d’ús 

de la nostra llengua en textos en prosa, a pesar que no de ficció, per la 

qual cosa no entrarem ara ací.  

 I, finalment, i de forma important, al nostre parer, la prosa 

historiogràfica i privada. Un camp que, després de la poesia, segurament 

és el més destacat pel que fa a usos cultes de la nostra llengua en el 

segle del Barroc. Perquè, en efecte, els escrits de caire historiogràfic 

elaborats per "cronistes" particulars són els que millor ens han conservat 

els usos del català amb una funció "literària". 

 A la historiografia, des del segle XVI -i malgrat els il⋅lustres 

precendents medievals i alguna temptativa del Renaixement- acabà 

instal⋅lant-se el castellà. Si més no, a l'hora de donar a la impremta les 

versions definitives, com va passar en el cas de Rafael Martí de Viciana. 

Al segle XVII, i a València, les obres de Gaspar Escolano i de Francesc 

Diago o la resta de reladors més o menys coneguts -però amb 
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pretensions d'historiadors-, consolidaren l'ús del castellà en els impresos 

de temàtica històrica. Hi degué influir, segurament, l'extracció 

conventual de molts dels que s'hi dedicaven, els quals estaven avessats a 

aquella llengua com a llengua de cultura i de relació amb les jerarquies 

eclesiàstiques a qui molt sovimt pretenien agradar amb aquelles obres. 

Però la nostra llengua, com hem dit, encara resistia en un àmbit més 

privat: el de les relacions i dietaris elaborats per persones particulars i 

fins i tot per institucions del pes de la Ciutat de València i la Seu. Això 

dóna mostra de la vitalitat del valencià i cal dir que són suficientment 

importants els casos del segle XVII com per poder parlar d'una certa 

“normalitat”. Una normalitat que seria paral·lela a la que es pot 

constatar a Catalunya o a les Illes Balears. 

 Així, des de l'obra de Català de Valleriola -a cavall dels segle s 

XVI i XVII- o la de mossén Pere Joan Porcar -un digne representant 

dels gustos i les afeccions del Barroc, com ja va assenyalar Fuster-, fins 

a mossén Joaquim Aierdi -segurament el millor exponent de prosa del 

Barroc, en la nostra llengua, a València, i amb una obra realment 

voluminosa i de qualitat-, passant pels més o menys coneguts autors de 

relacions de notícies concretes, a les nostres terres la llengua pròpia -en 

prosa- es refugià majoritàriament en aquests àmbits de la privacitat. On 

continuava predominant la cultura manuscrita. Els seus autors no 

pretenien de cap manera la dimensió pública que significava el pas per 

la impremta de les obres, tot i que, evidentment, encara confiaven en la 

capacitat de futur del seu idioma, ja que a ell li confiaven el poder de 

"recordar" de la seua societat. 

 Si la poesia i la prosa del període del Barroc en la nostra llengua, 

com veiem, encara conservaven una certa vitalitat, el mateix podríem 
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dir de la predicació i, en menor mesura, del teatre. Segurament, amb 

tantes matisacions com calga i sent víctimes i tot del paper imprés, una 

altra vegada. No m'allargaré en aquests punts perquè considere que 

demanen una reflexió a banda, en tant que hi influeix, en les seues 

manifestacions, una major dimensió pública i on allò habitual és més 

allò oral que el text escrit. Però, pels indicis que tenim -i per les darreres 

aportacions que hom va fent- crec que no ens errarem massa si afirmem 

que hi hagué més sermons en terres valencianes del que creiem -ho 

confirma alguna afirmació d'un mossén de la Ribera, per posar un cas-, i 

més teatre en la nostra llengua -i en serien indicis clars els col⋅loquis del 

XVII en valencià amb una mínima tramoia i els textos ara com ara 

atribuïts al pare Mulet. 

 De manera que, tot plegat, podríem dir que, en la nostra llengua, a 

les terres valencianes, és va produir literatura durant el segle XVII. Ara 

ens caldria afegir que, més que no "decadent", fou una literatura 

"barroca". I no només perquè a la resta del món es visqués el moment 

que després ha rebut aquest nom, sinó perquè en efecte, la literatura 

valenciana del moment, en la mesura que intentava "imitar" la literatura 

de la veïna Castella, fos en la llengua autòctona, fos en el propi castellà, 

temptava també de posar-se a la seua alçada, és a dir, de ser tan 

"moderna" com aquella que imitava i que esdevenia el model per a mitja 

Europa. Al cap i a la fi, les lectures més “modernes” a què podien 

accedir els autors valencians, com també els catalans, els mallorquins, 

els portuguesos o els napolitans, durant el XVII, foren autors castellans i 

en aquella llengua, com es pot entendre fàcilment. 

 És conegut, per exemple, que el rector de Vallfogona, en tots els 

aspectes de la seua producció, poètica s'aproximava voluntàriament a la 
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concepció de la poesia que tenia Quevedo: des de l'elegància d'alguns 

dels seus sonets amorosos a l'escatologia i l'obscenitat, Vicent Garcia 

era conscient d'elaborar uns productes que obeïen uns criteris estètics 

concrets. La seua actitud poètica, doncs, se'ns apareix com la d'un 

qualsevol altre versificador del Barroc. Fins i tot quan satiritza la seua  

actitud personal de versificador a la manera de Castella, ço és, amb 

enriquiment abarrocat de l'expressió i l'estil. Ell mateix ho declara en un 

seu sonet significativament anomenat  A la expressiva senzillesa de la 

llengua catalana: "Gaste, qui de les flors de poesia/ toies vol consagrar 

als ulls que adora,/  del ric aljòfar que plorà l'Aurora/ quan li 

convinga dir que es fa de dia. (...) llocs comuns de les muses de 

Castella;/ que jo, per a que sàpia Tecla o Joana/ que estic perdut per tot 

quan veig en ella, prou tinc de la llanesa catalana." 

 Si podem prendre aquests versos "com a programa o com a 

brevíssim manifest literari", com afirmava Antoni Comas ja fa anys, en 

aquest mateix sentit caldria interpretar, segurament, els primers versos 

d'unes siguidilles de Pere Jacint Morlà, el poeta valencià i barroc per 

excel·lència, el qual potser no arribà a tenir una formació cultural tan 

àmplia com el mossén català, però hem de pensar que també s’esforçà a 

seguir les modes castellanes i va prendre posicions respecte als seus 

pressupòsits estètics. I així, per tal de fer la lloança d’una pastoreta,  

arriba a dir que “jo no tinc de dir/ que eres sol i lluna,/ ni marfil i neu/ la 

teua blancura,/ ni menys que ta boca/ de perles abunda,/ de corals i 

plata,/ que és tot oradura,/ que, el que escriu així,/ sens dubte caduca,/ 

puix són tals conceptes / carabassa buida./ Mira que t'escric/ sense 

aquesta murga,/ perquè al pa dic pa/ i a la xulla, xulla.” 
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 Encara, altres actituds poètiques ben característiques del Barroc 

poden trobar-se en Morlà. Per exemple, el gust per l'obscenitat i la 

complaença en la descripció de situacions de caire eròtic i burlesc i, fins 

i tot, sovint, pornogràfic, com podem resseguir sense massa esforç en 

alguns fragments de la seua obra. O, fins i tot; la sàtira social  

  El gust pel realisme és, d’altra banda, pràcticament omnipresent, i 

els seus personatges són retrats dels homes i les dones del seu temps; 

encara que no pot estar-se d’usar un cert aparat mitològic per embellir 

les composicions, tan del gust del seu moment. I etcètera. En qualsevol 

cas, Morlà, el versificador més prolífic del segle XVII valencià no es 

podria entendre en cap cas com un fenomen "decadent" aïllat de la resta 

del món poètic hispànic. Seria absurd creure això: la seua poesia 

reflectia els gustos propis del seu entorn sociocultual. I aquelles 

preferències malament podien ser diametralment oposades si els versos 

s'escoltaven en una llengua o en una altra de diferent. Morlà, com 

testimonia la seua producció, era un home que aplicava els criteris del 

Barroc a la seua escriptura, sistemàticament i seguint, ben segurament, 

un programa que acceptava i posava en pràctica de manera deliberada. 

 Pel que fa a la prosa, si bé és cert que no tenim un novel⋅lista del 

Barroc, també és igualment cert que els homes que s'encarregaren de 

relatar el món que els va tocar viure -homes com els dietaristes Porcar o 

Aierdi, a València, però també Pujades, a Catalunya, posem per cas- es 

mostraren atents a la realitat que els envoltava de forma extraordinària, 

fins al punt que alguna de les seues narracions -en certs casos relats 

menuts o no tant i, en alguns altres, notícies a partir de les quals pot 

extraure's un ensenyament moral, com en el cas d'alguns episodis 

relatats per mossén Aierdi, per exemple-, segurament se supera en 



 38 

crudesa, realisme i detalls allò que hauria pogut generar un prosista de 

ficció. El realisme és un dels pressupòsits que integren la literatura 

barroca, amb què hom deixa entrar, fins i tot, allò lleig, allò 

desagradable, amb la intenció de buscar contrastos, d'acostar-se més 

encara a la realitat, cosa que s’aprecia ben bé en els dietaris. I si això és 

pel que fa als temes –ide la més absoluta actualitat i quotidianeïtat, en la 

major part dels casos- també es pot afirmar, com ja feren Modest Prats i 

Albert Rossich que, generalment, la prosa dels escriptors del XVII, 

farcida i tot de castellanismes, no obeïa un caprici d'autors descurats, 

sinó que, en qualsevol cas, es podia incloure dins els diversos corrents 

estètics de la prosa del Barroc, els models dels quals provenia de 

Castella però que fructificà també en les nostres terres amb textos que 

podríem adsciure a uns corrents o a uns altres.  

 En definitiva, la literatura -prosa i poesia- valenciana del XVII i 

en la nostra llengua, es refugià en el món dels manuscrits per tal com 

llurs autors no demanaven més, i la societat i el negoci tipogràfic no 

podien garantir-li un mitjà com el de la impremta. Però en aquest 

nivell de la cultura manuscrita, la nostra literatura se'ns pot presentar 

tan "barroca" com la resta de literatures hispàniques del Barroc. Amb 

un model clar: el dels autors castellans que estaven de moda. Tot 

seguint aquells paradigmes, els nostres autors saberen expressar-se en 

la nostra llengua, ben dignament i tot, a l'hora de fer literatura, i és per 

això que mereixen tota la nostra consideració. Arribar a les premses ja 

ho faran, al XVIII, amb productes, però, sumament popularistes, i que 

segeuixen claríssimament els models de literatura manuscrita/oral del 

XVII. Ens referim als col·loquis, raonaments, solil·loquis, etc. que 

arribaren a conéixer les premses –i que formen part d’això que hom 
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coneix com literatura “de canya i cordeta”- i la primera novel·la 

“moderna” en valencià, tot i que de dimensions reduïdes: la Rondalla 

de rondalles de l’ontinyentí fra Lluís Galiana. Seran, aquests i 

d’altres, els epígons del món del Barroc –convenientment modificats 

pel pas dels anys i pels canvis ideològics- que permetran, també, i en 

certa manera, el resorgirment de les nostre lletres amb el 

Romanticisme i la seua forma local, la Renaixença. 

 En castellà, el Barroc a València també va donar textos molt 

interessants. Així, hem de destacar els llibres de festes encarregats de 

narrar les freqüents celebracions religioses de la ciutat de València –

on, en alguns casos, s’hi incloïa el certamen poètic-, i entre els quals 

destaquen els noms d’autors com Joan Baptista de Valda i Marc 

Antoni Ortí. Cal dir que en algunes ocasions, els llibres de festes 

contenien també els sermons predicats en aquella ocasió i, alguns, 

usaren la llengua del país, cosa que els converteix en textos molt 

intessants, atés que evidencien l’ús de la llengua del poble en les 

trones valencianes i en festivacions altament senyalades. No cal dir 

que, al costat d’aquells textos festívols hom pot trobar una veritable 

munió de textos i escrits hagiogràfics, bé sobre vides de sants 

reconeguts, bé sobre personatges que hom sospitava que podien 

arribar a ser-ho. Tota aquesta prosa més o menys “historiogràfica”, 

encara, hauríem de connectar-la amb la presència de cronistes de la 

talla d’Escolano o Diago i d’altres, interessats en narrar la història dels 

valencians.  En prosa, també, hem de recodar ara un text com el de 

Gaspar Mercader El Prado de Valencia (1600) una novel·la pastoral 

que faira fortuna, o una altra novel·la, aquesta de costums i també 

bucòlica, però menys coneguda, de Genís Campillo, i que porta per 
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títol Gustos y disgustos del Lentiscar de Cartagena (València, 1689), i 

que és un exponent claríssim del Barroc religiós i ideològic en la seua 

major maduresa. 

 Per finalizar aquestes pinzellades sobre el Barroc valencià, hom 

hauria de dir que els pressupòsits estètics, religiosos, socials i culturals 

que creà aquell segle XVII, al nivell de l’Europa catòlica i, més 

concretament, de la monarquia dels Àustries, tingueren un reflex 

immediat i continu en la producció cultural valenciana, en castellà o 

en valencià i que, encara, aquells models assoliren una estabilitat tan 

reconeguda que fins i tot es prolongarien, en alguns aspectes, al segle 

següent. 
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5. Autors i obres seleccionades.  

 
 

Aquest apartat del nostre treball conté, ordenades 

alfabèticament, les entrades que hauran de figurar en la BiValDi. Així, 

bé per l’autor, bé per l’obra, si és anònima o col·lectiva, s’estructura 

una successió de textos. En cada autor, de vegades, hi figuren diversos 

textos o, en alguns casos, traduccions dels mateixos. El cometari de 

cada autor conté, a més, referències a les diferents obres, fent una 

mensció més extensa de les obres seleccioandes, com és natural. Cada 

entrada, encara, s’acompanya d’una bibliografia específica de l’autor 

o les obres seleccioandes. Quan hi figura un asterisc davant de la 

referència bibliogràfica, vol dir que allà es conté la transcripcció del 

text proposat, i que podria acompanyar-lo, en la web. 
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Crisòstom Garrís, 1602 (Biblioteca Universitària de València, R-
2/249) 
 
Los sermones y fiestas que la ciudad de Valencia hizo por la 
beatificación del glorioso padre san Luys Bertrán, València, Joan 
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de Romaní y divididas en quatro cánticas, es a saber: cántica de amor, 
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novament revistes ab molta diligència revistes y ordenades y de molts 
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Libro de motes de damas y caballeros, València, Francesc Díaz, 1535 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R/7271) 
 
El Maestro, València, Francesc Díaz, 1536 (Biblioteca Nacional de 
Madrid, R-14752) 
 
 
 
JAUME MONTANYÉS 
 
Espill de ben viure y per ajudar a ben morir, València, Borbó, 1559 
(Biblioteca Pública d’Oriola, 4232) 
 
Espejo y arte muy breue y prouechoso para ayudar a bien morir en 
el incierto dia y hora de la muerte, València, Joan Navarro, 1565 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R-18310) 
 
 
 
PERE JACINT MORLÀ 
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Entremés del doctor Rapado, dins Parte veinte y nueve: contiene 
doze comedias famosas de varios autores, València, Silvestre 
Esparsa, 1636 (Biblioteca Nacional de Madrid, Ti/146) 
 
Poesies (Biblioteca Universitària de València, ms. 666) 
 
 
 
FRANCESC MULET 
 
Los amors de Melisendra (Biblioteca Municipal de València - Plaça 
de Magúncia, ms. Varios, sense signatura) 
 
La infanta Tellina i el rei Matarot (Biblioteca Municipal de 
València, Fons Serrano Morales, núm. 6682) 
 
 
 
O 
 
 
MARC ANTONI ORTÍ 
 
Segundo centenario de los años de la canonizacion del valenciano 
apostol San Vicente Ferrer, València, Jeroni Vilagrassa, 1656 
(Biblioteca Valenciana, XVII-240 o XVII-970) 
 
Siglo quarto de la conquista de Valencia, València, Joan Baptista 
Marçal, 1640 (Biblioteca Valenciana, XVII-989 o Biblioteca 
Universitària Valenciana, Y-37/70) 
 
 
 
P 
 
 
GASPAR GIL POLO  
 
Primera parte de Diana enamorada, Anvers, viuda i hereus de Juan 
Stelfio, 1567 (Biblioteca Valenciana,  XVI-570; encara que seria 
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més recomanable l’edició de València, Joan Mei, 1564, Biblioteca 
Nacional de Madrid, R-1525) 
 
 
 
PERE JOAN PORCAR 
 
Coses evengudes en la ciutat e regne de València (Biblioteca de la 
Reial Acadèmia de la Història de Madrid, Col·lecció Salazar, ms. 
G-70) 
 
 
 
R 
 
 
RAONAMENT QUE FÉU LO JURAT DE VINALESA AL DUCH DE 
ARCOS, SENT VIRREY DE VALÈNCIA. ANY 1643 
 
Raonament que féu lo jurat de Vinalesa al duch de Arcos, sent 
virrey de València. Any 1643 (Biblioteca Municipal de València, 
Fons Serrano Morales, ms. 6563) 
 
 
 
TOMAS REAL 
 
Doctrina confessional, València, Joan Mei, 1556 (Biblioteca 
Universitària de València, R-3/57) 
 
 
 
 
RELACIÓ DE L’ENTRADA I MANSIÓ EN VALÈNCIA DEL REI 
DON FELIP II 
 
Relación de la entrada y mansión en Valencia del rey don Felipe 2 
(Biblioteca del Reial Convent de Predicadors de València, ms. 49, 
pp. 201-211) 
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JOSEP RODRÍGUEZ 
 
Sermón funebre en las honras que a la (...) Reyna de España (...) 
Doña María Luisa de Borbón, celebró el Real Colegio de Corpus 
Christi...,València, Jaume de Bordassar, 1689 (Biblioteca  
Valenciana, XVII/697) 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 
LLUÍS SABATER 
 
Confessonari novament ordenat, València, Borbó, 1555 (Biblioteca 
Municipal de València, Fons Serrano Morales). 
 
 
 
 
JERONI SEMPERE 
 
Primera (segunda) parte de la Carolea trata las victorias del 
emperador Carlo V, rey de España..., València, Joan d’Arcos, 1560 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R/2841) 
 
 
 
JERONI SÓRIA 
 
Dietari (Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de València, 
ms. V/24) 
 
 
 



 61 

T 
 
 
FRANCESC TÀRREGA 
 
Relacion de las fiestas que el arçobispo y cabildo de Valencia 
hizieron en la traslacion de la reliquia del glorioso san Vicente 
Ferrer a este santo Templo, València, Pere Patrici Mei, 1600 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R- 12.414) 
 
Comedia del Prado de Valencia, dins Doze comedias famosas de 
quatro petas naturales de la insigne y coronada ciudad de Valencia, 
València, Aureli Mei, 1608 (Biblioteca del Palau Reial de Madrid, 
I.C.160) 
JOAN DE TIMONEDA 

 
Turiana, en la qual se contienen diversas comedias y farsas (...) 
agora nuevamente sacadas a luz por Ioan Diamonte, València, Joan 
Mei, 1565 (Biblioteca Valenciana, Nicolau Primitiu, FAC/122) 
 
Ternario sacramental... [i]  Segundo Ternario Sacramental... 
València, Joan Navarro,  (Biblioteca Nacional de Madrid, R/9558)  
 
Ternario espiritual, València, Joan de Timoneda, 1558 (ed. facs. 
Biblioteca Valenciana, NP 849.91/841) 
 
El sobremesa y aliuio de caminantes, València, Joan Nauarro, 1569 
(Biblioteca Valenciana, XVI-594 o Biblioteca Nacional de Madrid, 
R-8842) 
 
Alivio de Caminantes, Alcalá de Henares, Sebastián Martínez, 1575 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R/3366) 
 
El Patrañuelo. Primera parte de las patrañas... València, Joan Mei, 
1567 (Biblioteca Nacional de Madrid, R/12531) 
 
Cancionero llamado Sarao de amor, València, Joan Navarro, 1561 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R/3807) 
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Cancionero llamado Flor de enamorados... Barcelona,  Sebastià de 
Cormellas, 1608  (Biblioteca de la Real Academia Española RM-
5939) 
 
 
 
FRANCESC DE LA TORRE I SEBIL 
 
Luzes de la aurora, dias de sol, en fiestas de la que es sol de los dias 
y aurora de las luzes, María Santíssima, motiuadas por el nuevo 
indulto de Alexandro Séptimo, València, Jeroni Vilagrassa, 1665 
(Biblioteca Valenciana, XVII-312 i XVII/959) 
 
Reales fiestas a la soberana imagen de la Virgen de los 
Desamparados de la ciudad de Valencia, en su translación a la 
nueva capilla, mandadas celebrar por (...) Mariana de Austria, 
València, Jeroni Vilagrassa, 1667 (Biblioteca Valenciana, XVII/151 
o XVII/1015)  
 
Reales fiestas que dispuso la (...) ciudad de Valencia, a honor de la 
milagrosa imagen de la Virgen de los Desamparados, en la 
translacion a su nueva sumptuosa capilla,. València, Jeroni 
Vilagrassa, 1668 (Biblioteca Valenciana, XVII/223)  
 
 
 
V 
 
 
JOAN BAPTISTA DE VALDA 
 
Llibre de les assistències y funccions (Arxiu Municipal de València, 
còdex núm. 8) 
 
Solenes fiestas que celebró Valencia a la Immaculada Concepción 
de la Virgen María por el supremo decreto de N.S.S. Pontifice 
Alejandro VII (València, Jeroni Vilagrassa, 1663) (Biblioteca 
Valenciana, XVII/1004) 
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ÀLVAR VICH I DÍDAC VICH 
 
Dietario de Valencia, (Biblioteca Municipal de València, Fons 
Serrano Morales, núm. 6570) 
 
 
 
RAFAEL MARTÍ DE VICIANA 
 
Libro de alabanças de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana 
y valenciana, València, Joan Navarro, 1574 (Biblioteca Nacional de 
Madrid, R-2293; ed. facs. Biblioteca Valenciana, Fons Bas 
Carbonell) 
 
VILLANCICOS DE DIVERSOS AUTORES A DOS Y A TRES Y A 
CUATRO Y A CINCO VOCES 
 
Villancicos de diversos autores a dos y a tres y a quatro y a cinco 
vozes, Venècia, Hieronimum Scotum, 1556 (Uppsalas Universitets 
Bibliotek Utl.vok.mus.tr.611) 
 
 
 
CRISTÒFOR DE VIRUÉS 
 
El Monserrate, Madrid, Querino Gerardo, 1587 (Biblioteca Nacional 
de Madrid, R-8.325)  
 
Obras tragicas y liricas Madrid, Alonso Martín 1609 (Real 
Academia Española de Madrid, S. Coms. 7-A-238)  
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ACTAS DE LA ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Actas de la Academia de los Nocturnos (Biblioteca Nacional de 
Madrid, mss. 32, 33 i 34) 
 
 
 
Les obres i el seu context 
 
 Les Actes de l’Acadèmia dels Nocturns estan constituïdes per un 

conjunt de tres manuscrits on es contenen les 88 sessions 

poeticofestives i erudites dels poetes més o menys ocasionals que 

s’aplegaven a l’empar de Guillem Bernat Català de Valleriola, 

fundador i president de l’Acadèmia. Aquelles reunions es portaren a 

terme entre 1591 i 1594. Els més de quaranta participants que tenim 

documentats pertanyien a l’àmbit nobiliari i burgés de la ciutat de 

València i usaven pseudònims relacionats amb la nit: Gaspar 

d’Aguilar (Sombra), Jaume d’Aguilar (Niebla), fra Antoni Joan 

Andreu (Vigilia) Miquel Beneito (Sosiego), Guillem Bellvís (Lluvia), 

Carles Boïl (Recelo), Tomàs Bux, fra Francesc de Castro (Consejo), 

Guillem de Castro (Secreto), Bernat Català de Valleriola (Silencio), 

Ramon Guillem Català (Reposo), Pelegrí Català (Cuidado), Maximilià 

Cerdà de Tallada (Temeridad), Tomàs Cerdà de Tallada (Trueno), 

Fabià de Cucaló (Horror), Francesc Joan Desplugues (Descuido), 

Gaspar Joan Escolano (Luz), Maties Fajardo (Oscuridad), Joan Lluís 

de Fenollet (Temeroso), Gregori Ferrer (Industria), Lluís Ferrer de 

Cardona (Norte), Pere Frigola (Espía), Pere Vicent Giner (Cautela), 

Estaci Gironella (Resplandor), Gaspar Gracià (Peligro), Manuel 

Ledesma (Recogimiento), Joan López Maldonado (Sincero), Joan 

Josep Martí (Atrevimiento), Gaspar Mercader (Relámpago), Evarist 
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Mont (Soledad), Jeroni de Mora (Sereno), Joan Andreu Nunyes 

(Lucero), Jaume Orts (Tristeza), Francisco Pacheco (Fiel), Joan Pallàs 

(Olvido), Hernando Petrel (Sueño), Andreu Rei d’Artieda (Centinela), 

Bartomeu Sebastià (Estrella), Francesc Agustí Tàrrega (Miedo), Joan 

de Valenzuela (Asombro), Llorenç de Valenzuela (Tiento), Ferran de 

Valda (Cometa), Francesc de Vilanova (Recelo), Tomàs de Vilanova 

(Tranquilidad), Gaspar de Villaló (Tinieblas), i Jeroni de Virués 

(Estudio). 

 El contingut d’aquelles actes és variat i mereix una menció 

especial el fet que s’hagen conservat les “intitutiones” o estatuts de 

l’Acadèmia, on es contenien les disposicions genrerals del 

funciomanet d’aquella institució. Tant els estatuts com el mateix 

funcionament de l’Acadèmia dels Nocturs, revelen la influència 

italiana i, en espacial, de les acadèmies humanistes precedents. Els 

objectius de l’Acadèmia no passaven de voler una distracció cultural 

per als participants, els quals es comprometien a reunir-se al voltant 

del president, don Bernat Català, al seu palau –actualment conservat 

ala paceta de Nul·les-, els dimecres, al capvespre, i a “leer una lición 

de aquello que se le encomendare, de la cual resulte a los oyentes 

mucha erudición y dotrina”. La mateixa Acadèmia s’structurava en 

diversos càrrecs que tendien a reproduir la forta compartimentació de 

la societat contrarreformista del moment. El secretari de l’Acadèmia 

estava obligat, a més, a prendre nota del que allà es llegia o 

declamanva. 

 Els textos que ens han arribat són tant en prosa com en vers. La 

part en vers cal dir que ha merescut més l’atenció dels investigadors i 

erudits del passat, tot i que la part en prosa (els discursos), de major 
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complexitat i riquesa intel·lectual, sembla que actualment reclamen 

més l’interés dels investigadors. En qualsevol cas, els textos produïts 

pels acadèmics nocturns són una mostra excepcional de la cultura 

sovint poc trascendent i arsitocràtica del període, on el passat clàssica 

que no falta en les invocacions és vist com un món a imitar, tot fent 

exhibició de l’enginy més subtil per part dels imitadors. 

 En aquest sentit, els poetes de l’Acadèmia dels Nocturns són 

representants del Manierisme que s’imposava a la península Ibèrioca 

d’aquells anys i que, si bé es mirava l’Antiguitat Clàssica –Grècia i 

Roma- amb una afecció enorme, tampoc no deixava de mirar-se el 

passat local –que es pot detectar en temes i gèneres, també, a les 

Actes-, tot donant com a fruit un estil que en algunes coses s’avança al 

Barroc però que, en altres, encara es pot encabir en els corrents del 

Renaixement. 

 Per altra banda, cal esmentar que en aquelles sessions aplegades 

per Català de Valleriola hom trobarà pràcticament els escriptors més 

reconeguts del període i, en especial, aquells que desenvoluparen una 

major activitat, sovint lligada a l’àmbit teatral o, en algun cas, a la 

producció historiogràfica. Així, hi hauríem de destacar diversos 

membres.  

El president del’Acadèmia, Català de Valleriola, fou autor d’una 

Autobiografia i compilador de justes poètiques religioses, algunes de 

les quals arribà a publicar. 

 Gaspar d’Aguilar, és un conegut poeta i escriptor per encàrrec 

en redactar les Fiestas nupciales que la ciudad de Valencia hizo al 

casamiento de Felipe III (València, 1599); també va redactar una 
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interessant descripció de l’expulsió dels moriscos del regne de 

València.  

El també noble don Carles Boïl, fou senyor de Massamagrell i 

de Farnals, i va ser el fundador de l’Acadèmia dels Adorants; coma 

escriptor se li coneix el poema Epitalamio, dedicat al casament de 

Felip II d’Aragó a València, el 1599, i La segunda parte de la Sylva 

de los versos y loas de Lisandro (València, 1600), de caire partoral; 

redactà, encara, alguna peça teatral.   

El noble don Guillem de Castro també particià a l’Acadèmia 

dels Nocturns i, amés de diversos càrrecs relacionants amb l’ofici de 

les armes, va ser procurador general del duc de Gandia i, després, 

arribà a estar a servei del virrei de Nàpols. Es traslladà a Madrid, més 

tard, i va ser conegut, sobretot, per les seues obres teatrals, nombroses 

i en general de bona qualitat. Va participar, també, en la creació de la 

també valenciana Acadèmia dels Montanyesos del Parnàs (1615-

1616). 

Gaspar Joan Escolano pertanyia a l’estament ciutadà i fou 

eclesiàstic, capellà de Sant Esteve i predicador de la ciutat, essent 

anomenat cronista del regne de València el 1604. Va redactar alguns 

textos en llatí, de caire religiós, i algun sermó, però sobretot se’l 

coneix com a autor de les Décadas de la historia de la insigne y 

coronada ciudad de Valencia, publicades el 1610-1611. 

Un altre participant en l’Acadèmia dels Nocturns fou don 

Gaspar Mercader, comte de Bunyol i autor d’una novel·la pastoral, El 

Prado de Valencia, publicada el 1600, on es tracta del casament del 

duc de Gandia i on es publiquen moltes poesies provinents de les 

sessions celebrades pels Nocturns. 
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Del doctor en drets civil i ecelsiàstic Rei d’Artieda, de família 

aragonesa i vinculat a l’exercici de les armes en diverses campanyes 

de la Mediterrània, sabem que aconseguí una gran fama en la seua 

època i arribà a publicar un volum on es conté gran part de la seua 

obra poètica (Discursos, epístolas y epigramas de Artemidoro, 

Saragossa, 1605) i alguns textos dramàticas dels quals només es 

conserva l’intitulat Los amantes, del 1581. 

El canonge Francesc Agustí Tàrrega va ser un dels membres 

fundadors de l’Acadèmia i va escriure nombroses obres de teatre, de 

les quals es conserven una desena de comèdies. També va participar 

en alguns certàmens poètics religiosos i el fet que en redactàs els 

vexàmens ens parla del reconegut prestigi que degué gauidir entre els 

lletraferits valencians. Va readactar, encara, algun llibre de festes. 

Per últim hauríem d’esmentar Jeroni de Virués, germà de 

l’escriptor dramàtic i poeta Cristòfor, autor del Montserrate. Jeroni, 

però, es dedicà amb major interés la traducció de textos de medicina 

de llatí en castellà i també va escriure algunes poesies, publicades, 

com era habitual, en diversos llibres de festes. 

Aquesta nòmina d’autors, i encara els altres no destacats ara ací, 

ja ens poden donar una idea de com podia ser d’heterogènia la poesia 

aplegada als diversos volums de les Actes. Tanmateix, el conjunt fa 

una sensació d’una certa uniformitat, tot tenint en compte els temes i 

la mètrica emprades i, encara, la participació d’uns pressupòsits 

comuns a la gran majoria dels autors. Els temes amorosos, els 

religiosos, els temes jocosos o banals, en són la majoria, però també hi 

podem trobar destcables msotres d’enginy i un cert revifament d’una 

actitud missògina que enllaçava amb el passat medieval i satíric 
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valencià i preludiava el del Barroc. En els discursos, els autors 

s’endinsaren per viaranys més comlicats, com ja hem insinuat més 

amunt, i sovint feien exhibició dels seus coneixements erudits i de 

tendència classicitzant.  

Cal dir, finalment, que la pràctica totalitat de les poesies dels 

nocturns varen ser escrites en espanyol, com tots els discursos, i la 

llengua pròpia dels valencians només apareix en composicions de 

caràcter jocós. 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
Fiestas nupciales que la ciudad y reyno de Valencia han hecho en 
el... casamiento del rey don Phelipe nuestro señor III... con doña 
Margarita de Austria..., València, Pere Patrici Mei, 1599 (Biblioteca 
Municipal de València, Fons Serrano Morales, 1108(1) 
 
Fiestas que la insigne ciudad de Valencia ha hecho por la 
beatificación del santo fray Luis Bertrén, junto con la comedia que 
se representó de su vida y de su muerte, València, Pere Patrici Mei, 
1608 (Biblioteca Universtària de València, Y-18/31) 
 
Expulsion de los moros de España por la S.C.R. Magestad del Rey 
Don Phelipe Tercero..., València, Pere Patrici Mei, 1610 (Biblioteca 
Valenciana, XVII/789 o XVII/867) 
 
 
 
L’autor i les obres 
 

Gaspar d’Aguilar va nàixer a València el 1561 i la seua família 

pertanyia a l’estament mitjà de la ciutat, amb què ell mateix es va 

haver de guanyar la vida exercint de secretari del vescomte de Xelva i, 

després del 1600, com a majordom dels ducs de Gandia, amb els quals 

es va enemistar, per causa d’una poesia que els va escriure amb motiu 

d’unes noces, i que aquells no saberen interpretar correctament. Es va 

casar amb Lluïsa Peralta i va tenir set fills. Poeta i dramaturg destacat, 

va ser elogiat per Lope de Vega, però també ve escriure alguns llibres 

de festes i algun treball de caire més cronístic que posseeixen un gran 

interés. La seua producció va ser pràticament tota en castellà, encara 

que es conserven un sonet de circumstàncies en valencià i un vexamen 

bilingüe. Durant el temps que va viure a Madrid, arribà a ser conegut 

com el Discreto Valenciano, i hi publicà diverses obres, entre les 

quals hem d’assenyalar les incloses al volum intitulat Comedias de 
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quatro ingenios valencianos (1614). Va ser un dels membres de 

l’Acadèmia dels Nocturns, fundada per Català de Valleriola, a 

València, i es va fer anomenar Sombra. En les Actes d’aquelles 

sessions acadèmiques es conserven diverses composicions poètiques 

seues i alguns discursos, com ara un on parla de l’excel·lència dels 

gossos, que aprofiten l’autor per simbolitzar diverses virtuts humanes. 

Alguns bibliògrafs apunten que el disgust amb els ducs de Gandia fou 

la causa de la seua mort, pel juliol del 1623. 

Entre les seues obres teatrals destaquen La gitana melancólica, 

El mercader amante, La venganza honrosa i Los amantes de Cartago, 

publicades en diversos reculls de textos teatrals, i, encara, una 

coneguda com El caballero del Sacramento, el títol de la qual era El 

gran patriarca don Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, dedicada a 

aquest personatge. 

En el camp de la poesia, les seues obres es poden trobar en 

diversos llibres de festes religioses publicades per altri, atés que 

particià en molts certàmens i quasi sempre amb èxit, però segurament 

els seus versos més personals només es van publicar prou de temps 

després de la seua mort, en un volum anomenat Las rimas humanas y 

divinas. 

 Com a cronista, fou l’encarregat de narrar diferents 

esdeveniments politicofestius celebrats a València, sempre amb to 

laudatori. Cal incloure’l, per tant, en el grup de lletraferits valencians 

dels segles XVI i XVII que practicaren la confecció dels anomenats 

“llibres de festes” al servei del poder municipal o la noblesa que el 

protegí. És especialment destacable el pormenoritzat relat de les 

Fiestas nupciales de la ciudad y reyno de Valencia al felicíssimo 
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casamiento del señor rey Felipe III con la señora reyna Margarita 

(València, Pere Patrici Mei, 1599).  D’aquestes festes, que  revestiren 

una gran importància política, fou també un dels organitzadors i va 

voler, especialment, fer una mostra de la fidelitat dels valencians al 

seu monarca. Així mateix, en aquesta mateixa línia, cal assenyalar el 

volum intitulat Fiestas que la insigne ciudad de Valencia ha hecho 

por la beatificación del santo fray Luis Bertrán, y una comedia del 

santo y el certámen poético que se tuvo en el convento de 

Predicadores (València, Pere Patrici Mei, 1608), on la relació de les 

festes és també en vers. Un altre seu escrit amb interés per a la 

historiografia és el seu poema  Expulsión de los moriscos de España 

por el rey don Felipe III (València, Pere Patrici Mei, 1610), on l’autor 

es mostra clarament partidari de l’expulsió de la minoria morisca.  

Un retrat seu, de Ribalta, es conserva al Museu de Belles Arts de 

València. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 

Notícies de València i son regne. (Biblioteca Universitària de 
València, ms. 59). 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Mossén Joaquim Aierdi era, fins fa ben poc, un autor desconegut. 

Cap dels bibliògrafs antics (Rodríguez o Ximeno) no en donaven 

informació sobre el seu treball i solament Just Pastor Fuster (el 1827) va 

incloure en el seu treball biobibliogràfic una nota que li passà l'erudit 

Francesc Xavier Borrull, posseïdor, per aquells anys, dels manuscrits 

d'Aierdi que, amb el temps, anirien a parar a la Biblioteca de la 

Universitat de València. Ara com ara, però, hom coneix moltes dades de 

la seua vida, provinents d’arxius valencians.  

 Així, a família dels Aierdis era d'origen basc, concretament 

d'Hernani, a la regió de Guipúscoa. Establerts a València a mitjans del 

XVI, acabaren ennoblint-se i emparentant amb membres de la xicoteta 

noblesa urbana, sobretot d’origen burocràtic. Vicent Aierdi tingué tres 

fills naturals, un dels quals fou el nostre dietarista, que degué de nàixer 

al voltant de 1613, atés que s'ordenava sacerdot el 1638. En la carrera 

eclesiàstica, Aierdi no passa de beneficiat de la Seu, però cal dir que 

acumulà diversos benifets i gaudí d’una posociío econòmica prou 

puixant. Segurament per això, es va permetre algunes lectures que, 

malgrat tot, no en varen ser moltes, si fem cas de l'inventari dels seus 

béns, realitzat després de la seua mort. La biblioteca d'Aierdi no 

passava, de fet, d'una cinquantena de volums, pràctiament tots en 
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castellà i en llatí, amb alguns títols d’historiografia ben coneguts del seu 

temps, com ara Escolano. 

 Va ser autor d’una inmensa obra dietarística, conformada, 

almenys, per set volums, dels quals només ens n'han pervingut dos: el 

Segon libre, que abraça des de març de 1661 a les primeries d'abril de 

1664, i el Sissé libre, que recull notícies dels anys 1677, 1678 i 1679. 

Probablement, en foren nou, dalt o baix, els libres que arribà a 

confeccionar.  

 En l’obra d’Aierdi apareixen una sèrie de temes que l’interessaren 

especialment. Així, en primer lloc trobem anotacions referides a temes 

religiosos i, més concretament, a aspectes eclesiàstics i litúrgics, tot 

abraçant des de les celebracions festives en què participava tota la 

societat valenciana, fins a detalls puntuals sobre l'ordre en les 

cerimònies més divereses que es feien a la Seu o en altres parròquies i 

convents, passant per la qüestió de la immunitat eclesiàstica, de la qual, 

naturalment, l'autor es mostra un gran defensor. Les notícies d'aquest 

tipus ocupen més de la meitat del dietari, encara que aquest considerable 

volum podria veure's augmentat sensiblement si hi incloïem les notícies 

que parlen de celebracions festives organitzades pels poders civils però 

amb un clar origen religiós i, també, aquelles festes de caràcter laic on 

se celebren diferents actes litúrgics (Te Deum, misses o gràcies, per 

exemple, en saber-se la victòria dels exèrcits hispànics). 

 D'entre les festes que reporta Aierdi, destaquen, en primer lloc, les 

de la col⋅locació dels cossos de vint-i-quatre sants màrtirs, provinents de 

Roma, a la parròquia de Santa Caterina, de València, celebrades entre 

octubre i novembre del 1661. Aierdi és un dels pocs testimonis escrits, i 

l'únic en la nostra llengua, d’aquelles festes en les quals s’arribà a 
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celebrar un certamen poètic ara com ara pràcticament desconegut. 

Aierdi també reconta les festes que es feren a València pel novembre de 

1661, en honor al príncep nounat, el futur Carles II. L'any 1662, de 

gener a maig, es varen celebrar a València probablement les festes més 

fastuoses d'aquell segle, amb motiu de la declaració, per part del papa 

Alexandre VII, del dogma de la Puríssima Concepció "al primer 

instant". Aierdi en fa una acurada descripció que es transforma en un 

realt diari de les festes, conforme aquestes avancen cap al seu punt 

àlgid, amb la impressionant processó del maig en què participaren 

"carros triomfals" construïts pels gremis de la ciutat. Aierdi ho descriu 

tot amb gran detallisme, i encara que la seua narració és paral⋅lela a la 

que féu Joan Baptista de Valda (1663), com a encarregat oficial del 

llibre de festes, el nostre dietarista es mostra sempre més realista.   

 Un altre aspecte destacadíssim a l'obra d'Aierdi és, dins el camp 

de la religiositat, el de les celebracions litúrgiques, de les quals Aierdi 

esmenta sovint si s'ajusten o no a l'ordre i costum establert i si, també, 

són motius d'enfrontaments entre els poders eclesiàstics i civils, cosa 

ben freqüent a l'època i que generava enfrontaments de vegades greus. 

Al costat d'aspectes més quotidians, el dietarista també pot entretenir-se 

en la descripció de les escenografies pròpies de les "funccions" 

funeràries, amb les túmuls, les llumenàries i la resta d'elements. 

 El segon gran tema d'interés de mossén Aierdi és la violència 

social. I en deixar constància escrita d'aquelles actuacions violentes, el 

nostre autor s'inclou perfectament entre els dietaristes valencians 

d'aquell segle que redactaren uns papers on predominen les llistes 

d'assassinats -o d'intents- i els ajusticiaments dels criminals. A les 

Notícies de València i son regne hi podem dividir aquest interés en 
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quatre grups que ara només comentarem molt sumàriament. En primer 

lloc, hi trobem nombrosos assassinats, temptatives i robatoris amb 

víctimes, amb una freqüència quasi diària: escopetades, estocades, 

punyalades, etc. apareixen ça i lla, de vegades narrant el cas de forma 

breu, però d'altres amb una gran profusió de detalls. En ocasions, l'autor 

tempta i tot d'interpretar les evidències deixades pels criminals. Un 

segon grup es trobaria integrat per les notícies referides a la presència de 

pirates barbarescos a les costes valencianes. En general, el dietarista ens 

informa d'alguna captura de naus cristianes o del desembarcament de 

pirates a la costa, amb el consegüent saqueig d'algun lloc, com ara un 

convent, prop d'Elx, o la captura de cristians. Igualment, ens pot 

informar de la captura de "moros" per part dels cristians. Encara, en un 

tercer grup de notícies referents a violències diverses, hi trobem 

enfrontaments socials, com ara la revolta dels llaurados de l'Horta de 

València, del 1663, pràcticament desconeguda i que Aierdi narra amb 

tota mena de detalls. De fet, constitueix un dels episodis més 

interessants reportats pel dietarista i és, també, un dels més reeixits, 

arribant a assolir quotes de narrativitat dignes dels millors cronistes de 

l'època, i reflectint les escenes amb vivesa i realisme. Tot, però, des de 

l'òptica de qui és un acarnissat contrari d'aquella revolta. De més a més, 

aquest relat d'Aierdi es constitueix en una de les fonts més fiables i 

directes d'aquells enfrontaments, com han posat de relleu els pocs que 

l'ha estudiada. Finalment, un quart grup de notícies dedicades a la 

problemàtica social i els seus enfrontaments és el que s'ocupa del 

bandolerisme. Val a dir, d'entrada, que l'obra d'Aierdi conté abundoses i 

interessantíssimes informacions sobre aquest fenomen i, si bé ens ho 

transmet de manera fragmentària -generalment anota els esdeveniments 
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més destacats, i no d'altres-, presenta l'avantatge de reportar escenes i 

comentaris que difícilment podrem trobar a la paperasa burocràtica i 

oficial que ens ha conservat dades sobre els bandolers valencians. Les 

notícies que podem trobar sobre aquesta qüestió fan referència a 

enfrontaments entre diferents bàndols -molt nombroses-; o, encara 

d'altres, més escarduseres, però ben interessants, que atenyen la vida 

privada dels bandolers. 

 Al costat d'aquests tres grans blocs temàtics de notícies n'hi ha, 

encara, un altre grup que podríem qualificar de miscel⋅lani, on 

s'inclouen els esdeveniments més diversos. Des de la política de la 

monarquia –les guerres amb Portugal i França o el colp d'estat de don 

Joan d'Àustria-, fins a les notes necrològiques, que afecten, genralment, 

a personatges relacionats amb la Seu de València però no només, 

passant per la provissió de càrrecs civils i eclesiàstics de la ciutat i regne 

de València -virreis, arquebisbes, justícia, jurats, mustassaf...-, la 

celebració de comèdies i bous, la metereologia, amb pluges, riuades, 

etc., les monstruositats o deformitats humanes, o l'aparició de sants, 

ànimes i dimonis. També mereixen, finalment, un esment especial un 

parell de casos en què l'autor narra de manera detallada l'ascens social 

de tres personatges coetanis seus. Potser perquè el dietarista hi veia 

reflectida la trajectòria de la seua família. 

 Mossén Aierdi, com d'altres dietaristes, va deixant entreveure la 

seua ideologia i ens transmet la visió del món que l'envolta. En aquest 

sentit, paga la pena de detenir-nos ara en aquestes seues observacions, 

les quals, més enllà de constatar la mera i simple opinió momentània, 

ens poden ajudar a fer-nos una idea de la personaliat de l'autor, de la 

seua manera particular de pensar -personal i estamental-, atés que, a 
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través dels seus papers hom pot descobrir una bona part de la seua 

mentalitat. Des del rei al poble -i els delinqüents-, tots els estaments 

socials i els diferents càrrecs polítics o eclesiàstics mereixen, en un 

moment o en altre, l'atenció d'Aierdi, la seua consideració personal. 

 Així, la figura del monarca li inspirava un gran respecte, en tant 

que garanteix l’estat hispànic. Un estat que arriba a identificar amb els 

conceptes "Espanya" i "església".  No obstant aquesta ideologia, tampoc 

no s'està de criticar les actuacions de la monarquia quan atempten contra 

els interessos eclesiàstics. En un afer tan estretament lligat a la 

monarquia com el colp d'estat de don Joan d'Àustria, el 1677, mossén 

Aierdi deixa entreveure clarament la seua simpatia envers el bastard de 

Felip IV, tot participant de l'entusiasme generalizat, especialment a la 

Corona d'Aragó.  

 A pesar de la veneració per la figura reial, palesa en Aierdi, com 

en general en els seus contemporanis, cal dir que els representants del 

rei i de la justícia no gaudien del mateix favor, tret, això sí, d'alguna 

excepció. En aquest sentit, pel que fa als virreis i a tota la maquinària de 

l'administració de justícia al regne de València, Aierdi, com els altres 

dietaristes, evidencien el seu funcionament pèssim i poc profitós i, ben 

freqüentment, els en fa responsables. En una situació tan delicada com 

la revolta dels llauradors de l'Horta de València del 1663, Aierdi explica 

que el virrei marqués de Camarasa, en va ser responsable, en part, de la 

revolta. 

 També Aierdi, com atres memorialistes del moment, es queixa de 

la  situació a València, per causa del bandolerisme, que havia arribat a 

extrems insostenibles. Només quan serà virrei el duc de Ciudad Real, 
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Aierdi sembla elogia la seua actuació, d’acord amb altres cronistes del 

moment, com ara Ignasi Benavent.  

 De vegades, Aierdi jutja negativament els cavallers valencians, en 

especial si s’aparten d’allò que hom considerava tradicional, i això a 

pesar que el nostre dietarista formava part d’aquell estament al que 

havia accedit la seua família gràcies a la fortuna pròspera del pare del 

nostre escriptor. De tota manera, la noblesa retratada per Aierdi, a més 

de participar en els afers del bandolerisme i encobrir crims -de 

bandolers o no-, també se'ns presenta interessada en la defensa dels furs 

valencians, ben d'acord, doncs, amb l'onada de neoforalisme que anava 

creixent al país i a totes les terres de la Corona d'Aragó. 

 Pel que fa als jurats i altres representants del poder municipal, 

mossén Aierdi hi mostra sovint la seua simpatia. València -la "ciutat" 

com a corporació municipal- és als seus ulls una "il⋅lustre república". 

Durant l'enfrontament de la ciutat contra els llauradors de l'Horta, 

Aierdi sempre es manté a favor del municipi i contra el virrei i els 

llauradors. Respecte als menestrals, però, l’autor hi demostra una certa 

consideració positiva -en cas que ascendesquen socialment- i més 

encara si es tracta de "mercaders", en la qual cosa devia d'influir la 

seua pròpia extració social. 

 Ara bé: l’estament social envers el qual el nostre dietarista es 

mostra més desconfiat és el dels llauradors. Això es fa sobretot evident 

en les notícies que fan referència a l'esmentada revolta dels llauradors 

del 1663.  

 Però Joaquim Aierdi ens dóna, també, informació sobre un altre 

sector social del qual formava part: el clergat. De fet, les crítiques a 

l'estamnet eclesiàstic són prou abundoses. Així, hi apareixen retrets als 



 85 

arquebisbes, si aquests perden "preeminències" davant els poders civils 

o quan, per les seues actuacions, menyscaben la inmunitat eclesiàstica. 

Els elogis, per contra, podem trobar-los quan allò que s'exalça són les 

virtuts cristianes d'aquell mandatari en qüestió. Pel que fa als beneficiats 

de la Seu -en el grup dels quals s'incloïa Aierdi-, de vegades sembla que 

ironitza sobre el seu interés purament econòmic en acudir a les 

celebracions. Encara que d'altres vegades sembla que critica l'absència 

de pagament per l'assistència a un ofici:  

 Dins l'estament eclesiàstic, són els frares aquells que reben més 

crítiques per part del nostre dietarista. La primera d'aquestes crítiques al 

clergat regular va contra els de Sant Doménec, i cal posar-la en contacte 

amb les rancúnies entre els capellans de la ciutat, partidaris de la 

canonització del també capellà Jeroni Simó, i els frares predicadors, 

obviament interessats en la canonització del seu germà d’hàbits, sant 

Lluís Bertran.  

 El text de mossén Joaquim Aierdi és, sense cap dubte, el dietari 

valencià del Barroc més interessant que ens ha pervingut. Encara, és un 

testimoni extraordinari pel que fa a la història social i lingüística 

valenciana. La llengua reportada per Aierdi, àgil i popular en molts 

moments, tot i que presenta castellanismes de tant en tant, es troba ben 

pròxima als models tradicionals i és un exemple perfecte de les 

possibilitats que oferia l’idioma a la fi del segle XVII. 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
La vida de sant Julià, abat y màrtyr, y de santa Basilyssa, verge, 
d’aquell sposa, abadessa de mil santes donzelles, València, Joan 
Jofré, 1528 (Biblioteca Municipal de València, Fons Serrano 
Morales, A-8/231 o Biblioteca de Catalunya, Sign. 11-VI-51; ed. 
facsímil, Barcelona, 1971)  
 
 
La vida, martyri y translació dels gloriosos màrtyrs e reals prínceps 
sant abdon e Senén, e la vida del gloriós bisbe e màrtyr sant Ponç, 
advocats dels llauradors contra la pedra y tempestat, València, Joan 
Navarro, 1542 (Biblioteca Municipal de València, Fons Serrano 
Morales, A-8/231) 
 
 
 
 

Vida i obra 

 

Joan Baptista Anyés va nàixer a València, el 30 de març de 1480 

i va morir el 6 d’agost de 1553. Va ser teòleg, poeta i prosista en llatí i 

en valencià. Provenia de nissaga genovesa (Agnesi) i va estudiar arts i 

teologia a la Universitat de València. Ordenat sacerdot, va entrar al 

servei dels comtes d’Oliva, com a educador de Francesc Gilabert de 

Centelles, hereu dels títols. Aquella ocupació féu que Anyés estigués 

en contacte amb tota la noblesa regnícola i, encara, amb algunes cases 

principals de la resta de la Corona d’Aragó. La seua posició el portà a 

mantenir-se fidel a la noblesa, durant les Germanies, tot i que era 

parent d’alguns dels dirigents revoltats. També va mantenir contactes 

amb el marqués de Cenete, amb els ducs de Calàbria, virreis de 

València, don Ferran d’Aragó i dona Germana de Foix, i també amb 

dona Mencia de Mendoza, segona muller del duc de Calàbria i dona 
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afeccionada a les lletres humanistes, que arribà a ser protectora de la 

viuda de Lluís Vives. Igualment, per la seua pertanyença al clergat, va 

establir contactes amb els arquebisbes Jordi d’Àustria i Tomàs de 

Villanueva. A alguns d’aquests personatges va dedicar part de la seua 

obra, encara que el seu major protector fou el comte d’Oliva, Francesc 

Gilabert.  

 Situat, per tant, al bell mig de la vida social valenciana, Anyés, 

però, lluny de deixar-se arrossegar per les facilitats de vida que tenia a 

la mà, va optar per una vida devota i de religiositat, connectat amb els 

corrents espirituals de la devotio moderna i dedicant-se a l’estudi de la 

Bíblia i els escrits dels pares de l’Ésglésia. El seu interés per aquells 

estudis el portà a defensar sant Jeroni, a la seua Apologeticon 

panegyricon (1550), contra les acusasions d’Erasme de Rotterdam. 

D’altra banda, cal dir que admirà el treball de Lluís Vives. 

 En llatí també va redactar un tractat contra els mètodes de 

conversió forçosa dels moriscos, l’Elegia pro neophitis sarracenis 

(1543), un aspecte que devia de conéixer ben bé, atés que durant un 

temps s’encarregà de la catiquització dels nouconvertits de la Vall 

d’Aiora. Va escriure, també,  nombroses Apologiae, en vers i amb 

comentaris en prosa, d’estil artificiós, les quals han estat traduïdes 

recentment per Martí Duran i Mateu.  Aquestes apologies varen ser 

publicades a València, el 1543, a despeses del Centelles que Anyés 

s’encarregà d’educar. En aquesta obra, a banda d’algunes peces de 

circumstàncies, la major part del text parla de la guerra de les 

Germanies. L’estructura de l’obra és molt complexa i sembla que va 

patir nombroses reescriptures. La Primera apologia està dedicada a 

les actuacions dels cavallers i ciutadans honrats valencians contra els 
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agermanats, tot posant especial èmfasi a fer aparéixer els seus 

protectors, els Centelles. En la Segona apologia se circumscriu en les 

accions del marqués de Cenete i en la seua victòria sobre Vicent Peris, 

cap dels agermanats. Aquesta part va ser dedicada a la filla del 

marqués, que llavors era duquessa de calàbria i virreina de València. 

A la Tercera apologia encara té major portagonisme el comte d’Oliva 

i hi ha una “apologia de les aus”, on l’autor recull nombrosa 

informació erudita provinent del món clàssic, però, segons E. Duran, 

“no pretenia pas il·lustrar el lector sobre els ocells del Regne de 

València, sinó emprar les aus com una metàfora en el seu hipotètic 

al·legat en pro dels agermanats”. 

L’obra religiosa d’Anyés en llatí ens ha pervingut compilada en 

un sol volum, segurament relligat per orde de Tomàs Real, manuscrit i 

conservat a la Catedral de València, autògraf d’Anyés, que porta per 

títol Panthalia. Aquest text, en metre dactílic, havia d’estar conformat 

per trenta llibres dividits en tres parts, però no passà del llibre XVII, ja 

que Anyés moria el 1553. En aquesta obra, Anyés pretenia redactar 

una “summa teològica”. Encara, entre la seua obra llatina, cal destacar 

una Egloga in nativitate Christi, dedicada a Jerònima Eixarc, monja i 

deixeble d’Anyés, la qual peça teatral va ser representada davant don 

Ferran d’Aragó i dona Germana. 

 Joan Baptista Anyés va estar respresentat per Joan de Joanes a 

les Místiques noces de santa Agnés amb el venerable Anyés (o 

Agnesi), conservat al Museu Sant Pius V, de València, i també apareix 

al Baptisme de Crist de Vicent Massip que es conserva a la Seu de 

València. L’Ésglésia el va reconéixer com a venerable, per les seues 
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mostres de devoció i pietat i, amb aquestes virtuts seues caldria 

relacionar la seua obra en valencià que ens ha arribat. 

 Cal dir que, tocat d’humanisme com se’ns mostra Anyés, el seu 

idioma “natural” havia de ser el llatí, però, en un parell d’ocasions 

almenys, usà la llengua de València. Així, en vers i amb influències 

marquianes i corellianes, publicà unes cobles a La vida de sant Julià, 

abat y màrtyr, y de santa Basilyssa, verge, d’aquell sposa, abadessa 

de mil santes donzelles (València, 1527). Estan dedicades a Isabel de 

Cruïlles, deixeble espiritual d’Anyés i els personatges motiu del text, 

sant Julià i santa Basilissa, eren els patrons del monestir de monges 

agustines que hi havia prop de casa de l’autor. Per una altra banda, en 

prosa, i també un tant recargolada, va donar a l’estampa, igualment a 

València, el 1542, La vida, martyri y translació dels gloriosos màrtyrs 

e reals prínceps sant Abdon e Senén, e la vida del gloriós bisbe e 

màrtyr sant Ponç, advocats dels llauradors contra la pedra y 

tempestat. Aquesta obra està dedicada a la comtessa d’Oliva, Maria de 

Cardona, esposa del ja esmentat comte d’Oliva, don Francesc 

Gilabert. La vida dels sants Adbon i Senent és proposada com a model 

de virtuts als llauradors, a qui en última instància sembla que 

s’adreçava, almenys hipotèticament, Anyés, preocupat, com sempre, 

en l’adoctrinament dels seus coetanis. Val a dir que en aquest text, el 

més interessant en vernacle del nostre autor, es contenen algunes 

opinions pejoratives sobre la literatura de cavalleria i de ficció, en 

contra de la qual es proposa la història i l’hagiografia. Pel que fa a la 

llengua d’Anyés, Max Cahner ha afirmat que la fonètica, la 

morfologia i la sintaxi presenten “un aspecte modern, és a dir, 
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adquiriren el caràcter de la llengua culta actual, de manera similar al 

procés de formació del castellà o del francès clàssics.” 
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GASPAR BLAI ARBUIXECH 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Sermó de la santa Conquesta, València, Jeroni Vilagrassa, 1666 
(Biblioteca Valenciana, XVII/265 o XVII/556) 

 
 
 

L’autor i l’obra 
 
 Gaspar Blai Arbuixech va nàixer a Agullent, segurament el 

1624, de manera fortuïta, atés que els seus pares, d’Ontinyent, s’hi 

havien traslladat provisionalment. Estudià filosofia a la Universitat de 

València i, des del 1645, va ser col·legial de beca del Reial Seminari 

de Corpus Christi de la mateixa ciutat. Aconsegué el títol de doctor en 

teologia i s’ordenà sacerdot, passant a ocupar un benifet en la Seu de 

València. Des del 1650 va formar part de la Congregació de Sant 

Felip Neri, renunciant a altres llocs de més preeminència oferts per 

l’arquebsbe Urbina, i optant per ser maningut com a oratorià pels 

germans Crespí de Borja, bisbe de Plasència i lloctinent general de 

l’Ordre de Montesa respectivament. Arbuixech degué gaudir de gran 

predicament en la ciutat, segons ens reporta Vicent Ximeno, ja que 

s’ocupà en “poner en paz las familias y sossegar sangrientos vandos y 

enemistades” i, per altra banda, orientà molts estudiants eclesiàstics, 

cosa que estaria relacionada amb el càrrec de prefecte de les 

comunions mensuals que detentava a la Universitat de València. La 

seua devoció a la Puríssima –com també la dels Crespí de Borja que li 

eren protectors- el va portar a fomentar aquell culte marià i, 

especialment, després del 1661, en què s’hi va concedir el dogma. Per 

instigació d’Arbuixech sembla que es renovà la capella de la 

Puríssima d’Ontinyent i es renovà la imatge de plata que es venera en 
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aquella localitat. Va morir a València, el 13 de juliol de 1670, i va ser 

soterrat a la capella suara citada d’aquella vila de la Vall d’Albaida. 

La Universitat de València celebrà uns solemnes funerals, en què 

sermonà Joan Baptista Ballester.  

 La seua obra, malahuradament, ens ha arribat de manera molt 

desigual. En aquest sentit hem d’assenyalar que segurament va 

composar molts dels versos que exhibí la Universitat en les festes de 

la Puríssima, del 1661 –en jeroglífics o cartells que figuraven 

anònims- i, també, degué ser seua tota la idea i fins i tot alguns dels 

textos relacionats amb el certamen literari celebrat a Ontinyent en 

aquell mateix any i en commemoració de les festes immaculistes. 

 La seua activitat sermonadora degué ser notòria i deixà, 

manuscrits, dos volums intitulats Sermones de quaresma y otros 

assuntos, que segons els bibliògrafs antics Rodríguez i Ximeno, es 

conservaven a la biblioteca de l’Oratori de València i que ara com ara 

estan il·localitzats.  

 L’única homilia seua que va arribar a la impremta i ens ha 

pervingut és el conegut Sermó de la conquista, predicat i publicat a 

València el 1666. Aquesta peça d’oratòria sagrada caldria encabir-la 

dins el model de “prosa barroca culta” proposat per Modest Prats i 

Albert Rossich qua va ser habitual entre alguns predicadors desitjosos, 

sobretot, d’enlluernar l’auditori amb les seues dots. En aquest sentit, i 

en paraules dels investigadors suara citats, en aquest casos, 

“l’escriptor hi utilitza tota classe d’imatges, símils i anècdotes, 

incorpora citacions bíbliques i clàssiques, acumula castellanismes i 

s’esforça per buscar recursos retòrics variats per commoure l’auditori, 
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però no pas fins al punt d’allunyar-se d’un nivell generalment 

comprensible”. 

 El Sermó de la conquista d’Arbuixech és un text que, a més de 

narrar el fet conegut de la pressa de València per part de les hosts 

catalanoaragoneses comandades per Jaume I, té un record especial per 

la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, l’espasa del qual es 

condevava a València i formà part, des d’aquell any 1666, de la 

processó del 9 d’octubre, acompanyant el penó de la conquesta. A 

nivell lingüístic, el Sermó presenta un valencià culte, amb citacions 

llatines de la Bíblia i d’alguns clàssics del passat, i també utilitza fonts 

cronístiques més o menys conegudes per l’auditori, en un intent, al 

remat, de fer exhibició de l’erudició de l’autor. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Les intruccions e ordinacions per als novament convertits del regne 
de València, València, Joan Mei, 1566 (Biblioteca Valenciana, 
XVI/107 o XVI/F-9) 
 
 
 
Els autors i l’obra 

 

Jordi d’Àustria va nàixer a Gant en una data desconeguda i va 

morir a Lieja, el 1557. Fill natural de l’emperador Maximilià I, va ser 

oncle, per part de pare, del cèsar Carles, per influència del qual va 

estar nomenat arquebisbe de València, el 1538, i després, el 1544, 

bisbe i príncep de Lieja. Durant el seu mandat va residir 

majoritàriament a Villar de Benaduf, a la comarca dels Serrans, que 

des de llavors passà a anomenar-se Villar de l’Arquebisbe. Un dels 

majors problemes a què hagué d’enfrontar-se, durant el seu pontificat, 

fou el dels moriscos, per als quals va redactar les Intruccions e 

ordinacions per als novament convertits del regne de València. Hom 

suposa que, en aquest treball, va comptar amb l’auxili d’Antonio 

Ramírez de Haro, bisbe que havia estat d’Orense i en aquell moment 

era bisbe de Ciudad Rodrigo (1539-1541), com s’indica a la primera 

edició de l’obra. Això, encara, ens aprofitaria per datar amb major 

exactitud la confecció d’aquell text. D’altra banda, cal dir que 

Ramírez de Haro va ser inquisidor apostòlic i comissari reial a les 

terres valencianes per al govern espiritual i temporal dels moriscos per 

dessignació de Carles I. Ara com ara, no sabem si aquelles 

disposicions arribaren a imprimir-se durant el temps que fou 

arquebisbe de València don Jordi d’Àustria, però sí que ho foren 
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després, en diverses ocasions. La primera, el 1566, per manament de 

l’arquebisbe don Martí Pérez de Ayala, que les va veure i examinar en 

el sínode diocesà del 1565 i les va adjuntar a la publicació d’aquell. La 

segona vegada va ser el 1594, també en reeditar-se el sínode de 

l’arquebisbe Pérez de Ayala, el qual també va manar imprimir una 

Doctrina christiana en lengua aráviga y castellana, compuesta e 

impresa por mandato del illustrissimo y reverendissimo señor don 

AMrtín de Ayala, arçobispo de Valencia, para la instrucción de los 

nuevamente convertidos d’este reyno (València, Joan Mei, 1566), que 

vindria a demostrar la preocupació del bisbat respecte a aquell 

problema. 

 La primera cosa que hauríem de dir sobre aquesta obra és que 

segurament va estar inspirada per l’arquebisbe don Jordi, però la seua 

redacció aniria a càrrec d’algun fill del regne que controlàs la llengua i 

conegués de prop la problemàtica, fins al punt de poder redactar aquell 

breu tractat que pretenia, sobretot, a més de donar unes “instruccions 

que los novament convertits del present regne de València han de 

servar”, ser d’utilitat als rectors i capellans destinats als llocs on 

habitaven majoritàriament els nouconvertits. També hi ha ordinacions 

referides als alguatzirs dels llocs i als visitadors d’aquelles poblacions. 

 La part més interessant del text conté una sèrie de disposicions 

referides a l’antroponímia, als ritus i costums dels moriscos, totes elles 

adreçades a assimilar aquella minoria etnicorreligiosa a la cultura 

catòlica dominant, cosa que, com és ben sabut, no va estar possible, i 

acabà amb l’expulsió del 1609. L’edició de 1594, per tant, 

representaria una de les últimes temptatives per predicar la fe cristiana 

en terres de moriscos. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Ramellet del bateig del fill y fillol de València, sanct Vicent Ferrer. 
València, Jeroni Vilagrassa, 1667 (Biblioteca Pública de Castelló, 
XVII-968(15) o Biblioteca Pública d’Oriola 17344(3). 
 
 
 
L’autor i l’obra 

 

 Joan Baptista Ballester va nàixer a València, el 21 de juliol de 

1624. Estudià gramàtica i poesia llatina des de ben menut, de manera 

que als 1e anys ja havia obtingut el títol de mestre en arts i als 16 anys 

es va doctorar en teologia. Un parell d’anys després va guanyar la 

càtedra de filosofia a la Universitat de València. Va opositar en 

diverses ocasions a pavordries i càtedres de teologia i, en opinió de 

Vicent Ximeno, coneixia l’hebreu, el grec i l’arameu. Va arribar a ser 

examinador sinodal de l’arquebisbat de València i examinador de 

filosofia i teologia en la universitat. Pelq ue fa a la seua carrera 

eclesiàstica, emparat en el favor de l’arquebisbe Pere d’Urbina, va ser 

rector de diverses parròquies valencianes fins que arribà ocupar el lloc 

d’arcedià de Morvedre, des del 1652. Va ocupar els llocs, també, de 

jutge ordinari i qualificador del Sant Ofici. Viatjà a Roma, per 

mamament de Felip III d’Aragó amb l’ambaixada que havia de 

recaptar la concessió del dogma de la Puríssima. Promogut Urbina a 

l’arquebisbat de Sevilla, s’emportà amb ell a Ballester, i en aquella 

ciutat va ser catedràtic de prima de teologia. Poc de temps després, 

segurament, Ballester tornà a València i es vinculà a la Congregació 

de l’Oratori de Sant Felip Neri, de València. Va morir el 23 de 

setember de 1672. 
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 Durant tota la seua vida, però, destacà de manera especial la 

seua activitat com a sermonador. De fet, vicent Ximeno afirma que 

“exercitóse muchos años en la predicación, dexándose llevar los 

principios de aquel estilo que llaman culto, conceptuoso y ameno, 

incitado de su misma sutileza.”  Però, encara és més interessant 

assenyal que el mateix Vicent Ximeno destaca que “buscávanle para 

las funciones más festivas y de mayor concurso, y llegaro a aclamarle 

por el Fénix de la predicación”. És per això que la seua activitat 

literària la trobem relacionada especialment amb l’oratòria sagrada, 

encara que també va fer algunes incursions en el camp de la 

historiografia i l’hagiografia, sense massa encert en alguns casos, 

segons els crítics. Car dir que redactà un Catálogo de los obispos y 

arzobispos de Valencia desde el año I de la muerte de Christo, 34 de 

la vida y tiempo de los apóstoles, hasta el presente año 1672, que 

usava alguns cronicons antics com a font principal dels períodes 

antics, que va publicar dins uns eu volum que portava per títol 

Identidad de la imagen del Santo Christo de San Salvador de Valencia 

con la sacrosanta imagen de Christo de la ciudad de Berito, en la 

Tierra Santa (València, 1672), un llibre que generà una apassionada 

polèmica sobre el loc d’origen de sant Llorenç, iq ue es prolongà 

inclús després de mort Ballester, que en efecte ja només va poder 

contestar a través d’una onbra pòstuma de què tingué cura Llorenç 

Mateu i Sanç.  Al marge d’aquells temes erudits sobre relíquies i 

pàtries de màrtirs de l’antiguetat que agradaven tantíssim als homes 

del Barroc, va redactar una vida de sant Felip Neri, en llatí (València, 

1648) que després va estar traduïda en italià per don Lluís Crespí de 

Borja i nombrosos textos de caire apologètic destinats a persones de 
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virtuts reconegudes per l’església, com ara els metges Vicent Miquel 

Gil (1655) i don Melcior de Villena (1656), o sant Pere Nolasc, el beat 

Pere de Arbuès, sant Joan de Mata i sant Fèlix de Valois o el mateix 

bisbe a qui havia conegut en persona, Lluís Crespí de Borja (1676). 

Molts d’aquests textos no són altra cosa que sermons predicats en 

festes i celebracions específiques o en exèquies, a les quals, encara, 

hauríem d’afegir uns quants papers dedicats a la Puríssima Concepció 

de Maria (un d’ells publicat a Sevilla, el 1662, i els altres a València, 

el 1664 i el 1665), uns altres relacionats amb la nova capella de la 

Mare de Déu dels Desemparats de València  i, en especial, convé 

assenyalar el Panegírico en las exequias que la muy insigne 

Universidad de Valencia hizo a la memoria del apostólico varon 

doctor Gaspar Blai Arbuixech (València, 1671), un destacat 

predicador del seu temps, i el Ramellet del bateig del fill y fillol de 

València, el apostòlich sact Vicent Ferrer (1667), predicat a la 

parròquia de Sant Esteve, amb motiu de la festa del bateig del sant 

medieval. 

 Pel que respecta a aquest sermó en valencià, que és l’únic seu 

que ens ha pervingut imprés en aquesta llengua, hauríem de dir que 

segurament no va ser l’únic que predicà en l’idioma propi del país. 

Molt probablement també fou en valencià el sermó que Ballester 

pronuncià en la festa de la parròquia de Sant Tomàs, de València, el 

1565, atés que es va fer el dia de sant Jordi, que coincidí aquell any 

amb la vespra de sant Vicent Ferrer. En qualsevolc as, el Ramellet és 

una de les peces d’oratòria sagrada valenciana de més volada, amb 

què Modest Prats i Albert Rossich l’han adscrit al model de prosa 

barroca “cultista”, i que podem trobar en textos “de gran ambició 
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literària, la qual, d’acord amb l’estètica del seu temps, es proposa 

explotar les màximes possibilitats retòriques que li ofereix la poètica 

barroca, sempre segons els models castellans, que deixen una 

emprempta decisiva tant en la gramàtica com en el lèxic i fins en el 

gust prosòdic.” En qualsevol cas, això s’addiu perfectament amb la 

definició de “culto, conceptuoso y ameno” que havia atorgat Ximeno 

a l’estil de Ballester, i qe és precisament el que trobem en el seu 

Ramellet, una peça que caldria incloure, sense dubte, dins una tradició 

de sermons en valencià que es va matenir viva durant els segles XVI i 

XVII i que es prolongaria, encara, durant el XVIII i el XIX, tot i que 

els testimonis de la mateixa no siguen massa abundants. 

 

 

Bibliografia específica 

 
CASANOVA, E.: “Sobre els sermons de les festes de Sant Vicent 
Ferrer al segle XVIII a València”, dins Miscel·lània d’homenatge a 
Enric Moreu-REy, Barcelona, 1988, pp. 385-407. 
 
XIMENO, V.: Escritores del reyno de Valencia, vol. II, València, 
1749, pp. 67-70. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERE ANTONI BEUTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

 
OBRA SELECCIONADA: 

Primera part de la Història de València, València, Joan Mei, 1538 
(Biblioteca Valenciana, XVI/27) 
 
Primera parte de la Corónica general de toda España y especialmente 
del reyno de Valencia, donde se tratan los estraños acaescimientos 
que del diluvio de Noé hasta los tiempos del rey don Jayme de Aragón, 
que ganó Valencia, en España se siguieron, con las fundaciones de 
las ciudades más principales d'ella y las guerras crueles y mutaciones 
de señoríos que ha huvido, València, Joan Mei, 1546 (Biblioteca 
Valenciana, XVI/11) 
 
Segunda parte de la Corónica general de España y especialmente de 
Aragón, Cathaluña y Valencia, donde se tratan las cobranças d'estas 
tierras de poder de moros por los ínclytos reyes de Aragón y condes de 
Barcelona. Y pónese en particular la conquista de la ciudad y reyno 
de Valencia y Murcia, con las yslas Mallorca, Menorca, Eviça y las 
otras, València, Joan Mei, 1551 (Biblioteca Valenciana, XVI/50) 
 
Cronica general d'Hispagna et del regno di Valenza, nella quale si 
trattano gli avenimenti et guerre che del diluvio di Noe insino al 
tempo del re don Giaime d'Aragona, che acquistò Valenza in Spagna 
si seguitarono, (...) nuovamente tradotta in lingua italiana dal signore 
Alfonso de Ulloa, Venècia, Gabriel Giolito dei Ferrari e fratelli, 1556 
(Biblioteca Valenciana, XVI/129 o XVI/571) 
 

 

L’autor i l’obra 

 

 L’origen dels Beuter valencians caldria buscar-lo en alguna 

família de mercaders eslaus o germànics que, atrets per les possibilitats 

que oferia la capital del regne de València, s'hi instal·laren en un 

moment indeterminat del segle XV. Més tard, entre el 1490 i el 1495 

degué nàixer Pere Antoni, el qual encara va arribar a conéixer alguns 
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dels millors anys d'aquella urbs puixant i orgullosa. Va viure, igualment, 

el somni d'Itàlia, amb Nàpols que encara recordava el pas del 

Magnànim i Roma plena de descendents dels Borja, i acabà per formar 

part del cercle de la noblesa i l'oligarquia que havia eixit vencedora de 

les Germanies. Beuter es dedicà a la carrera eclesiàstica i se'ns mostra 

desitjós de pujar en l'escalafó social, si hem de fer cas del seu viatge a 

Itàlia, on aconseguí càrrecs per designació pontifícia, o de les 

dedicatòries dels seus llibres als arquebisbes de València. Va estar 

vinculat, segurament, a la cort virregnal en un grau que no podem 

precisar o, si més no, era conegut pels virreis. Des del 1530 fou 

predicador de la ciutat i ja des del 1522, de manera irregular, però, el 

trobem documentat com a professor de l'Estudi General, on va ocupar 

diverses càtedres. És ben probable, encara, que, com sembla demostrar 

la seua relació amb el  preceptor  de  Felip II,  Juan de  Zúñiga  -casat, 

per cert, amb Estefania de Requesens, filla de la noble dona valenciana 

Hipòlita de Liori-, un home amb la trajectòria social i cultural de Beuter, 

tingués algunes aspiracions a la cort d'Espanya. 

 Pere Antoni Beuter, fou un home il·lustrat del seu temps i 

s'afanyà, com no podia ser altrament, a donar llustre a la societat en què 

es movia. Més encara, des de la trona o des de les pàgines dels seus 

llibres historiogràfics, Beuter volgué col·laborar a enaltir la imatge del 

seu país; del país recentment adquirit per la seua família. I es va valer de 

la història, per tal de fer-ho. Era un mitjà còmode i que podia deixar ben 

contents els seus coterranis. 

 Beuter va iniciar la seua trajectòria intel·lectual dedicat l'estudi de 

la teologia, com a catedràtic de "Súmula per via de reals" a l'Estudi 

General de València. L'estudi d'aquella disciplina i de la Bíblia, com en 
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altres casos coetanis, el va portar a conéixer les idees d’Erasme i va 

arribar a "erasmitzar", com ha afirmat Joan Fuster. En són testimoni, a 

més de les indicacions que fa a la seua Crònica, els llibres del 

Rotterdamés que posseïa a casa seua a l'hora de la mort. Però aquella 

afecció "erasmista" degué influir molt poc en la consideració que els 

jurats de València mostraven per Beuter. Fins i tot, malgrat que la 

doctrina erasmista perdé pes davant el cèsar Carles a partir de la 

condemna que en féu la Inquisició, el 1537, Beuter continuà gaudint del 

favor dels oligarques de la ciutat: havia rebut honors i càrrecs i seria 

l'encarregat de sermonar en la festa del Centenar de la Conquista (1538), 

com segurament ho havia fet altres anys. També gaudiria, encara, 

d'ajudes econòmiques per tal de publicar llibres seus. De fet, sembla que 

a causa d'haver de parlar en aquell sermó commemoratiu, ara perdut, 

sobre la conquesta de la ciutat per les hosts dels catalans i dels 

aragonesos que comandava el rei Jaume I, Beuter s'aproximà a una 

disciplina com la història. Així ens ho confessa a l'"Epístola" que 

encapçala la Primera part de la seua Història de València.  

 Però Beuter, que malgrat que havia predicat sobre "los que primer 

poblaren la insigne ciutat de València" i recontà, en aquell sermó, "tota 

la història de la conquista de València", només s'hi dedicà 

"marginalment" a la historiografia; quasi per atzar, si fem cas de les 

seues paraules. La seua activitat bàsica hauríem de buscar-la en la 

docència universitària, en l'estudi de la Bíblia i en la redacció de volums 

sobre litúrgia i teologia i d'altres temes vinculats als afers eclesiàstics. 

Els bibliògrafs antics ja conegueren aquests llibres i les nostres 

biblioteques hodiernes en conserven exemplars. Tenen un interés molt 

limitat, ara, per a nosaltres, però no hi ha dubte que és en aquells llibres 
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on les futures investigacions podran perfilar millor les línies del 

pensament beuterià. La història, com ja hem vist, només tenia un interés 

secundari. Beuter, però, hi incidí, encara, després, i redactà una segona 

part de la Història de València, que la publicà ja en castellà (Segunda 

parte de la Corónica general de España y especialmente de Aragón, 

Cathaluña y Valencia, donde se tratan las cobranças d'estas tierras de 

poder de moros por los ínclytos reyes de Aragón y condes de 

Barcelona. Y pónese en particular la conquista de la ciudad y reyno de 

Valencia y Murcia, con las yslas Mallorca, Menorca, Eviça y las otras, 

València, Joan Mei, 1551),  probablement impulsat per l'èxit de la 

traducció en aquella mateixa llengua de la Primera part, a la qual havia 

afegit tant que alguns autors la considren una obra diferent del tot  

(Primera parte de la Corónica general de toda España y especialmente 

del reyno de Valencia, donde se tratan los estraños acaescimientos que 

del diluvio de Noé hasta los tiempos del rey don Jayme de Aragón, que 

ganó Valencia, en España se siguieron, con las fundaciones de las 

ciudades más principales d'ella y las guerras crueles y mutaciones de 

señoríos que ha huvido, València, Joan Mei, 1546). Segons alguns 

bibliògrafs, arribà a enllestir una Tercera parte, com el mateix autor 

indica en diversos llocs, però no hem trobat, ara com ara, cap rastre.  

 En qualsevol cas, la producció historiogràfica degué procurar-li 

un cert renom i el fet de canviar de llengua ràpidament no faria més que 

corroborar-ho. Beuter, en fer-ho, s'apropava als cercles de poder, i ho 

feia en la llengua que els era més natural. Tanmateix, el sentiment de 

deserció lingüística encara pesava i l'excusa, per escrit i per tal de 

justificar-se davant els seus compatriotes -ni que fos com un simple 

exercici retòric- no podia faltar. Així doncs, en publicar, traduïda, la 
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Primera parte, Beuter demana excuses als jurats de la ciutat de 

València, tot emparant-se en el recurs de la major “universalitat” del 

castellà respecte del valencià.  Convé destacar, encara, que l'actitud de 

Beuter, a mitjan segle XVI i a València, no era un fet aïllat. Un altre 

historiador com Viciana no arribà ni tan solament a publicar res en la 

llengua pròpia del regne de València.  

 Pere Antoni Beuter, amb tot, no sembla que aconseguís situar-se, 

ni a Roma ni a la cort dels Àustries, i el 5 de desembre de 1554. Deixà 

un fill il·legítim, Pere Lluís, de mare ignota, que entraria a formar part, 

pocs mesos després, de la Companyia de Jesús i arribaria a ser, a Évora, 

un destacat filòsof seguidor del molinisme. Però Pere Antoni Beuter 

deixava també una fortuna modesta, una casa i un hort "situada e situat 

en lo Camí de Benimaclet, fora los murs de la ciutat de València" i una 

biblioteca ben nodrida, on figuraven alguns exemplars d’obres seues 

que encara no s’havien venut, i que ens permet fer-nos una idea bastant 

exacta de la seua cultura. 

  En aquest sentit, la biblioteca ens demostra clarament les 

afeccions i els interessos de qui la va conformar: teologia, religió, la 

Bíblia, litúrgia, pietat popular, filosofia, història, llengua llatina, 

castellana i hebrea, retòrica, etc., i, fins i tot, algun llibre de caràcter 

molt més pràctic. Els clàssics llatins i alguns humanistes italians; obres 

d'Erasme, que representaven el pensament més modern del moment. La 

biblioteca de Beuter, però, tenia igualment una part d'arxiu privat.  

 Pel que respecta a l’obra historiogràfica de Beuter, cal afirmar que 

aquest historiador valencià del Renaixement s'interessà, sobretot, pels 

orígens de València: en la Primera part va recollir tot el que pogué 

sobre els primers temps del nostre país, des de Noé -o millor dit, des de 
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Tubal, el seu nét- fins al Cid. Aquell període era, per dir-ho d'alguna 

manera, la part antiga de la història valenciana, tal i com ell la concebia. 

Una història que es construeix, a més, a partir del text que més convé: 

l'obra de Joan Ànnius de Viterbo, humanista clarament interessat a 

agradar el papa Borja i els reis Ferran i Isabel, i que no dubtà inventar-se 

una fabulosa història per a Hispània, de major importància que la 

italiana, per tal de situar la monarquia dels Catòlics al front d’Europa. 

Beuter connectava d'aquesta manera amb una tendència generalitzada 

dels historiògrafs humanistes: la de trobar els orígens i defensar la 

tradició pròpia davant la primacia de Roma i la seua antiguetat, que 

s’exhibia sovint com una carta ideològica que podia interessar a 

l'Església però no a les diverses monarquies europees. L'època pre-

romana, fantàsticament il·lustrada pel dominic de Viterbo, era 

continuada per Beuter amb dades del període romà, més dades sobre el 

període dels gots i encara d'altres sobre la dominació musulmana i la del 

Cid. Beuter, després de fer aquest recorregut cronològic i tot 

completant-lo amb una descripció "geogràfica" de la ciutat i del regne, 

construïa una imatge concreta de les terres valencianes, una imatge que 

oferia als seus compatriotes com a fruit de les seues investigacions i sota 

l'aparença d'una obra rigorosa i documentada. Després d'aventurar-se en 

els terrenys poc coneguts dels períodes més antics de la història, Beuter 

havia bastit l'edifici de la mítica que necessitaven la ciutat i el regne. 

 Però València -la societat de la València que Beuter habitava- no 

descendia directament de Tubal, de Roma ni del Cid, per molt nobles i 

decoratius que fossen aquells avantpassats geogràficament 

"vinculables". Beuter sabia perfectament que la València contemporània 

seua tenia els seus orígens en el temps de la conquesta per part de les 
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tropes de Jaume I: els catalans i els aragonesos, en repoblar aquelles 

terres i fundar i incorporar aquell nou regne de València a la Corona 

d'Aragó, creaven el país de Beuter. Per això el nostre prevere dedicà el 

segon volum íntegrament a aquella constitució político-geogràfica del 

país. Per això i perquè disposava d'un material molt més fiable, molt 

més directe i detallat: documents, cròniques "oficials" de la casa reial 

d'Aragó i d'altres, però, sobretot, el Llibre dels feits del rei en Jaume, 

que és la font principal.  

 En qualsevol cas, tant en la Primera part de la Història de 

València com en la Segunda parte, la ciutat i el regne de València 

"naixien" als ulls dels lectors: des de l'arbre genealògic del mateix de 

Noé o gràcies als fundadors catalans i aragonesos de qui descendien 

efectivament la major part dels habitants del país. Una maniobra 

historiogràfica com aquella, segurament tenia una finalitat concreta que 

cal relacionar, tal vegada, amb el sentiment de particularisme regnícola 

que ja venia manifestant-se en els textos del segle XV. 

 Cal assenyalar, també, que l'obra de Beuter, malgrat les fabuloses 

falsificacions que conté en la seua primera part i la poca originalitat que 

demostra en la segona, ha estat un text que sempre va agradar als 

valencians del segle XVI i de principis del XVII. En són testimoni les 

diverses edicionsi, encara, la segura projecció exterior -en terres de parla 

castellana-, des d'on conegué una traducció a l'italià, almenys la Primera 

part (Cronica general d'Hispagna et del regno di Valenza, nella quale 

si trattano gli avenimenti et guerre che del diluvio di Noe insino al 

tempo del re don Giaime d'Aragona, che acquistò Valenza in Spagna si 

seguitarono, (...) nuovamente tradotta in lingua italiana dal signore 

Alfonso de Ulloa, Venècia, Gabriel Giolito dei Ferrari e fratelli, 1556).  
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Gustos y disgustos del lentiscar de Cartagena: sucessos varios, a 
modo de novelas, ilustrados con sentencias, València, Francesc 
Mestre, 1691 (Biblioteca Nacional de Madrid, R/13202 o R/6629) 

 
 
 

L’autor i l’obra 
 
 De Genís Campillo Balle (o de Bayle) sbame ara com ara molt 

poques coses. Segons afirma a la portada del seu Gustos y disgustos..., 

va ser llicenciat i beneficiat a l’església parroquial de Santa Maria la 

Major, d’Elx. Probablement degué nàixer en aquella vila, a mitjan 

segle XVII. Segons Manuel Rico Garcia, fou “sacerdote ilicitano” i 

seguint el Compendio Oriolano, de Josep Montesinos, afirma que va 

escriure les següents obres: les comèdies La pérdida de España por el 

inféliz Rey don Rodrigo; Noche obscura por las muchas tinieblas de 

tiranía y errores que sembraron en España los moros; i La mejor 

estrella de España, Santo Domingo de Guzmán, por la predicación 

del Santísimo Rosario de la Virgen Madre; i un auto sacramental que 

portava per títol Fuerzas de Jesús Sacramentado experimentadas en 

los que dignamente las reciben. També, Rico, cita la seua Gustos y 

disgustos del Lentiscar de Cartagena, en edició de 1689, que és l’obra 

que actualment li coneixem, juntament amb la seua segona edició, de 

1691. Aques informacions ens situarien, doncs, davant un autor 

eclesiàstic, redactor de textos teatrals, tan del gust del món del Barroc, 

i autor d’una de les poques proses de ficció del segle XVII valencià, 

encara que molt vinculat al regne de Múrcia. De fet, Gustos y 

disgustos va adreçat al marqués de Corbera, Pedro de Molina, regidor 
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perpetu de la ciutat de Múrcia, i la seua acció està basada a Cartagena, 

ciutat de la qual s’ofereix una descripció al primer capítol. En 

qualsevol cas, també degué tenir clares vinculacions a la ciutat de 

València –a més de la zona d’Elx, òbviament-, atés que un va 

imprimir el seu llibre a aquesta ciutat.  

 Gustos y disgustos del Lentiscar de Cartagena, en paraules de 

Rafael Lapesa, “pertenece al género consagrado por Tirso de Molina 

con sus Cigarrales de Toledo, y proseguido, entre otros, por Castillo 

de Solórzano en su Huerta de Valencia, pintura de refinadas 

diversiones en ambiente de alta sociedad. Las damas y señores que 

concurren a celebrar fiestas en la deleitosa finca del Lentiscar llevan al 

campo amplio bagaje de convenciones sociales y cultura tópica: 

filosofía escolástica, física a base de los cuatro elementos, creencia en 

el influjo de las estrellas, moralidades trilladas, platonismo amoroso, 

emblemática, mitología, imágenes de gastado cuño. Todo está fijado, 

consagrado. No cabía una visión nueva del mundo ni una crítica a 

fondo de las costumbres vigentes: las ideas y los usos dominantes no 

admitían variación, porque formaban parte del sólido edificio donde se 

había encastillado la sociedad española.” En aquest sentint, doncs, 

haurem de veure la recreació didacticomoral de Campillo com una 

mena de compendi d’usos i bons costums de la seua societat, tot 

temptant de donar una guia segura per a la perfecció moral i mostrant 

clarament els desenganys del món.  

 La protagonista, Filomunda, abandona el convent on anava a 

dedicar-se a monja, enamorada d’un jove noble que, finalment, mor, 

amb què la jove ha de tornar al convent, desenganyada de la “vanitat” 

de la vida terrenal. No debades, a l’obra de Campillo podem llegir que 
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“sueño es la vida, y en despertando para la eterna, se ve que la pasada 

era una sombra.” La vida és vista, doncs, com un passatge obscur, 

mentre el més enllà serà allò que compta. Ara bé, Campillo va provar 

d’avançar en el gènere que emprava, tot superant els models anteriors, 

aportant un toc més realista, en concedir més espai als sentiments i les 

conductes humanes. Caldria afegir, encara, que tot i l’estil una mica 

massa elaborat, com ha dit Sirera, “els gustos, en forma d’aventures o 

festes diverses, es troben relatats amb dedicació i habilitat, i l’interés 

del lector (...) es manté prou viu tot al llarg dels dotze episodis que 

conformen l’obra”. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Sermons dels diumenges y festes principals de l’any, 2 vols., Castell 
de Sanaüja, Noel Baresson, 1593-1594 (Biblioteca Universitària de 
València R-1/247-248)  
 
[Nota: L’exemplar es troba digitalitzat a la pàgina de la BUV.] 
 
Libro de la oración en que se ponen consideraciones sobre los 
Evangelios de todos los Domingos del año y algunas fiestas 
principales, Alcala de Henares, Juan Gracián, 1578 (Biblioteca 
Pública del Estado Fernando de Loaces, 4242-1) 

 
Meditationi sopra tutti gli evangelii dell'anno, Venècia, presso 
Giovanni Battista Combi, 1640 (Biblioteca Valenciana, XVII/504)   
 
 
 
L’autor i l’obra 
 

Andreu Capella va nàixer a València el 1529. Es doctorà en 

teologia per la Universitat de València i ingressà a la Cartoixa de 

Portaceli, des d’on, per qüestions de salut, passà a la Companyia de 

Jesús, on arribà ser rector del Col·legi de la mateixa ciutat, a més 

d’ocupar càrrecs i dignitats a Tarragona i a Roma, on va sustentar la 

càtedra del Col·legi romà. Però, segurament desitjós d’una major 

espiritualitat i d’allunyar-se dels afers polítics en què sovint es veia 

immersa la Companyia, retornà a l’orde de sant Bru, a la Cartoixa 

d’Scala Dei. Tanmateix, la seua saviesa en els àmbits de la teologia i 

de les escriptures, però potser també el seu bon quefer en els 

monestirs, el portaren a ocupar diversos càrrecs. Així, va ser prior a 

Portaceli, a Scala Dei, a la cartoixa castellana del Paular i, encara, a la 

cartoixa de Sant Martí de Nàpols i a la de Sant Ambròs de Milà. Als 

annals de Portaceli s’hi conté una informació que, més enllà de la pura 



 122 

anècdota, almenys, ens indicaria la seua voluntat d’ascesi i la seua 

fama d’home virtuós entre els seus coetanis, atés que el mateix sant 

Lluís Bertran sembla que va dir de Capella: “Yo sé quien le ha visto 

algunos palmos sobre el suelo estando orando en Porta Coeli”. En 

qualsevol cas, també fou visitador apostòlic i es va encarregar 

d’aplicar la reforma entre els benets, on sembla que reeixí amb bastant 

èxit, per la qual cosa Felip I d’Aragó i II de Castella el va proposar per 

a bisbe de la Seu d’Urgell, càrrec que li fou condedit des de Roma el 

1588.  

Com a bisbe d’aquella diòcesi catalana ja en la frontera amb 

França, es preocupà per l’arribada d’hugonots provinents del nord i 

desenvolupà una intensa tasca pastoral i d’adoctrinament del poble, 

cosa que es va traduir en la celebració de quatre sínodes diocesans 

(1589, 1597, 1599 i 1601) les actes dels quals, malahuradament, no 

ens han pervingut. En el seu interés per aplicar les directrius de Trento 

entre els seus feligressos, va comptar amb l’ajuda d’un col·laborador 

excepcional, a qui després l’Església reconeixeria la seua santedat, 

Josep de Calassanç.A la Seu d’Urgell va fundar un col·legi de jesuïtes 

–demostrant que no s’oblidava dels seus orígens- i va instituir un 

seminari on poguessen forma-se els nous capellans. Andreu Capella 

va morir el 22 de setembre de 1609, a la Seu d’Urgell. D’alguna 

manera, aquell bisbe valencià havia fet, en unes altres proporcions, la 

mateixa tasca que, a València, desenvolupava per aquells anys el bisbe 

contrareformista per excel·lencia a les nostres terres, Joan de Ribera, 

però demostrava una sensibilitat lingüística envers les seues ovelles 

que Ribera no demostrà massa sovint.  
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Ocupat com degué estar en aquestes coses, tanmateix, Andreu 

Capella encara va tenir temps d’escriure i d’editar algunes obres, en 

castellà, que pel seu interés i pel seu èxit en determinats cercles 

intel·lectuals cristians i contrareformistes, foren traduïdes en llatí, en 

francés i en italià. Aquestes foren el Libro de oración (1575) i un 

Manual de consideraciones y exercicios espirituales (1575?) que, 

amés, es reeditaren en castellà altres vegades. També publicà alguns 

sermons especials predicats en l’àmbit de les celebracions de festes 

senyalades, com ara en honor a sant Ramon de Penyafort.  

Però l’obra que segurament degué tenir una major repercusió i 

immediata, en la seua diòcesi i encara, potser, en atres diòcecis on es 

parlava la nostra llengua, foren els dos volums dels Sermons dels 

diumenges y festes principals de l’any (1593-1594), que especialment 

l’erudit bibliògraf Ribelles Comín va incorporar a la nostra tradició 

literària particular. I és que val a dir que la llengua en què foren 

estampats els sermons degué ser la pròpia que parlava el nostre bisbe 

i, encara, en un nivell de registre culte i alhora assequible no gens 

menyspreable.  

Els Sermons editats per Andreu Capella abasten el cicle sencer 

de l’any litúrgic, i contenen, també, en una espècie d’apèndix, alguns 

sermons més, de festes del calendari catòlic, com ara el de “la festa de 

sant Andreu”, “en el dia de la Concepció de nostra Senyora” i “en el 

dia de la Purificació de nostra Senyora”. 

Un altre aspecte que convé assenyalar, en parlar d’aquest obra 

del bisbe Capella, és la seua evident voluntat d’arribar al poble i de 

fer-ho en la seua mateixa llengua. Els seus sermons estaven destinats a 

ser model dels capellans i rectors de parròquies de la seua diòcesi i 
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pretenien difondre les noves directrius de Trento. Per tant, havien 

d’estar escrits en la llengua que millor entenien els feligressos 

d’aquelles terres, poc acostumats a les ornamentacions prebarroques i 

barroques del castellà. 

Com ha extractat Vicent Pitarch no fa molt, al model de pastoral 

proposat per Capella en aquests sermons, resulta derivat de les 

directrius ideològiques del moment i li calia la llengua vulgar perquè 

havia de ser “impartida mitjançant un estil marcat per la senzillesa, 

que la faça ben entenedora a tothom; tant la catequesi com l’homilia 

s’han de fer “conforme a la capacitat dels oients, “ab brevetat y 

facilitat de paraules”, “en un estil fàcil y pla per a que tots ho poguen 

entendre, dexant les artificiositats”. Les paraules del bisbe Capella, 

prou que evidenciaven quina llengua era la més necessària d’usar en la 

predicació i en la catequesi, al bell canvi de segles. D’altra banda, cal 

tenir en compte l’opinió que els sermons de Capella mereixen a V. 

Pitarch: “la prosa dels sermons del bisbe Capella conservava la vigoria 

i la frescor, l’autenticitat sencera, del seu origen valencià, una 

empremta que no havien afeblit els anys d’estada for de la seua ciutat 

de naixement. Era, doncs, un material homilètic no sols magnífic i 

exemplar, sinó oportú i necessari, apte per al consum immediat i 

directe per part, no cal dir-ho, de qualsevol de les parròquies.” 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Célebre centuria que consagró la ilustre y real villa de Alcoy a 
honor y culto del Soberano Sacramento del altar (...) en el año 1668, 
València, Joan Llorenç Cabrera, 1672 (Biblioteca Valenciana, 
XVII/988) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Vicent Carbonell i Valor va nàixer a Alcoi, possiblement al 

voltant de 1640. Fill de Roc Carbonell i Peres, ciutadà, i justícia d’Alcoi 

els anys 1658 i 1662, la posició relativament benestant de la família li 

va permetre estudiar llatí i filosofia al convent agustinià d’Alcoi i, 

després, a la Universitat de València, es doctorà en dret civil i canònic. 

S’establí, més tard, a Alcoi, on es va casar, el 1662. El 1668 va ser 

assessor del justícia i dels jurats de la seua vila natal, i el 1690, a 

València, presentà una requisitòria sobre la seua ascendència, que 

s’imprimiria el 1696, segons el bibliògraf Just Pastor Fuster 

(Representación histórico-genealógica que dió a Su Majestad). Un  

text com aquest evidencia les aspiracions d’ennobliment a què havia 

arribat la família dels Carbonell alcoians per aquells anys. 

 Però, tret d’aquesta al·legació de caire jurídic, Carbonell és autor 

d’un llibre de festes intitulat Célebre centuria..., que s’estampava a 

València el 1672, és a dir, tres anys després d’haver-se celebrat aquelles 

festes que el motivaren, un detall que ve a accentuar la idea que el 

consell local no tenia massa interés en fer aquelles despeses, i que posa 

de relleu ben a les clares les dificultats econòmiques d’una vila com 

Alcoi per a portar avant una empresa editorial com aquesta.  
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 La Célebre centuria s’inclou dins la categoria dels llibres de 

festes, tan de moda al segle XVII valencià i, en aquesta ocasió, la festa 

en sí tenia una transcendència tan local –originada per un incident 

absolutament puntual-, que resulta fins a cert punt difícil escatir quines 

voluntats movien l’autor, més enllà de congraciar-se amb les jerarquies 

governants alcoianes, de les quals, per família i posició, també formava 

part. 

 El 1568 a Alcoi, Joan Prats, d’origen francés, robava el sagrari de 

l’església parroquial i s’amagava a casa, al femer, els objectes furtats i 

les formes consagrades. Un llaurador local, Joan Esteve, sospitant de les 

arrels herètiques del francés, trobà aquelles formes i la casa del sacríleg 

va ser tancada, netejada i, més tard, convertida en monestir de monges 

agustines delcalces, de les reformades per santa Teresa de Jesús. La 

troballa d’aquestes formes i el restabliment de la pau espiritual a Alcoi 

era el que, en definitiva, festivaven els alcoians en les festes del 1668 

narrades per Carbonell. I val a dir que l’episodi de les formes –a banda 

la veracitat o no del robatori de Prats-, s’ajusta perfectament a les noves 

directrius postridentines, que pretenien difondre com més millor 

l’adoració al Santíssim sagramentat. 

 Per altra banda, cal dir que l’obra de Carbonell denuncia l’ús de 

fonts documentals servades als arxius de la localitat, per tal de relatar el 

succés originari de la festa (en especial algunes relacions notarials, 

alguna de les quals ara com ara roman il·localitzable) i, també, de les 

informacions orals dels qui havien sentir contar l’esdeveniment de boca 

dels seus avis. Però, allà on Carbonell se’ns revela un narrador àgil és en 

la descripció i els comentaris de les festes que ell mateix s’encarregà, en 

part, d’organitzar. El llibre, després d’algunes composicions laudatòries, 
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en vers, fetes per amics i coneguts de l’autor, porta una endreça a la vila 

d’Alcoi, on l’autor fa citacions de clàssics llatins, i un pròleg. La 

Célebre centuria que consagró la ilustre y real villa de Alcoy a honor 

y culto del soberano Sacramento del Altar (que sea por siempre 

alabado) en el año de 1668, s’incia amb una breu descrició de la vila 

d’Alcoi i una llista dels “insignes sugetos hijos de ella” (cap. I), 

continua amb el robatori sacríleg del Santíssim, l’any 1568 (cap. II), la 

fundació de l’església del Sant Sepulcre i el convent de les agustines 

descalces (cap. III) i continua amb la descripció de les festes 

commemoratives del centenar (caps. IV-XIV), on abunden els detalls i 

on, amés, es transcriuen versos, jeroglífics i altres textos efímers, 

alguns dels quals estan en valencià. A més, el volum es veu completat 

per un Tratado de los sucessos de la aparición de san Jorge y 

terremotos de Alcoy, que funciona a manera d’apèndix i que refereix, 

en un primer capítol, el succés miraculós de l’aparició de sant Jordi 

contra el revoltat Al Azrac, a partir del relat d’Escolano, que amplia la 

Crònica de Jaume I, i per altra part, els terratrèmols de 1620 

esdevinguts a la vila d’Alcoi i que l’autor coneixeria sens dubte 

narrats pels seus més immediats predecessors. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Justas poéticas hechas a devoción de don Bernardo Catalán de 
Valeriola, València, Joan Crisòstom Garrís, 1602 (Biblioteca 
Valenciana, XVII/1040) 
 
 
 
L’inductor i l’obra 
 

Bernat Guillem Català de Valleriola i Vives de Canyamars, va 

nàixer a València, el 1568 i va morir a Lleó, en la corona de Castella, 

el 1607. Era nét de Guillem Ramon Català de Valleriola, autor d’una 

Relació de les Germanies. Poeta i memorialista, pertanyia a l’estament 

nobiliari de la ciutat de València i prou que s’esforçà a fer notar la 

seua nissaga. Segurament com una mostra més d’aquells hàbits 

nobiliaris que provenien en principi d’Itàlia, fundà una acadèmia 

literària. Pel que fa al seu poder social, ocupà diversos càrrecs al regne 

de València –veedor general de la costa marítima, ambaixador, 

representant de l’estament militar...- i finalment, nomenat cavaller de 

l’Orde de Calatrava, aconseguí ser designat corregidor de Lleó (1605), 

a Castella, on morí, pocs anys després.  

 Les seues inquietuts literàries el portaren a fundar, el 1591, en la 

seua pròpia casa, una acadèmia poètica que, conformada pels seus 

amics i coneguts  -entre altres, els lletraferits Gaspar Aguilar, Guillem 

de Castro, el cronista Escolano, Andreu Rei de Artieda i Francesc 

Agustí Tàrrega-, usà majoritàriament el castellà en les seues 

composicions. Els membres d’aquesta acadèmia usaren sempre 

pseudònims relacionants amb aspectes de la nit, i per això l’acadèmia 

s’anomenà de los Nocturnos. Per exemple, el mateix Català de 
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Valleriola es féu anomenar Silencio. Aquesta acadèmia produí una 

ingent quantitat de poesies i discursos de desigual qualitat estètica, 

però maldà per imposar gustos manieristes i barroquitzants, alhora que 

usava el castellà com a llengua vehicular i com a símptoma de 

modernitat. Els textos produïts per ser llegits en aquelles sessions es 

conserven manuscrits a la Biblioteca Nacional de Madrid i només fa 

ben poc que han estat editats. Català de Valleriola també va convocar 

altres concursos poètics, tres dels quals arribaren a publicar-se, las 

Justas poéticas hechas a devoción de don Bernardo Catalán de 

Valeriola (València, Crisòstom Garrís, 1602), on apareixen bona part 

dels mateixos acadèmcis amics seus i on Català, a més de convocant 

del certamen, fa d’inductor de l’edició d’uns textos que s’hi 

presentaren a aquelles competicions amicals i que aprofitaven, en 

última instància, per a major glòria del convocant, que adreçava 

l’edició, de retruc, al poderosíssim duc de Lerma i marqués de Dénia, 

a qui hauríem de veure, potser, darrere de l’ascens social de Català, en 

aconseguir el nomenament de corregidor de Lleó.  La primera 

d’aquelles convocatòries se celebrà en la parròquia de Sant Llorenç, 

dedicada a l’Assumpció de Maria, a sant Bernat i a sant Joan 

Evangelista. La segona ve ser celebrada al monestir de la Saidia, i els 

temes a què els poeets cantaven eren: a la fe de la Mare de Déu, a sant 

Benet, a sant Gregori Magne, i a la llet que donà la Mare de Déu a 

sant Bernat. En la tercera d’aquelles justes poètiques es va portar a cap 

“en las casas de don Bernardo Catalán” i els temes als quals 

composaren versos els participans eren: l’abraçada que Crist crucifixat 

va donar a sant Bernat, a sant Vicent Ferrer i a sant Antoní. Cal dir 

que en aquelles convocatòries va tenir un protagonisme especial el 
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canonge Francesc Tàrrega, el qual s’encarregà de donar diverses 

sentències.  Els temes de les convocatòries són els propis de les 

devocions marianes, “parroquials”, locals i personals del moment i 

l’opció permanent del castellà, potser hauríem de veure-la relacionada 

amb l’evident direcció a què apuntaven els interessos de Català de 

Valleriola: la cort dels Àustries on don Francesc de Rojas y Sandoval, 

duc de Lerma, governava. 

 Català de Valleriola, encara, ens deixà un dietari que és, 

segurament, el més personal dels escrits memorialístics valencians de 

l’Edat Moderna i que, malgrat els esforços castellanitzadors que es 

poden detectar en altres activitats literàries que va encapçalar Català 

de Valleriola, va redactar pràcticament en la seua totalitat en el seu 

valencià matern.  

 Aquest volum presenta diverses particularitats que segurament 

ens poden portar a parlar d’una vertadera “autobiografia”, tal com ja el 

varen intitular els seus editors moderns. De fet, a diferència d’altres 

dietaris valencias del XVI i del XVII on l’autor sol aparéixer molt 

tangencialment o pràcticament gens, el text de Català de Valleriola 

gira sempre al voltant de les activitats d’aquest noble lletraferit i recull 

els seus interessos personals, polítics, familiars, etc., convertint-se així 

en una bona eina per conéixer el pensament, la mentalitat d’un noble 

valencià del tombant dels segles XVI i XVII. 

 En aquest sentit, cal assenyalar que segurament l’inici del dietari 

s’esdevingué en el mateix moment en què Català inicià la seua vida 

social, en passar a formar part del Braç militar, el 1589. Certament, les 

notícies anteriors presenten una cronologia molt més dispersa i, 

encara, difusa, mentre que les posteriors ja apareixen amb una major 
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regularitat i redactades des de la immediatesa. La notorietat del mateix 

autor en el seu llibre de memòries pot quedar ben evidenciada si 

mirem com indicà aquella notícia que ara pesnem que el portà a 

confegir aquell dietari: “Pose asò en memòria per a l’esdevenidor, que 

tenint yo no més de 20 anys començaren a elegir ma persona per a les 

coses del benefici del regne.” A partir d’ací, el que es pot resseguir 

perfectament són les seues preocupacions per continuar el seu cursus 

honorum al servei de la monarquia hispànica, les seues activitats en el 

compliment del seus “treballs” o “negocis”, les entrevistes amb 

personalitats com el rei, o l’assoliment de càrrecs i ocupacions. Això 

el porta de vegades a mostrar-nos de manera diàfana les seues 

aspiracions i els seus desitjos més ocults pel que respecta a interessos 

socials o econòmics. 

També, obviament, en els fulls de Català de Valleriola es poden 

llegir  un bon nombre de notícies relacionades amb aspectes 

estrictament familiars: el seu matrimoni fet després de raptar l’esposa, 

el naixement dels seus nombrosos fills i la mort d’alguns d’aquests, 

les creences religioses pròpries, de vegades pròximes a la superstició i 

sempre dins l’àmbit de la religiositat popular que ja fomentava 

l’aplicació de les directrius del Concili de Trento. També apareix 

alguna referència a les activitats literàries de l’autor, però són 

escasses. 

Del món “exterior”, Català només sembla estar interessat en les 

eleccions de càrrecs municipals o d’altra mena i, també, altres 

aspectes destacats de la ciutat de València, que, però, apareix només al 

fons, sense arribar a adquirir mai el protagonisme que pot veure’s 

clarament en dietaristes com Pere Joan Porcar o Joaquim Aierdi. 
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 Pel que fa a la llengua del dietari, Català de Valleriola usa quasi 

bé sempre l’idioma propi del regne de València i només de tant en tant 

apareix algun fragment en castellà, sense que siga massa fàcil esbrinar 

per què. És en castellà la part del dietari que narra els seus últims 

anys, ja a Lleó; però no deixa de cridar l’atenció que les últimes 

notícies enregistrades, prop de la mort del mateix autor, siguen de bell 

nou en la seua llengua materna. Encara, caldria assenyalar que, com la 

resta dels dietaristes moderns, no té cap pretensió literària, en escriure 

aquestes memòries, i ni de lluny pretén la seua publicació, per la qual 

cosa és normal que empre la llengua de devia d’usar familiarment, i 

no el castellà afectat de les composicions acadèmiques que ell mateix 

feia i que sí que volien ser un clar reflex d’una sèrie de qüestions 

literàries que estaven de moda en aquells anys a les terres de la 

monarquia hispànica. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Breu relació de la Germania de València (Biblioteca Valenciana, 
ms. 262) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
Guillem Ramon Català de Valleriola, generós, pertanyia a l’estament 

militar valencià i va ser fill del baró de Planes, Bernat Guillem, i de 

Castellana Cifre. Nasqué segurament al voltant de 1490. Va participar 

a la guerra de les Germanies, primer intentant posar pau entre els 

revoltats del primer moment a la ciutat, i més tard formant part de 

l’exèrcit que comandava Diego Hurtado de Mendoza. Derrotat aquell 

exèrcit a Gandia, el 1521, Guillem Ramon participà en el setge 

d’Oriola i, després, tornà a València, on va ser escollit jurat en cap, un 

càrrec que des d’aquell moment va recaure en diverses ocasions entre 

els membres de la seua família i, també en ell mateix, un parell de 

vegades més. El 1558, l’editor Pere Patrici Mei dedicava la seua 

edició de la Crònica de Muntaner als jurats de València, entre els 

quals apareix de nou Guillem Ramon Català. El seu fill major, també 

anomenat Guillem Ramon, seria el pare de Bernat Guillem Català, 

fundador de l’Acadèmia dels Nocturns. Guillem Ramon  va morir el 4 

de juny de 1558. 

 Com a escriptor, de Guillem Ramon Català només en ha 

pervingut la seua Breu relació de la Germania, un text que, en opinió 

d’Eulàlia Duran, “és obra de maduresa. Durant la guerra, Català degué 

prendre notes del que passava, però no redactaria el conjunt en la 
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forma que ens ha arribat fins després del 1524 almenys. L’obra 

reflecteix la mentalitat de l’autor, típica d’un cavaller de l’època.” 

 El relat de Català es troba a cavall entre la crònica i el dietari, i 

forma part dels escrits memorialístics valencians que usaren la nostra 

llengua amb absoluta normalitat al llarg dels segles XVI i XVII. De 

fet, de la forma dietarística, l’escrit de Català conserva de tant en tants 

els encapçalaments que daten els fets i, encara, la fragmanetació de la 

narració en temps diaris. Tanmateix, de tant en tant l’autor es deixa 

portar pels esdeveniments i tempta d’explicar diversos episodis, amb 

què el relat guanya en força i en riquesa literària.  

 La ideologia de l’autor es pot veure clarament en molts episodis 

d’aquella confrotació bèl·lica que dividí la societat valenciana del 

moment i que seria definitiva per a molts aspectes –i no només els 

culturals- de la vida dels valencians de l’època postagermanada. En 

aquest sentit, cal advertir que Guillem Ramon Català centra el seu 

interés a justificar les autoritats del cap i casal del regne de València, a 

les quals òbviament defensava per lligams personals i familiars, i 

també s’esforça a ressaltar l’actuació de les autoritats representants del 

rei, o alguns nobles regnícoles, com ara el comte d’Oliva, i d’altres 

forasters, com ara el marqués de Cenete, Rodrigo de Mendoza, germà 

del lloctinent general de València, per qui, per contra, no sent cap 

simpatia. Català, pel que fa a la revolta agermanada, cal advertir que, 

si bé en principi es mostra moderat en les seues apreciacions sobre 

aquell moviment revolucionari, a partir de la desfeta de Gandia i del 

saqueig d’aquella vila a mans dels agermanats, augmenta el to contrari 

als revoltats. En general, tampoc mostra cap simpatia pels castellans 

dels exèrcits mercenaris que transiten pel país en aquell temps. 
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 Respecte a l’estil i la llengua, cal assenyalar que, tot i la 

proximitat cronològica, Català es troba ben lluny dels recargolaments 

de la “valenciana prosa” de Corella o de Miquel Peres i, per contra, el 

seu llenguatge s’acosta sorprenentment al valencià “modern” que 

podem trobar en textos posteriors, com ara els de Beuter. Finalment, 

cal dir que Català recull algunes frases o expressions eixides de boca 

de personatges castellans, en aquella llengua; però, també, en aquella 

llengua parlen alguns dels grans nobles valencians quan s’adrecen al 

castellà lloctinent general del regne, encara que no tots ni sempre.  

 El relat de la guerra de les Germanies reportat per Català és un 

dels més extensos en la nostra llengua que ens han arribat i, 

segurament, és un dels que transmeten amb més força el que significà 

aquell enfrontament armat en terres valencianes. Sense arribar a 

l’extrem de Viciana, que pretén potser erigir-se en testimoni de tota la 

revolta, també podem detectar la voluntat claríssima de deixar 

memòria per a l’esdevenidor, en l’obra de Guillem Ramon Català. 

 

  

Bibliografia específica 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Relació vertadera (...) de la extració dels moriscos (...). (Biblioteca 
del Reial Convent de Predicadors de València, ms. 77) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Maximilià Cerdà de Tallada i Sanxo pertanyia a la noblesa 

valenciana i degué nàixer entre els anys 1560 i 1565 a València o a 

Xàtiva. Era fill del jurisconsult Tomàs Cerdà de Tallada. L’any 1604 

va ser procurador pel braç militar a les Corts, sent nomenat 

comissionat davant el rei, càrrec que va ocupar fins al 1608. Es va 

casar amb Esperança Gisbert. Va ser un dels membres fundadors de 

l’Acadèmia dels Nocturns, que es reunia en casa del noble valencià 

don Bernat Guillem Català de Valleriola. Portà el pseudònim de 

Temeridad i en les actes d’aquelles reunions acadèmiques es 

conserven textos seus. El seu germà, Tomàs, també hi participà a 

l’acadèmia nocturna, més esporàdicament. Maximilià sembla que a la 

fi de la seua vida va quedar cec i morí el 1630. 

 L’afecció literària de Maximilià Cerdà provenia, potser, del 

pare, el qual va destacar en el camp de les lleis, a més de donar a la 

impremta alguns tractats sobre política (com ara el Verdadero 

govierno de la monarquia de España, València, 1581) i, en especial, 

un text qeu passa per ser un dels primers sobre institucions 

penitenciàries: Visita de la cárcel y de los presos (València, 1568). 

Don Maximilià, però, es va dedicar a la poesia, i participà en 

nombroses justes poètiques del seu temps. Per altra banda cal 

assenyalar que alguns dels seus versos de circumstàncies els va 
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publicar Gaspar d’Aguilar –també membre de l’Acadèmia dels 

Nocturns- a les seues Fiestas nupciales (València, 1599). També, en 

El Prado de Valencia (València, 1600), de Gaspar Mercader, hi 

trobem poesies de Cerdà de Tallada. 

L’activitat de don Maximilià Cerdà de Tallada en les juntes 

deliberatòries sobre l’expulsió dels moriscos, en companyia d’altres 

membres de la noblesa valenciana, el portaren, segurament, a aplegar 

tota una sèrie de documents, una part dels quals foren enquadernats en 

un volum conservat actualment a l’Arxiu del Reial Convent de 

Predicadors de València, i als quals fa referència en el seu text. No 

obstant això, en opinió de Josep Lozano, el text va estar copiat per sis 

mans diferents. 

La Relació verdadera, molt en particular, de tot lo que ha 

passat en la extracció dels moriscos del present regne de València y 

depopulació de aquell, fa l’efecte de començar sent una justificació 

d’alguns documents als que ara mateix hem al·luditm, però sovint el 

text es deixa portar per la narració dels esdeveniments i, fins i tot, ens 

ofereix anècdotes concretes i aprticulars que ens remeten més prompte 

al gènere de les relacions de successos –on en realitat l’hem d’encabir- 

que a la crònica documentada de majors pretensions historiogràfiques. 

Pel que fa a la llengua i l’estil, tot i que les mans dels copistes 

sembla que han deixat alguns dialectalismes foranis a la ciutat de 

València, l’idioma del relat de Cerdà de Tallada és ajustat a la tradició 

local i té un nivell de prosa culta propi dels homes que estaven en 

contacte amb la documentació burocràtica antiga i contemporània seua 

i, per tant, amb presència de formes acaïtzants però també amb 

castellanismes i llatinismes. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Llibre de Job (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.883) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 

Jeroni conques nasqué a Llucena, segurament el 1518. Fou 

beneficiat a la Seu i se’ns presenta com una persona molt erudita i 

intel·ligent. De fet, testimonis del procés inquisitorial en què es va 

veure involucrat en destaquen l’agudesa mental i els seus pensaments 

irònics. Mantenia correspondència erudita amb altres erudits de les 

classes benestants valencianes, com Gaspar Centelles o Joan Segrià, 

bisbe administrador de València. L’única obra seua coneguda és una 

traducció al valencià del Llibre de Job, que va portar avant “el año de 

las muertes [la pesta del 1557] en Alzira y que es una traductión en 

vulgar del libro de Job, lo qual hizo por ruegos de hun caballero que 

se dizía Sebastián de Sancta Cruz, que se murió, el qual era muy 

afizionado a ello, para que lo entendiesse”. D’altra banda cal 

assenyalar que l’única font d’informació sobre la figura de Jeroni 

Conques és el seu procés davant la Inquisició.  

Però, no és fins l’any 1931, quan J. Domínguez Bordona edita el 

seu Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional, 

que apareix una referència impresa sobre aquesta versió valenciana 

manuscrita del Llibre de Job, del segle XVI. A tenor de l’escàs interés 

que hom havia demostrat per aquest text abans –però també després- 

d’aquesta notícia, sembla evident que era una tendència generalitzada 

entre els investigadors i erudits d’aquells anys considerar que, des de 
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la confiscació i la crema de bíblies en hebreu i en llengua vulgar pel 

Sant Ofici, no n’existia cap traducció al valencià, ni que fóra parcial. 

El mateix Bordona presenta aquesta traducció com a anònima, en 

tant  que al manuscrit no apareixia cap referència que indicara el nom 

de l’autor o una possible atribució. Pel tipus de lletra i algunes 

referències intratextuals, es considerava que l’autor visqué en el segle 

XVI i els diversos valencianismes lèxics n’indiquen la procedència 

geogràfica, però res més. 

Fou a partir de les investigacions de Marcel Bataillon sobre els 

processos inquisitorials contra els erasmistes, que aquest autor destacà 

la figura de Jeroni Conques, sobre el qual es diu, en la transcripció 

d’un interrogatori que li féu el Sant Ofici, que “preguntado hi 

mostrado a el confessante ocho quadernillos de ochavo de pligo, que 

los siete tienen a ocho hojas y el octavo dos, scriptos de mano, que 

comiençan: Libre de Job, capite primo, y después en el primer renglón 

dize: Habità en etc., y en el fin dize: de nengú, que diga quien scrivió 

los dichos quadernillos” 

 Això comportà la identificació de la traducció com un text 

pertanyent  a Jeroni Conques. Però, el text no es trobava adjunt al 

porcés, sinó que, com assenyala Jaume Riera i Sans en la seua edició 

de 1976, el manuscrit caigué en mans privades fins que anà a parar on 

es conserva ara, a la Biblioteca Nacional de Madrid. 

 Traduir la Bíblia en vulgar era un delicte que el Sant Ofici podia 

castigar de manera exemplar –era una disposició contrarreformista- i 

s’ha suposat, a tenor de la informació de què disposem ara com ara,  

que el llibre de Conques potser anava dirigit, de manera encoberta, a 
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algun personatge de la noblesa amb qui mantingué correspondència, 

com és el cas de l’abans citat Gaspar Centelles. 

 Pel que fa a la traducció, Conques intentà fugir de la literalitat 

dels versos, tot procurant ser-ne fidel al sentit; la qual cosa l’obliga, de 

vegades, a emprar paràfrasis. A més a més, “arredoneix” de vegades 

els paràgrafs amb un raonament, a manera de conclusió o de sinopsi, 

sense arribar, però, a fer una traducció lliure del text llatí. En suma, la 

seua voluntat era “haver donat lo verdader sentiment de aquelles 

[paraules] seguint la veritat hebrea, per la qual me paregué més 

fàcilment se podria interpretar y dar a entendre”. Una voluntat, la de 

Conques, que contravenia clarament les normes dimanades del Concili 

de Trento, per les quals la versió “oficial” de la Bíblia era la Vulgata i 

no l’hebrea. 

 Conques, en la seua traducció tingué en compte les edicions de 

la Bíblia que féu el 1532 i el 1534 Robert Esteine, les quals contenen, 

a més dels sumaris de cada fragment del text bíblic, les variants del 

text hebreu respecte de la Vulgata, variants que l’autor del text en 

valencià tingué molt en compte. Ara bé, quant al valor literari de la 

traducció, Riera i Sans afirma: “L’estrany estil poètic, aspre i eixut, 

del llibre de Job no es presta gaire a la volada literària si hom vol 

mantenir-se fidel al sentit literal”. Tanmateix, Conques sí que es 

preocupà per redactar un text que propiciara fluïdesa en la seua dicció, 

com apunten les nombrosíssimes correccions que hi ha al manuscrit, 

tot aconseguint passatges on l’harmonia entre contingut i forma és ben 

digna. 

 Quant als trets lingüístics del llibre de Job, el que destaca per 

damunt de tot és la vacil·lació en les solucions ortogràfiques. El lèxic 
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emprat per l’autor, amb moltes influències del llatí, ha suscitat 

especialment l’interés dels historiadors de la llengua, en tant que al 

Llibre de Job s’han documentat, per primera vegada, alguns 

castellanismes; la qual cosa fa d’aquesta traducció un document gràfic 

indefugible a l’hora d’explicar la introducció del castellà en les classes 

benpensants valencianes d’aquella època. Conques, en definitiva, 

segurament emprava les soluciones més “modernes” al seu abast i no 

hem de descartar que en aquell moment la lectura de les classes nobles 

i benpensants valencianes es feia en gran mesura en espanyol. Per 

això, pel desig de fer-se i entendre i per la falta de referents 

“modèlics” en valencià del text que traduí, l’impulsarien, segurament, 

a emprar aquelles formes castellanitzades. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Obra molt profitosa, no solament per al reverent sacerdot, per a 
confessar lo penident que als seus peus vendrà, mes encara per a 
qualsevol fel chrestià de qualsevol estament y condició sia, per a bé 
confessar-se(...) nomenada Baculus clericalis. València, Joan 
Vinyau, 1524 (Biblioteca Universitària de València, R-1/239(1)) 
 
[Nota: El text es troba digitalitzat a la pàgina de la Universitat de 
València] 
 
Baculus clericalis, Valencia, Juan Navarro, 1539 (Biblioteca de 
Catalunya, 11-VI-39) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Bartomeu Cucala, segons Martí de Viciana, era natural de Sant 

Mateu, i degué nàixer a principis del segle XVI i hom desconeix l’any 

de la seua mort, que degué ser, probablement, després del 1552. 

Sacerdot i mestre en teologia, degué ocupar-se d’algunes parròquies i 

el mateix contacte amb els feligressos el degué portar a redactar les 

seues obres conegudes, destinades a ser una guia de confessors, les 

quals assoliren un notabilíssim èxit, tant a casa seua com en terres 

castellanes. 

 La primera edició d’aquest text va estar dedicada a don Jeroni 

del Castellar, el qual, com a ardiaca d’Alzira, però també com a 

sacrista de la Seu de Barcelona i degà de la Seu de Mallorca, potser va 

fer possible que l’obra arribàs més enllà dels límits estrictes del regne 

de València i, en especial, a la capital catalana, on va conéixer algunes 

edicicions posteriors, tant en la seua llengua original com en castellà. 



 151 

 El Baculus clericalis va ser editat, en total, dues vegades més en 

valencià, a Barcelona, el 1548 i el 1553, i en aquesta última edició, 

estampada per Carles Amorós, Cucala va agefir, a la fi, un seu Tractat 

per ajudar a ben morir que, si bé es pot considerar una obra diferent, 

també és cert que entra en la mateixa línia del treball publicat 

anteriorment i que tal vegada no és altra cosa que la traducció –o 

l’original- de la versió castellana que Cucala va publicar a València, el 

1539, acompanyant el Baculus i que portava per títol Tratadico breve 

para esforçar a bien morir los que estan en articulo mortis. Les 

edicions en castellà en foren en total nou: dues a València, dues més a 

Barcelona, quatre a Saragossa i una a Alcalá de Henares. És molt 

possible, encara, que aquesta obra també es traduís en llatí, com deixa 

veure Nicolás Antonio i recull Vicent Ximeno. 

 

 

Bibliografia específica. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Les estil·lades y amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot a la 
sua senyora y per ella a ell, València, Bernat Nogués, 1646 
(Biblioteca Valenciana, XVII/211) 
 
 

 
L’obra i l’autor 

 
 Aquesta breu col·lecció de lletres amoroses del segle XVI són en 

realitat una paròdia de les cartes d’amor del Renaixement. Foren 

impreses nombroses vegades durant els segles XVI i XVII, tant a 

València com a Barcelona i conservem diferents exemplars de la mitja 

dotzena d’edicions conegudes, la qual cosa pressuposa un èxit notable. 

Les edicions conegudes d’aquesta obra són, a més d’una sense datar, 

segurament barcelonina, les de València, 1598, 1600, 1610 i 1646, i la 

de Barcelona de 1630. Aquestes lletres paròdiques enllaçarien així 

amb la tradició de l’escola satírica valenciana dels segles XV-XVI, 

enacara que el gènere és plenament renaixentista. De fet,  aquestes 

epístoles paròdiques configurarien una mena de novel·leta epistolar on 

se’ns va fent avançar en el relat dels esdeveniments de la relació 

amorosa entre els dos personatges, Bertomeu Sirlot i la seua 

enamorada, Bertomeua. 

  Un altre tema és escatir que va ser el seu autor. En algunes 

d’aquelles impressions apareix un Dionís Pont, mallorquí, que podria 

correspondre amb un escriptor de les Illes del qual es coneix alguna 

obra fragmentària, però de molt diversa naturalesa a la de les 

Estil·lades y amoroses lletres. A més, com s’ha posat de relleu en els 

diversos estudis fets fins ara, les cartes contenen un ric llenguatge que 
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s’addiu perfectament amb el llenguatge de l’Horta de València, lloc 

on per altra banda se situa l’acció i que faria prou improbable el 

coneixement de les variants dialectals per part d’aquell mallorquí. En 

opinió d’Eulàlia Duran: “En tot cas, l’autor de les Estil·lades lletres, 

tant si és o no el poeta mallorquí Dionís Pont, és un home culte amb 

un gran domini de la llengua popular i que s’inscriu dins una tradició 

d’escriptors cultes que utilitzen, predominantment, el to satíric (...). La 

novetat en el cas nostre és que l’autor no empra la mètrica popular 

dels romanços, cançons, cobles, sinó la prosa i un gènere específic del 

Renaixement, el gènere epistolar”. 

 Les lletres de Bertomeu Sirlot i la seua enamorada es troben 

ambientades a Benetússer, on viu ell, i Bonrepòs, on habita ella, i són 

una paròdia dels amors senyorívols contrafets a la camperola, per dir-

ho així. S’articulen en forma de diàleg i tracta d’analitzar la passió 

amorosa dels personatges, que evoluciona des de l’enamorament fins 

al trencament, per causa de la infidelitat d’ell. Contenen descripcions 

minucioses i alguns versos que en l’estil recorden les composicions de 

Timoneda. La llengua i l’estil són senzills i de tant en tant enginyosos, 

però, sobretot, realistes. 

 
 
 

Bibliografia específica 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
Las obras... assí temporales como espirituales, València, Joan Mei, 
1562 (Biblioteca Universitària de València, Z-3/223 o Biblioteca 
Nacional de Madrid, R-2874) 
 
[La Vesita] (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 2621) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Joan Ferrandis d’Herèdia –o Fernàndez d’Herèdia- degué nàixer 

a València al voltant de 1480. Pertanyé a l’estament dels nobles i 

estava emparentat amb els poetes Joan Boscà i Francesc Carròs Pardo 

de la Casta. Com a cavaller, va lluitar a la facció dels antiagermanats i 

com a poeta i dramaturg, formà part del cercle aplegat al voltant de la 

cort dels ducs de Calàbria, don Ferran d’Aragó i dona Germana de 

Foix, i va mantenir relacions literàries amb Andreu Martí Pineda i, en 

especial, amb el també noble valencià don Lluís del Milà, el qual el va 

fer aparéixer ben sovint al seu Cortesano. 

 L’obra poètica de Ferrandis d’Herèdia és practicament tota en 

castellà i, per tant, dirigida a l’estament nobiliari i benestant del qual 

formava part l’autor. Són, generalment, poesies òptimes per a l’àmbit 

cortesà, amb una clara funció social: poesies amoroses, satíriques, 

burlesques i, també, poesies devotes i de caire més tradicional, com 

ara cançons, villancets i romanços. La seua producció poètica es més 

reeixida quan beu de les fonts tradicionals que no quan intenta imitar 

els decasíl·labs ala manera italiana, però també és cert que va 

aconseguir un nivell excel·lent en idear la seua obra més coneguda La 

vesita, una peça teatral d’arrel local i que, per a alguns crítics actuals 
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representa un dels millors exponents de la nostra literatura del 

Renaixement. 

 El caràcter de poesia de cançoner de la major part de la seua 

obra va fer que aquesta es trobàs dispersa en diversos manuscrits i se 

n’arribaren a publicar algunes i tot al Cancionero General de 

Hernando del Castillo (València, 1511), on tant de pes té la presència 

valenciana; i també se’n troben algunes a El Cortesano, de Milà. 

Aquella dispersió, i el fet que en molts llocs s’atribuïssen les obres 

d’Herèdia a altres autors, feren que el seu fill Llorenç es decidís a 

recollir tots els escrits del pare i els volgués publicar en un volum, que 

ja no va vereu, tampoc, publicat, i que portaria per títol Las obras de 

don Joan Fernández de Heredia, assí temporales como espirituales. 

Com a poeta, si bé és cert que ocupà un lloc destacat entre els del seu 

temps, també és igualment cert que la seua vessant de dramaturg és la 

que més posteritat li ha concedit. En opinió de Ferreres, algunes 

d’aquelles poesies, en espacial les d’inspiració tradicional i més 

concretament en les cançons “se eprcibe de forma destacada el 

elaboramiento culto con que están hechas, el manierismo de la época 

(...) y dentro del molde preceptivo de estas composiciones hallamos 

algunas de indudable belleza, tanto las escritas en valenciano como en 

castellano”. Pel que fa als textos poètics en llengua del país, Ferrandis 

d’Herèdia es mostrà seguidor de la tradició trobadoresca en uns casos 

i, en altres, imitador d’Ausiàs March. 

 A banda de dues peces teatrals en castellà, el Diálogo de una 

dama y un galán, i el Diálogo entre amo y mozo por mandato de una 

señora, la seua peça més enginyosa és el Coloquio de las damas 

valencianas, coneguda també com La vesita, on l’autor usà el castellà, 
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el valencià i el portugués per construir una obra molt enginyosa i que 

posa en contacte la seua literatura amb la tradició dels col·loquis 

tardomedievals valencians, on els temes jocosos, eròtics o burlescos 

prodominaven, com també en la peça de Ferrandis d’Herèdia. 

 La Vesita es va representar dues vegades davant els contertulis 

de la cort virregnal valenciana. La primera vegada, el 1524 o l’any 

següent, per rebre dona Germana de Foix i el seu segon espòs, el 

marqués de Brandemburg, i després, en una versió retocada, el 1526, 

quan dona Germana es convertí en duquessa de Calàbria per 

matrimoni amb don Ferran d’Aragó.  En aquesta obra Ferrandis 

d’Herèdia va combinar personatges de la realitat –arriba a eixir 

l’esposa del mateix autor i tot- amb personatges més o menys de 

ficció, i recull, de passada, la situació socioligüística de la València 

del moment. Per altra banda, cal dir que aquesta obra –com les altres 

de Ferrandis d’Herèdia i encara alguan més, com ara la Serafina, de 

Bartomeu Torres Naharro- significa una mostra excel·lent del primer 

teatre del XVI valencià, que ben prompte seria superat i suplantat per 

les obres teatrals castellanes o d’inspiració castellana, i on els autors 

valencians també excel·liren de manera destacada.  

 

 

Bibliografia específica. 
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OBRA SELECCIONADA (I TRADUCCIONS ANTIGUES): 
 

El concejo i consejeros del príncipe... Anvers, Viuda de Martín 
Nucio, 1559 (Biblioteca Municipal de València, Fons Serrano 
Morales 12/459) 
 
Il concilio overo consiglio et i consigliere del principe, Venècia, 
Gabriel Giolito de Ferrari, 1560 (Biblioteca Universitària de 
València, Z-9/42) 
 
De consiliaris eorumque qualitatibus, virtute ac electione, Basilea, 
Joan Oporinus, 1563 (Biblioteca Nacional de París, E*-2327, 
Tolbiac-Rez de jardin-Magasin) 
 
A very briefe and profitable treatise declaring howe many counsells 
and what maner of counsellers a prince that will be govern well 
ought to have, W. Seres, London, 1570 (British Library, C.38.a.7 o 
C.95.a.14) 
 
Rada panska to iest iakich osob pan kazdy wybierac sobie ma de 
rády swoiéy, Cracòvia, Lazarow, 1597 (Biblioteca Nacional de París, 
8-Z-13214, Tolbiac-Rez de jardin-Magasin) 
 
 
 

 
L’autor i l’obra 

 

  Miquel Joan Ceriol Balle va nàixer a València el 24 de maig de 

1527, fill de Jeroni Ceriol i Isabet Balle. Sembla que els seus 

avanpassats varen estar vinculats al servei de les armes, per mar, però 

no està massa clar. Sabem, però, que el seu pare pertanyia a l’àmbit de 

la xicoteta burgesia valenciana i era propietari de terres, a més de 

matenir algun tipus de societat amb mercaders italians. Miquel Joan 

Ceriol adoptà el nom de Frederic Furió Ceriol però no sabem per què, 

encara que no seria estrany que fos per qüestions d’herències. En 
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qualsevol cas, amb aquest nom ha passat a la història literària, 

filosòfica i política d’Europa. És molt possible que Furió Ceriol 

començàs els seus estudis universitaris a València, però hom no ha 

trobat constància d’això. El que sí que sabem és que va estudiar a la 

Universitat de París i, després, a Lovaina, on va obtenir el títol de 

llicenciat en teologia i doctor en tots dos drets. Durant uns quants anys 

va recórrer Europa, i sabem que va estar a França, els Països Baixos, 

Anglaterra, Alemanya, Dinamarca, Àustria i Itàlia. Al servei de qui 

seria Felip I d’Aragó i II de Castella, durant la seua governació de 

Flandes, acompanyà i aconsellà aquell príncep. 

El 1553 Furió i Ceriol va publicar l’Institutionum Rhetoricarum, 

dedicada al bisbe de Lieja, que havia estat abans arquebisbe de 

València, don Jordi d’Àustria. Però les obres per les quals passà a 

formar part de l’univers intel·lectual de l’humanisme les publicaria 

després. Així, el 1556, a Basilea, va veure la llum el seu Bononia sive 

Sacris in vernaculam linguam controvertendis, on exposa els seus 

motius a favor de la traducció de la Biblia les llengües vulgars, per tal 

que siga més ben entés el missatge religiós per part del poble. Aquest 

llibre provenia, en opinió de Méchoulan i Almenara, “fue gestándose 

en los ambientes más inquietos y abiertos de los estudiantes hispanos, 

en contacto con la disidencia religiosa”, i la seua aparició valgué a 

Furió Ceriol l’empresonament, per part de la Inquisició. Tanmateix, 

alpoc de temps el Sant Ofici el va deixar en llibertat, sense més, 

encara que el seu llibre acabaria sent inclòs al catàleg dels llibres 

prohibits, considerats perillosos i herètics. 

El 1559, Furió i Ceriol tornà a veure eixir de les premses un 

altre llibre seu, que seria l’últim: El concejo y consejeros del príncipe, 
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publicat a Anvers. Cal advertir que l’ús del castellà estaria en 

claríssima relació amb els lectors a qui s’adreçava: el cercle cortesà 

del monarca. Un àmbit on les opinions expressades per Furió no 

sentaren gens bé i de bell nou van portar l’autor a la presó, tot i que la 

protecció del rector de la Universitat de Lovaina li valgué que acabàs 

sent posat en llibertat. Per tal de reconcilar-lo amb el rei, i després de 

negociacions, Furió tornà a València i passà a la cort, on va romandre 

des del 1566 al 1572, dedicant-se al seguiment dela política als Països 

Baixos. Al servei de don Lluís de Requesens i Zúñiga tornà a terres 

holandeses i particià en campanyes militars, i encara hi estava quan 

don Joan d’Àustria, germanastre de Felip I, va ser nomenat 

governador. en desacrod amb la política d’aquest, passà a Itàlia, des 

d’on tornà  a casa seua, el 1579. El 1581 va remetre una sol·licitud al 

ja rei per a obtenir el càrrec de vicecanceller del Consell d’Aragó, on 

narrava molts dels aspectes més destacats de la seua vida, però no se li 

va concedir el lloc. Va morir a Madrid, el 1592, i encara que no es va 

casar mai, reconeixia alguns fills bastards al seu testament. 

Pel que fa al seu llibre de major transcendència, el Concejo, 

aquest formava part d’una obra de major envergadura. El Concejo era 

una part de l’últim dels cinc tractats que conformaven la Institució del 

príncep que, en cas que estigués realment redactada, no arribà a veure 

la llum mai i no ens ha pervingut. Aquella Institució pretenia ser una 

reflexió política sobre la monarquia, i s’ocuparia dels orígens de la 

institució monàrquica i també de les virtuts morals i l’educació del 

príncep, a més de la relació entre el monarca i els seus vassalls. 

L’obra, en cas d’haver-nos arribat, hauria suposat una font 
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excepcional per a entendre de manera completa el pensament polític 

de Furió. 

Per altra banda, cal destacar que el Concejo va tenir una 

veritable difusió europea, atés que va ser traduït a l’italià, al llatí, a 

l’anglés i al polac. Només recentment ha estat traduït al francés, i cal 

dir que no coneix, encara, una versió en la nostra llengua. 

El Concejo de Furió és un text d’una modernitat destacable, en 

el sentit que, per exemple, exhibeix idees de tolerància religiosa o 

política molt allunyades de la praxi del seu temps, amb què es pot 

considerar un llibre avançat a la seua època. Per a H. Mechoulan la 

modernitat del nostra autor arriba al punt que afirma: “que nadie dude 

de que Furió Ceriol fue el primero, en España, y tal vez hasta en 

Europa, que clamó en defensa de la solidaridad y de la razón durante 

la segunda mitad del siglo XVI”. En aquest sentit, la concepció de 

l’home –per damunt de races, religions o condicions- que fa Furió i 

Ceriol, és molt més avançada que la del mateix Erasme de Rotterdam. 

De fet, Furió porposava que la política havia de veure’s lliure de la 

intromissió de la religió i la teologia, i havia de basar-se en la raó. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
La Germania dels menestrals de València (Biblioteca Universitària 
de València, ms. 670) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 

El text de Miquel Garcia sobre les Germanies s’insereix en la 

nòmina dels escrits propagandístics del bàndol guanyador d’aquesta 

revolta. Amb el denominador comú de deixar constància escrita d’uns 

fets presenciats, la literatura dedicada a les germanies abraça 

formalment diversos ventalls: textos en vers, cròniques, dietaris..., i de 

tots ells, especialment, destaca el text de Miquel Garcia, per 

l’extensió, la qualitat estructural i la unitat de sentit de l’obra. 

 Poca informació es coneix sobre l’autor. Sabem, però, pel títol 

de l’obra, que era notari; així com també, a tenor d’algunes referències 

personals que insereix al llarg de l’obra, que participà en 

l’enfrontament contra els agermanats que tingué lloc a Gandia el 25 de 

juliol de 1521, i que embarcà cap a Peníscola, des de Dénia, amb els 

representants de l’estament nobiliari, fugint d’aquells. Just Pastor 

Fuster, en la seua Biblioteca valenciana de los escritors que 

florecieron hasta nuestros días con adiciones y enmiendas a la de D. 

Vicente Ximeno, publicada a València, el 1827, afirma que Miquel 

Garcia era natural de València. Per altra banda, l’estudiosa Eulàlia 

Duran apunta com a línia d’investigació per a saber més d’aquest 

autor, la possibilitat que tinguera alguna mena de parentiu amb el 

també notari i poeta Lluís Garcia, o amb un Miquel Garcia que 



 168 

apareix com a catedràtic de poesia de l’Estudi General de València, 

l’any 1515. 

 La Relació Verdadera té components ideològics  que defugen 

l’estil cronístic, amb què hi ha passatges que estan més a prop dels 

tractats o del que entenem actualment com assaig. En aquest sentit, 

Miquel Garcia, antiagermanat convençut, és l’únic dels cronistes de la 

desfeta agermanada que “interpreta” el contingut ideològic de la 

profecia d’Eiximenis reportada al Dotzé del Crestià, per la qual 

pronostica la fi dels privilegis  nobiliaris i la creació d’una forma de 

govern alternativa, per “comunes”. 

 Miquel Garcia també dedicà un espai al “problema” dels 

infidels, tot preludiant un dels pilars bàsics de la mentalitat 

contrarreformista que estava a punt de predominar. És, per tant, en 

aquest sentit com hem d’entendre la descripció i els comentaris que 

refereix sobre el bateig massiu dels moros, després de la batalla de 

Gandia, per part dels agermanats; o les referències a les batalles 

imperials contra els turcs. I, encara, seguint amb el to assagístic 

d’alguns comentaris seus, cal deixar constància del recurs a una ironia 

triumfalista en diversos passatges, referits, sobretot al sentit del 

moviment agermanat. 

 Una altra dada del perfil psicol·lògic de l’autor és la 

manifestació d’un cert sentiment apocal·líptic. Són indicis, en aquest 

sentit, el posicionament de diverses notícies que Miquel Garcia 

“interpreta” com premonicions de calamitats, encara que amb un 

relatiu escepticisme. Dos exemples, en són: la caiguda de Rodes en 

poder dels turcs i la notícia d’un infant nascut a Babilònia que, segons 

hom reporta en unes lletres procedents de Venècia, suposadamanet 
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parlava en llatí. I és, aquesta cautela, la que fa suposar una relativa 

aquiescència respecte als corrents erasmistes, tot i que no és, la seua, 

una posició desmarcada a favor d’aquest corrent espiritual reformista. 

 Un altre aspecte a destacar és l’estil narratiu. Miquel Garcia 

empra sovint el recurs del contrast, entre el desenvolupament dels fets 

i la resolució final, favorable al seu bàndol, per exemple en el cas de 

les Germanies –els més paradigmàtic en aquest sentit- la qual cosa 

deixa entreveure un incipient gust barroquitzant en la seua prosa. Tot i 

això, ressumit, es concret en un estil incisiu, sintètic i precís.    

 L’obra, de 38 folis, està dividida en tres parts: una introducció, 

que conté tres capítols curts, la relació dels fets i un apèndix de coses 

que encara que “no són de la Germania són, emperò, curioses”. La 

part inicial està dedicada a explicar els senyals premonitoris de 

l’enfrontament bèl·lic: la mort del rei Ferran II; la coincidència d’un 

fort aiguat a València amb l’arribada de la notícia que Carles I havia 

desembarcat a Galícia i, en tercer lloc, la caiguda d’un llamp al 

Miquelet. 

 L’espai temporal que abraça la crònica és del 1519 al 1526 en 

els quals, al llarg de 31 capítols descriu la Germania, tot dedicant el 

darrer capítol a fer una relació de diverses notícies, tals com: la batalla 

de Pavia; la vinguda del rei Francesc I de França a València; l’ordre 

de batejar els musulmans valencians i la insurrecció d’aquests a la 

serra d’Espadà. 

 La Germania dels menestrals de València de Miquel Garcia, ens 

ha pervingut en forma d’una còpia del segle XVIII que es troba a la 

Biblioteca Universitària de València. Aquest manuscrit va ser editat 

per Josep Osset Merle l’any 1935, però representa algunes correccions 
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no gaire coherents. Aquest fou el motiu perl qual, Enric Valor, el 1974 

en féu una reedició. Lingüísticament, el text reflecteix alguns 

fenòmens propis del dialecte apitxat, la qual cosa fa pensar que 

aquesta influència potser és deguda al copista més que a l’autor. Cal 

destacar-ne la riquesa i precisió lèxiques, amb pocs castellanismes. 

 

 

Bibliografia específica 
 
*Les cròniques valencianes sobre les Germanies de Guillem Ramon 
Català i de Miquel Garcia (segle XVI), edició a cura d’E. Duran, 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Relación de las famosas fiestas que hizo la ciudad de Valencia a la 
canonización de (...) san Raymundo de Peñafort, València, Joan 
Crisòstom Garrís, 1602 (Biblioteca Universitària de València, R-
2/249) 
 
Los sermones y fiestas que la ciudad de Valencia hizo por la 
beatificación del glorioso padre san Luys Bertrán, València, Joan 
Crisòstom Garrís, 1609 (Biblioteca Valenciana, XVII/3337) 
 

 
 

L’autor i l’obra 

 

Vicent Gomes Corella va nàixer a València, probablement entre 

el 1560 i el 1565-1638) Religiós dominic, va prendre els hàbits el 

1581 i fou catedràtic de filosofia a la Universitat de Tarragona, on 

havia rebut el grau de mestre en arts i s’havia doctorat en teologia. A 

partir de 1601 tornà a València, on desenvolupà la seua docència en 

diverses facultats. El 1626 fou nomenat prior del Reial Convent de 

Predicadors de València. Autor prolífic, es dedicà, sobretot, a escriure 

vides de sants i de persones venerables, sermons i algunes relacions de 

festes celebrades a València. 

En aquest sentit, la producció de fra Vicent Gomes s’encabeix 

perfectament a cavall entre els llibres de festa i la historiografia, 

excepció feta de l’homiliètica. En opinió de Vicent Ximeno, fou 

“curiosíssimo en indagar aquellos sucessos que podían ilustrar a la 

orden y a su patria; y en los que acaecieron en su tiempo puso tanta 

diligencia en referirlos como sus escritos manifiestan”. Fruit d’aquesta 
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seua voluntat de cronista fou, segurament, un manuscrit ara perdut on 

Gomes continuava l’obra annalística de fra Francesc Diago. 

Entre les publicacions de fra Vicent Gomes hem d’assenylar la 

Relación de las famosas fiestas que hizo la ciudad de Valencia a la 

canonización de san Raymundo de Peñafort en el convento de 

Predicadores (1602), on es recull el relat de la justa poètica que es va 

celebrar i que inclou cinquanta-dos poemes, tots en castellà, d’alguns 

dels versificadors més famosos de la València del moment, com ara 

sor Bernarda Romero, Carles Boïl, Gaspar Mercader, Guillem de 

Castro, Gaspar Gil Polo o Jaume Orts. En aquella mateixa línia hem 

de situar la Verdadera relación de la vida, muerte y hechos 

milagrosos del bendito padre fray Domingo Anadon (1604), on també 

es recull el certamen poètic, igualment de manera absoluta en castellà, 

i les “vides” de fra Miquel Llàtzer, on s’inclou la justa poètica 

celebrada en honor de fra Doménec Anadon (1606), de sant Ambrós 

de Sena i Jaume Salomon (1624), o la de la venerable Agnés de 

Montcada, que quedà inèdita. Encara, hauríem de tenir en compte Los 

sermones y fiestas que la ciudad de Valencia hizo por la beatificación 

del glorioso padre san Luis Bertrán (València, 1609), que conté la 

justa, tota en castellà tret d’unes redondilles de Jeroni Martínez de la 

Vega; el sermó en les exèquies de fra Jeroni Baptista de Lanuza 

(1624), el dedicat a fra Andreu Balaguer, bisbe d’Albarrasí i d’Oriola 

(1626), etc.  També va traduir del llatí, de l’italià i del portugués 

diverses obres de caire religiós, i publicà, traduint-la del llatí, una 

Breve descripción de la ciudad de Jerusalen y lugares circunvecinos 

de la suerte que estava en tiempo de Christo nuestro Señor (...) muy 
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necessaria para entender la Sagrada Escritura (València 1603), que 

conegué alguna reedició posterior.  

 
 
Bibliografia específica 
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OBRES SELECCIONADES: 
 

Sermó per a la festa del Segon Centenar de la canonizació del pare 
sanct Vicent Ferrer, dins ORTí, Marc Antoni: Segundo centenario 
de los años de la canonizacion del valenciano apostol San Vicente 
Ferrer, concluydo el ... 29 de Junio del año 1655, celebrado por la ... 
ciudad de Valencia...València, Jeroni Vilagrassa, 1656 (Biblioteca 
Valenciana, XVII-970) 
 
Sermó en les exèquies del reverent frare Pere Esteve, predicador 
apostòlic y comissari de la Casa Santa de Jerusalem, dins 
MERCADER, Cristòfor: Vida admirable del siervo de Dios fray 
Pedro Esteve, València, Francesc Mestre, 1677 (Biblioteca 
Valenciana XVII-919 o XVII-279) 
 
 
 
L’autor i l’obra 

 
 Antoni Bonaventura Guerau i Monllor va nàixer a Alcoi, 

segurament al voltant del canvi dels segles XVI al XVII, i va morir a 

València, el 1666. Mestre d’arts i doctor en teologia per la Univesitat 

de València, hi va ser, també, dues vegades, catedràtic. Paborde de la 

Seu, la càtedra d’escolàstica va va regentar durant díhuit anys. Va 

ocupar, a més, diversos càrrecs universitaris i al Reial Col·legi de 

Corpus Christi de València. Fou, encara, prevere de la congregació de 

Sant Felip Neri, a València, on arribà a exercir de prepòsit. En opinió 

del bibliògraf Ximeno, posseïa una “erudición casi infinita” i “una tan 

natural y ajustada propiedad en el lenguage, ya fuesse castellano, ya 

valenciano o ya latino, que deseosos en todas partes de oirle, apenas le 

davan tiempo para el descanso.” De manera que hem de creure que 

desenvolupà una continuada activitat sermonadora amb un notori èxit, 

i arribà a ser predicador de la ciutat. Va predicar, també, a Xàtiva, 
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defensant la concepció immaculada de Maria, cosa que, segons la 

tradició, li reportà una gràcia celestial, recontada altra vegada per 

Ximeno, el qual declara que la Mare de Déu “quiso a pocos días 

remunerar su piadoso zelo, con el hallazgo de tres hermosas azucenas 

en cuyas raíces o cebollitas estava perfectamente formada la imagen 

de la Puríssima concepción. Una de ellas embió al marqués de San 

román, virrey entonces de Valencia, [otra ] al cathólico rey Felipe IV. 

Las halló a media legua de Alcoy, su patria, en un parage que llaman 

el Carrascal, en donde para memoria edificaron una hermita.” 

 La seua activitat sermonadora, que sembla que exercí quasi 

sempre en la llengua del país, com testimonia el bibliògraf Rodríguez, 

el portà a imprimir alguns sermons, quasi sempre dins obres d’altres 

autors reladors de festes, celebracions o vides de personatges 

venerables dels quals va sermonar Guerau.  

 Així, convé assenylar que, en castellà, publicà un sermó dedicat 

a la canonització de sant Tomàs de Villanueva (València, 1659) i una 

Oración fúnebre en les exèquies de Felip III d’Aragó, publicada dins 

el Funesto geroflífico y enigma del mayor dolor, d’Antoni Làzaro de 

Velasco (València, 1666). En valencià, va publicar el Sermó en la 

festa del segon centenar de la canonització del pare sanct vicent 

Ferrer, dins el Segundo centenario, de Marc Antoni Ortí (València, 

1656); el Sermó a les noves dela canonització de sanct Thomàs de 

Vilanova (València, 1659) i, encara, un Sermó en les exèquies del 

reverent frare Pere Esteve, predicador apostòlic y comissari de la 

Casa Santa de Jerusalem, editat dins la Vida del pare Esteve, que 

compilà fra Cristòfol Mercader (València, 1677). 
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 La relació amb el venerable Esteve el portà a redactar una Vida 

del venerable padre fray Pedro Esteve, comissario de Jerusalén, que 

quedaria manuscrita. Potser, com apunta Pitarch, aquella amistat amb 

el frare de Dénia, predicador i usuari sistemàtic del valencià, tigués a 

veure amb el fet de la predicació an questa llengua per part del nostre 

Guerau. Altres treball seus restaren inèdits a la seua mort, com ara un 

tractat intitulat De Metheoris, i una Relación y noticia cierta de los 

prodigios que sucedieron en el hurto y hallazgo del Santíssimo 

Sacramento de la villa de Alcoy, (València, 1671), que ja va portar a 

estampa un nebot de Guerau. 

 Pel que fa a la llengua i l’estil dels sermons del predicador 

alcoià, encara que són de factura grandiloqüent, el seu llenguatge no 

arriba a ser intencionadament complicat i el podem situar en l’àmbit 

dela prosa barroca culta. 

 

 

Bibliografia específica 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Breu descripció dels mestres que anaren a besar les mans 
(Biblioteca Universitària de València, ms. 737). 
 
 
L’autor i l’obra 

 
Gaspar Guerau de Montmajor naix a Ontinyent l’any 1556 o 

1557, com es conclou per haver guanyat als vint o vint-i-un anys la 

càtedra de retòrica a la Universitat de València. No s’ha identificat cap 

documentació que ens aporte dates més exactes al respecte. El que sí 

que està enregistrat és l’accés a la càtedra de retòrica el 1557, en una 

edat que no era massa estranya per al sistema educatiu de l’Estudi 

General en aquella època quan els cursos o nivells acadèmics estaven 

configurats pel grau de coneixements de l’alumnat i no per l’ordre 

temporal. L’origen familiar de Gaspar és modest o miserable com ho 

demostra un altre document dels Manuals de Consells de les autoritats 

municipals del Cap i Casal, en el qual és eximit de les taxes per a 

graduar-se de batxiller en Arts. Si fem cas als diversos estudis, aquesta 

mesura demostra bastament la precària situació econòmica de Gaspar, 

ja que els jurats valencians no la dispensaven a tort i a dret. 

 El 1577 es graduà de batxiller en Arts i començà a fer les 

contraclasses del professor Lorenzo Palmireno, un personatge amb 

una influència important dins de la Universitat. No tardà el nostre 

Gaspar en demostrar el seu talant dissident i s’inicien els primers 

conflictes, cal assenyalar que de caire acadèmic, amb Palmireno 

circumstància que, potser, l’abocà a saltar-se el reglament en una de 

les activitats més perseguides: fa classes fora de la Universitat i, pel 

que ens reporten els bibliògrafs, no les dissimula convenientment. Tot 
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just després de guanyar en agost de 1577 les càtedres de Grec i 

d’Oratòria el 1578 es doctora en Teologia. Les discussions amb 

Palmireno continuen però, malgrat tot, les autoritats valencianes li 

renoven la càtedra d’Oratòria en el 1579 i en el 1580. Es reconeix 

l’enginy i l’agudesa de Guerau però la seua tasca docent fora dels 

reglaments universitaris i, segurament, els conflictes personals i 

acadèmics amb un professor aleshores ben situat com era Palmireno, 

provoquen la seua expulsió i empressonament a la pressó de l’Estudi 

General. Tot això són sospites dels investigadors que han treballat el 

tema, els vertaders motius, ara com ara, no han estat reportats en un 

testimoni documental. 

 El 1581 és expulsat i no serà readmés fins juliol de 1586, és a 

dir, uns mesos després d’haver escrit la Breu descripció dels metres 

que anaren a besar les mans a Sa Magestat del rei don Felip, de la 

qual tot seguit en parlarem. En el període que Guerau de Montmajor 

està fora de la Universitat pensem que continuà amb les seues classes, 

a l’hora que Palmireno traspassava una mica abans de l’eixida de 

l’ontinyentí de l’Estudi General. El 30 de juliol torna a petició dels 

jurats però Gaspar no acceptà les condicions plantejades i pleitejà 

contra les autoritats a la Reial Audiència, que li donà la raó. En 

definitiva, i per imposició judicial, Montmajor torna a la Universitat el 

1589 i se li encomana la primera classe de Gramàtica. Tanmateix, els 

problemes no s’acabarien ací. El 1590 és expulsat novament i 

definitiva i marxarà a Alcalá de Henares on residí fins a la seua mort 

l’any 1600. 

 La Breu descripció dels metres que anaren a besar les mans a 

Sa Magestat... es contextualitza en el període en que Guerau viu a 
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València després de la seua primera expulsió de la Universitat. Les 

fonts d’aquesta corrosiva composició poètica les trobem a l’Espill de 

Jaume Roig, un precedent bastant recent per a Montmajor i que, sense 

cap mena de dubtes, consultà. De Roig extrau el metre i la rima així 

com la intenció sarcàstica i crítica, fins i tot àcida, de la lírica. De 

motius i ganes no li’n mancaven a Guerau, exiliat del món universitari 

i marginat en la visita reial que Felip II feu a València en febrer de 

1586. L’ontinyentí fa valer l’escenari de l’entrada del rei per a 

descriure, un per un, els antics companys. És aquesta descripció la que 

aprofità per a atacar tots els que l’havien deixat de banda. Tanmateix, 

aquesta obra, que no conegué els honors de la impremta, no va arribar 

a les mans de les autoritats municipals valencianes, com ho demostra 

el fet d’haver estat reincorporat a la carrera universitària tot just 

després de la seua elaboració. 

 És Gaspar Guerau un dels personatges més inquietants de la 

literatura cinc-centista propera a la Universitat i la seua importància 

no havia estat corresposta amb investigacions sobre la seua persona i 

sobre la seua obra tant com caldria. Antoni Furió, qui ha elaborat una 

edició crítica de la Breu descripció... i un estudi preliminar que ha 

servit com a base de la present lletra, ha estat el primer en fer-li 

justícia a aquest versador impertinent, que acudí a la lírica per atacar 

des de fora l’estatus universitari valencià, al qual mai no s’adaptà, i 

que acudí a la nostra llengua en un context acadèmic pràcticament 

vedat al llatí i al castellà. Tot i continuant la intenció satírica encetada 

al segle d’or. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Libre de antiquitats de la Seu de València (Arxiu de la Catedral de 
València, ms. 68) 
 

 

L’obra i els autors 

 

El Libre de Antiquitats és un llibre de memòries del segles XVI i 

XVII, amb algunes notícies del segle XV. Hom ha destacat d’ell la 

seua vàlua en tant que testimoni per a l’estudi de l’evolució de la 

nostra llengua al llarg d’aquells segles, ja que, com assenyala el 

filòleg Joaquim Martí “tot i no reflectir un registre pròpiament 

col·loquial representa un estil correcte i sobri, allunyat dels 

condicionaments retòrics i ornamentals de la prosa específicament 

literària”. 

 Diversos autors són els que han col·laborat en la redacció del 

text, tal i com ens ha pervingut, tots ells, fonamentalment, sots-

sagristans de la Seu de València, els quals anaven ampliant el Libre a 

mesura que anaven consignant notícies relacionades, sobretot, en la 

institució religiosa a la qual representaven, encara que no 

exclusivament. Hom ha destacat el marcat aire “exemplar” d’aquestes 

notícies, reportades amb la finalitat de deixar-ne constància per a 

l’esdevenidor. Per tant, el Libre de Antiquitats caldria incloure’l dins 

l’anomenada “historiografia menor”, que inclou relacions, llibres de 

memòries i dietaris, gènere aquest darrer que ha constituït una de les 

principals manifestacions de la prosa valenciana entre els segles XVI i 

XIX. 
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 Tornant, però al Libre, tot i formar part dels llibres de memòries 

–com hem assenyalat més amunt- aquest també presenta 

característiques pròpies de la dietarística. La diferència entre els uns i 

l’altra és que els primers són encarregats per una institució oficial -en 

aquest cas la seu valenciana tot i que, a hores d’ara hom desconeix qui 

l’encarregà. Per tant, no es pot assegurar que el Libre de Antiquitats 

fóra una iniciativa personal del sots-sagristà Pere Martí –l’iniciador 

del Libre-, i el fet que fóra continuada de manera irregular per alguns 

successors seus sembla indicar la no obligatorietat de redactar-lo, si 

més no, de manera expressa. És a dir, no existia –o si existí no hi ha 

cap indici- de la figura d’un redactor “oficial” del Libre. Ara bé, si que 

gaudí d’un cert caràcter públic, en tant que se servava a la sagristia de 

la Seu, i no en un lloc privat. 

 Per altra banda, una característica més del Libre és la manca de 

reports referents a la vida privada dels autors. Només Pere Martí dóna 

algunes informacions sobre la seua persona, però sempre des d’una 

perspectiva –diguem-ne- “pública”. On se centren els diversos autors, 

però, és en la descripció de cerimònies religioses a la Seu, aspecte en 

el qual el present Libre és una font d’informació de primera mà. Açò 

ens porta a concolure, per tant, que el Libre d’Antiquitats no és un 

dietari de tall intimista, en què l’autor busca un relatiu protagonisme. 

El pes del realt recau, en canvi, en aquells esdeveniments que els 

diversos autors consideraren “importants” o dignes de ressenyar, però 

de cap de les manera hom pot constatar –en general- una connexió 

entre els fets relatats i el periple vital de l’autor que els narrà. 

Però l’interés dels investigadors per aquest document no acaba 

ací. Algunes notícies, com les reportades al Libre sobre les Germanies 
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ofereixen l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement d’alguns fets 

bèl·lics, concretament els relacionats amb la Seu, que no són tractats, 

o a penes ho són, per altres fonts. 

I és que, en essència, l’obra conté notícies i fets presenciats 

directament pels autors; un fets que, de vegades, són protagonitzats 

per ells mateixos o bé en són, simplement, informats. En 

conseqüència, la temàtica n’és molt variada tot posant èmfasi –com 

hem comentat adés- en els afers religiosos a la catedral. 

No obstant això, també hi ha referències a notícies vinculades a 

la ciutat, com són: entrades de reis, juraments de virreis, riuades; o 

d’abast més ampli, com el casament de Carles V amb Isabel de 

Portugal; la presa de Tunis; l’expedició de les tropes imperials contra 

l’Alger; etc.     

 El Libre de Antiquitats es conserva en un manuscrit únic, a 

l’Arxiu de la catedral de València. Josep Sanchis Sivera, en féu 

l’edició l’any1926, amb la voluntat de seguir “dando a conocer el 

sinúmero de dietarios, apuntes, memorias diarias, relatos y toda clase 

de trabajos que, guardados, o mejor dicho, olvidados en archivos y 

bibliotecas, están esperando ya siglos una mano bienhechora que los 

sacuda, los copie y los imprima”. Però no obstant la bona voluntat de 

l’editor, aquesta edició presenta errors, sobretot de transcripció, per la 

qual cosa, un lector actual ha d’adreçar-se necessàriament a l’edició 

feta per Joaquim Martí Mestre, complementada amb un extens estudi. 

 Aquest mateix autor ha estat el primer a assajar una divisió en 

períodes del Libre d’Antiquitats, partint de les diverses mans que hi 

intervingueren. El primer d’aquests respon als fets reportats fins al 

1556. És el període amb un contingut reportat més dens; abasta la part 
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del segle XV redactada per Pere Martí, el primer autor, el qual tingué 

en compte altres textos i, després, la part de Joan Clarà, el sots-

sagristà que seguí la seua feina. En ell es dedica especial atenció a les 

Germanies, tractade amb molta minuciositat en alguns episodis, com 

hem assenyalat. 

 El segon període abraça la segona meitat del segle XVI (1562-

1598). Sis autors hi intervenen: Miquel Jeroni Choves, Miquel Jeroni 

Bertran, Crisòstom Foix i tres escrivans. La part següent és la referida 

a la primera meitat del segle XVII (1694-1642). Tres autors hi 

intervenen: Sebastià Guterris, Vicent Navarro i Pere Joan Tomàs. I la 

darrera part arriba fins al 1680. És la menys extensa quant a 

continguts i la que representa una major presència del castellà. En són 

autors: Melcior Maurici Fuster –canonge magistral- i els sots-

sagristans Pere Joan Castellar i Jacint Balaguer. Cal apuntar, també, 

que encara hi ha un darrer capítol, del darrer quart del segle XVIII, 

obra del també sots-sagristà Vicent Pasqual Llançola. 

 És de sobres conegut el gran interés que han mostrat els 

historiadors per aquest text, sobretot per l’episodi reportat per Pere 

Martí sobre les Germanies. Un interés que començà ben aviat, abans i 

tot que el Libre esitguera acabat, la qual cosa demostra la seu difusió 

en altres àmbits que no els pròpiament circumscrits al religiós. 

 En aquest sentit, un dels primers autors a citar aquest llibre foun 

el dominicà Francesc Diago, que confegí un extracte en castellà del 

Libre. Segurament Diago només el veié reportant notícies fins el 1610, 

atés que aporta com a dada final l’incendi de l’Hospital General de 

València,  ocorregut el 24 de febrer del mateix any. Un altre autor que 

emprà el Libre de Antiquitats és Onofre Esquedro, en les seues 
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Memorias valencianas, al qual segueix fidelment, en tractar la història 

de les campanes de la Seu, per exemple. 

 Josep Teixidor, bibliotecari del Convent de Predicadors, en les 

seues Antigüedades de Valencia, també el cita. I un altre autor, també 

del XVIII, el consultà: Marc Antoni d’Orellana, en la seua Valencia 

antigua y moderna, a propòsit d’un incendi de l’altar major, l’any 

1469. Ara bé, el primer en destacar la seua importància historiogràfica 

fou Francesc Almarche, el qual diu, en la seua Historiografia 

valenciana, referint-se al Libre de Antiquitats: 

 “Puede considerarse com un dietario escrito en varias épocas y 

por diferentEs sacristas de la catedral. Y como destinado a guardar 

memoria en el Cabildo, debemos concederle autoridad como fuentE 

histórica...Y así ha tenido gran predicamento siempre y se ha 

conservado perfectament hasta nuestros dias”. 

 També va ser utilitzat per Josep Sanchis Sivera quan redactà la 

seua monografia sobre la catedral de València; per Salvador Carreres 

Zacarés en el seu Ensayo de una bibliografia de libros de fiestas; per 

Josep Ribelles Comín en el segon volum de la seua Bibliografia de la 

lengua valenciana; i per tota una sèrie d’investigadors més moderns, 

que indiquen que el Libre d’Antiquitats continua sent una referència 

inexcusable per a tots els interessats en la història valenciana dels 

segles XVI i XVII. 

 Lingüísticament, els dos primers autors, Pere Martí i Joan Clarà, 

presenten solucions més clàssiques; per contra, els autors més 

moderns representen, a grans trets, solucions més pròximes al registre 

oral, amb interferències del castellà i una progressiva introducció de 
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dialectalismes, evocant l’evolució de la llengua que tingué lloc en 

aquells anys. 
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OBRA SELECCIONADA: 

Libre de memòries... de la ciutat de València (Biblioteca del Reial 
Convent de Predicadors de València, ms. 78) 

 

 

L’obra i els seus redactors 

 

El Libre de memòries és una de les obres més importants de la 

literatura memorialística valenciana i, més concretament, la referida a 

l’època del Barroc. El seu abast cronològic, però, defuig aquest 

període i hom troba notícies de l’any 1308 fins al 1644, amb què el 

seu interés historiogràfic és realment gran -cosa que hom evidencia a 

tenor de les nombroses còpies que han pervingut fins a hui en dia. 

 Altrament, la personalitat d’aquesta obra es veu augmentada per 

la gran quantitat de textos que la conformen, de diversa índole: crides, 

relacions, ordinacions, dietaris dels autors, etc. I el seu específic és 

molt acusat, entre la literatura del mateix caire durant aquells anys si 

atenem al nombre de còpies que hom troba als arxius. 

 Ara bé, l’única edició que, ara com ara, disposem del Libre de 

memòries, fou enllestida per Carreres Zacarés, publicada a València, 

el 1930, a Acción Bibliográfica Valenciana. Aquest treball l’elaborà a 

partir de la còpia de Josep Osset, conservada a l’Arxiu del Reial 

Convent de Predicadors de València, i ja a l’estudi introductori que en 

féu posava de relleu la pluralitat d’autor que –en major o menor 

mesura- intervingueren en la redacció d’aquest venerable manuscrit. 

 Aquest pluralisme compositiu el dugué a constatar, tot 

enfrontant-se a la tesi d’Almarche, que els diversos autors del Llibre 

de memòries no eren membres de la burocràcia valenciana sinó 
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ciutadans i cavallers que en algun moment de la seua vida ostentaren 

algun càrrec en el govern local. En concret, segons el mateix autor, 

qui inicià l’obra fou Francesc Joan, cavaller, jurat i ambaixador del 

cap i casal; el segon, Francesc Marc, ciutadà, que fou jurat, mostassaf 

i síndic, i el tercer, Joan Lluc Ivars, que a més de ciutadà i síndic 

ostentà el càrrec de racional. Tot i això, investigacions actuals posen 

èmfasi en què, potser, el primer autor a participar com a redactor del 

que després arribaria a ser el Libre de memòries fou Gillem Mir, el 

qual consignà informació de la documentació anterior –del període de 

1306 a 1492- i la completà amb el seu dietari (1492-1503). Amb això, 

Mir establia el cànon d’ordenació de les notícies, disposades per anys i 

donant un relleu especial al nomenament dels jurats i dels altres 

càrrecs de la ciutat de València. 

 A partir de 1503 hom pensa que Joan començà el seu dietari, a 

tenor d’alguns canvis estilístics i del pas de la tercera persona, que 

emprava Mir, a la primera. El seguí Francesc Marc, nascut el 1556. La 

primera notícia de la seua intervenció en el Libre de memòries és de 

l’any 1589, tot i que possiblement començà a esciure-hi molt abans, 

potser el 1574. Però el que més destaca de la prosa d’aquest autor n’és 

la qualitat i la riquesa estilística. L’entrada de Felip II a València l’any 

1586 i l’ambaixada dels jurats a Madrid l’any 1598 amb motiu de la 

seua mort, en són una bona mostra. 

 Sembla que fou l’any 1610 la data en què hi intervingué el 

següent autor, Joan Lluc Ivars, tot i que no en tenim constància escrita 

fins a l’any 1624, en què en una notícia s’esmenta a ell mateix. Ivars 

encara mantingué el mateix to memorialístic que emprà Marc 

anteriorment. I aquest influx és especialment notori, per exemple, en 
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la relació feta amb motiu de la mort del rei Felip III o, també, en la 

relació de les festes celebrades amb moti de l’entrada a la ciutat de 

València de Felip IV. No obstant, també hi ha divergències: mentre 

que Marc demostra un interés acusat per notícies “estranyes” o dignes 

de ressenyar -com fenòmens metereològics o ajusticiaments- Ivars es 

mantingué més fidel a un to protocolari més seriós. Ivars, però, 

conclou la seua tasca el 1644 i, amb aquesta, es dóna per finalitzat el 

Libre de memòries. 

 Passant, però a qüestions estructurals i compositives, un dels 

factors més problemàtics a què hom s’enfronta en el cas del Libre de 

memòries és el relatiu a la seua adscripció dins un gènere diferenciat i 

definidor. Tant és així que si bé a l’hora de classificar els llibres que 

contenen obres dietarístiques o memorialístiques la distinció, de bones 

a primeres no és fàcil -atés que els uns participen parcialment de les 

característiques dels altres- en el cas que ens ocupa, la tasca es 

complica més, atés que es tracta, en la pràctica, d’una fusió de llibres 

en la qual ha intervingut –que sapiem- quatre mans diferents. Amb un 

problema afegit: els redactors no generaren els seus escrit fruit d’una 

“obligació” producte d’un nomenament més o menys formal com a 

redactors del Llibre de memòries, ni aquest tampoc no tenia una 

funció “pública” -ni tan solament com a document administratiu-, amb 

què el seu caràcter de document oficial és més aviat relatiu. 

 A més, a aquesta manca de sentit, d’utilitat pràctica, dins 

l’aparat burocràtic, cal afegir la intervenció de tots quatre autors, que 

anaren eliminant, resumint o afegint notícies segons el seu lliure 

arbitri, sense seguir un criteri clar i definit, que li atorgue a l’obra una 

unitat discursiva. 
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Ara bé, hi predomina una certa voluntat de rigor històric en tots 

quatre autors en tant que tots ells recoren a notícies de llibres de 

l’arxiu de la ciutat per a ampliar o completar els anys anteriors a 

l’inici del seu propi dietari. Amb això, la confecció final del Libre de 

memòries és la suma dels dietaris dels quatre autors. En ella, cadascun 

d’ells ha refòs l’obra del dietarista anterior. 

 Recordem que Joan fou el primer a modificar el dietari 

primigeni –el de Mir. Aqueixes alteracions es limiten a ampliar o a 

incorporar noves notícies extretes dels llibres de l’arxiu ciutat, cosa 

que en un principi ja havia fet Mir. Però a partir de 1503, Joan, 

abandona el recurs a la documentació antiga i comença a referir fets 

contemporanis a d’ell, iniciant d’aquesta manera el seu dietari, que 

reportarà informació fins a l’any 1540. 

 El següent autor, Marc, no iniciarà el seu dietari –com hem 

assenyalat- fins al 1574. Això no vol dir que hi haja una llacuna 

informativa entre l’acabament d’un i l’inici de l’altre. Marc també 

recorre als llibres de la ciutat per cobrir aquest interval. No obstant 

això, i com a tònica general en tot el llibre, entre l’acabament d’un 

dietari i l’inici del d’un altre autor, la informació reportada no és ni tan 

àmplia ni tan completa com després, de manera que hi ha anys en què 

només es transcriu el llista dels càrrecs municipals. Ara bé, tornant, al 

cas de Marc, a mesura que aquest anava avançant en la redacció als 

fets del seu present anava afegint notícies més extenses, potser perquè 

aquells fets relatats es trobaren encara presents en la memòria 

col·lectiva o perquè l’autor tenia un accés més fàcil als volums en què 

se n’havia deixat constància. A diferència de Joan, Marc es preocupà 
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per citar les fonts i els autors dels quals extragué la informació de 

l’època més antiga. 

 Aquest fet -el de consultar i citar fonts antigues per diversos 

autors- també determinà en gran mesura l’elaboració del Libre de 

memòries, en tant que cada autor omété, copià o afegí o, en sentit 

contrari, ignorà, aquelles notícies que per a ell eren “importants”. Un 

exemple clar és el de Marc, que reporta notícies sobre el naixement de 

Luter i la seua “heretgia”, notícia que només té sentit en el context 

contrareformista en què l’autor visqué. 

 Ivars -que segueix Marc-, a banda de  ser fidel al criteri dels 

seus antecessors de documentar el passat en els llibres d’arxius, 

introduí una sèrie de reforços bibliogràfics –d’autoritats- als seus 

reports. Amb aquest objectiu cita, per exemple la Crònica dels moros 

o els treballs de Marc Antoni Ortí, la qual cosa li confereix, si més no, 

una voluntat d’aportar un cert rigor historicista a la part que ell 

redactà. 

 Per tant, com hom pot comprovar, cal destacar del Libre de 

memòries, fonamentalment, el seu caràcter d’obra col·lectiva, i, a 

l’ensems, el fet que on millor encaixa és en la nòmina dels noticiaris 

d’aquells anys. 

 Un altre tema és el de les còpies. Ara com ara, hom n’ha pogut 

documentar 25 exemplars vinculats entre si, del Libre de memòries. 

Alguns són escrits fragmentaris i uns altres reproduccions completes, 

però a causa de la flexibilitat estructural del mateix Libre i la gran 

difusió manuscrita que tingué, un stemma codicum aproximatiu és, ara 

com ara, difícil d’establir. L’arquetipus, el primer dietari que formaria 

el Libre de memòries, es troba, ara com ara, il·localitzat. Aquesta seria 
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la còpia –autògrafa o d’autor- de Mir, redactada en el segle XV. 

Igualment, el manuscrit original de Joan, elaborada durant el primer 

terç del segle XVI està perdut. Amb aquest, s’enceta una llarga 

nòmina de manuscrits emparentats entre ells que evidencien, com hem 

assenyalat adés, la importància i l’interés demostrat envers aquest 

document pels erudits valencians de l’època moderna. 

 

 

Bibliografia específica 

CARRERES ZACARÉS, S.: Libre de memòries de diversos sucesos e 
fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e regne de 
València (1308-1644), València, 1930. 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
Las obras del famosíssimo philósofo y poeta mossén Osias Marco, 
cavallero valenciano de nazión catalán. Traduzidas por don Baltasar 
de Romaní y divididas en quatro cánticas, es a saber: cántica de amor, 
cántica moral, cántica de muerte y cántica spiritual, València, Joan 
Navarro, 1539 (Biblioteca Valenciana, XVI-445) 
 
[Nota: Aquesta edició es troba digitalitzada a la Biblioteca Lluís 
Vives] 
 
Les obres (...) ab vna declaratio en los marges de alguns vocables 
scurs, Barcelona, Carles Amorós, 1543 (Biblioteca Valenciana, XVI-
577 o Biblioteca Universitària de València, R-1/245) 
 
Les obres del valerós y extrenu cavaller, vigil y elegantíssim poeta 
Ausiàs March. Novament revistes y estampades ab gran cura y 
diligència. Posades totes els declarasions dels vocables scurs molt 
largament en la taula, Barcelona, Carles Amorós, 1545 (Biblioteca de 
Catalunya, 11-V-57 i Fons Bonsoms 8-I-4) 
 
Las obras del poeta mosén Ausiàs March, corregidas de los errores 
que tenían. Sale con ellas el vocabulario de los vocablos en ellas 
contenidos, Valladolid, Sebastián Martínez, 1555 (Biblioteca 
Valenciana, XVI/149)  
 
Primera parte de las obras del excellentissimo Poeta y Philosopho 
mossen Ausias March (...)  traduzidas de lengua lemosina en 
castellano por Iorge de Montemayor, València, Joan Mei, 1560 
(Biblioteca Valenciana, XVI/492 o XVI/591) 
 
Les obres del valerós cavaller y elegantíssim poeta Ausiàs March, ara 
novament revistes ab molta diligència revistes y ordenades y de molts 
cants aumentades, Barcelona, Claudi Bornat, 1560 (Biblioteca 
Valenciana, XVI/125 o Biblioteca Universitària de València, R-1/46) 
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L’autor i l’obra 
 

Els March devien formar part de l’estament dels “ciutadans 

honrats” de Barcelona –més o menys relacionats amb el poder 

municipal i amb la monarquia-, quan el rei Jaume I, el 1249, atorgava 

al notari barceloní Pere March diverses propietats en fer el repartiment 

de la vila de Gandia. Lletrats i bons administradors, els descendents 

del notari March continuaren vivint a la capital catalana, es varen 

vincular a la cort reial, en ocupar diversos càrrecs, i aconseguiren 

afegir a les possessions del regne de València el senyoriu 

d’Eramprunyà, amb què, poc temps després, passaren a formar part de 

la noblesa. Dos dels fills del primer noble March, Jaume i Berenguer, 

s’establiren a València, el primer com a ciutadà –i després senyor dels 

feus familiars, en morir el germà gran, Pere-, i el segon com a canonge 

de la Seu, mort el 1341 i sense descendència coneguda. De Jaume 

March foren fills els dos primers poetes de la família: Jaume, com el 

pare, senyor d’Eramprunyà, i Pere, senyor de Beniarjó, a la Safor 

valenciana, i pare del versificador més gloriós de la  nissaga, Ausiàs, 

als quals encara podríem afegir un quart representant lletraferit Arnau, 

cosí germà del nostre poeta. Ni que fos de passada, ens caldria apuntar 

que Jaume Pere i Arnau, si bé no excel·liren amb la mateixa força que 

ho faria Ausiàs, s’ajustaren als cànons de la poesia del seu temps i, en 

certa manera, potser crearen l’abient familiar òptim perquè sorgís el 

“fenomen” Ausiàs. 

 Tornant, però, a les dades familiars i biogràfiques cal dir que 

Ausiàs fou fill de Pere March i de la seua segona esposa, Lionor 

Ripoll i que degué nàixer al voltant de 1400, probablement a València, 
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com han demostrat recentment les publicacions de Jaume J. Chiner. El 

1413, en morir el seu pare, i encara que només era “donzell”, va 

esdevenir el cap de la branca valenciana de la família i com a tal 

acudí, el 1415, a les Corts celebrades al “cap i casal” del regne per 

Ferrar I. Al servei d’Alfons el Magnànim, i ja com a “cavaller”, 

participà en diverses campanyes militars a les terres italianes 

(Sardenya i Còrsega), el 1420. Però, l’aventura bèl·lica no durà massa, 

ja que el 1422 el trobarem a Gandia, tenint cura de les possessions 

familiars i personals a la comarca. Encara, el 1424 tornà a participar 

en una altra expedició militar, ara contra els pirates del nord d’Àfrica i 

tot atacant l’illa de Djerba, però ja no tenim constància que Ausiàs 

servís de bell nou el seu rei com a guerrer. 

 Aquells i semblants serveis a la monarquia ja havien valgut als 

avantpassats d’Ausiàs privilegis i prerrogatives, i el nostre poeta tornà 

una a obtenir-ne de la mà d’Alfons V, el qual li concedí una àmplia 

jurisdicció al seu feu de Beniarjó i a les alqueries de Pardines i 

Vernissa. Ausiàs, per altra banda, abans de 1425 fou nomenat 

“falconer major de la casa del senyor rei” i s’ocupà de les 

instal·lacions règies de l’Albufera, on el monarca tenia disposat tot el 

necessari per ensinistrar falcons i gossos de caça. Però, a part 

d’aquesta ocupació que encara serà recordada pel poeta en edat 

avançada (vegeu el poema 122), Ausiàs, en trobar-se assentat al seu 

país –amb temporades als seus senyorius, a Gandia i a València-, 

tornà als afers particulars i, entre ells, el de pledejar amb els vassalls, 

els nobles i la vila de Gandia. 

 El 1437, quan ja devia comptar uns quaranta anys, Ausiàs es 

casà per primera vegada, amb Isabel Martorell, germana del també 
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lletraferit Joanot, autor del Tirant lo Blanch. El matrimoni no durà 

massa, ja que Isabel morí dos anys més tard, sense descendència, però 

aportà al patrimoni dels Marchs uns senyorius situats a la vall de Xaló 

que Ausiàs conservà en usdefruit. 

 Uns anys més tard, el 1443, el nostre poeta es tornà a casar, amb 

Joana Escorna, oriünda de Pedreguer que aportà un substanciós dot i 

no deixà, tampoc, cap fill, en morir el 1454, probablement a València, 

ciutat on s’havien translladat el 1450. 

 El 3 de març de 1459, segurament després d’una malaltia que 

potser l’afectava des de la data del su primer testament (a l’octubre de 

1458), Ausiàs March moria a la seua casa del carrer de Cabillers, a la 

parròquia de Sant Tomàs de la ciutat de València. No deixava 

descendents legítims, però esmentava uns quants fills naturals i un 

bastard. Certament, com ja va escriure Joan Fuster en fer una ullada a 

la vida del cavaller i poeta Ausiàs, “si fa no fa, una vida com la de 

qualsevol altre cavaller de l’època, que, tan esquematitzada i vista a 

distància, resulta notòriament mediocre. Hi ha, però els seus poemes.” 

 I en efecte a més de les dades que aporten els arxius –de vegades 

com una representació freda i difusa de la realitat- , en el cas que ens 

ocupa comptem amb els poemes, unes composicions que ens 

aprofitaran per entreveure la imatge vivencial i ideal de la realitat d’un 

home com Ausiàs, el qual, a la mateixa cambra on va morir tenia “dos 

libres en paper, en forma de fulls, desqüernats, ab cobles”, que molt 

probablement eren les seues poesies. 

 Fóra del tot un despropòsit fer una anàlisi, ara i ací, d’una obra 

tan vasta i complexa com la de March. És per aixó que ens limitarem a 
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una simple visió general dels blocs temàtics més importants i que el 

lector podrà reconéixer sense massa dificultats. 

 En primer lloc, doncs, caldria parlar d’algunes poesies “de 

circumstàncies”, és a dir, composicions fetes per encàrrec o destinades 

a afalagar algun alt personatge tot pensant obtenir algun profit o, 

encara, aquelles altres elaborades per tal de constestar una “demanda 

poètica” feta per altri. Les obres d’Ausiàs que s’ajusten a aquestes 

característiques en són ben poques i, tret de les adreçades al rei Alfons 

el magnànim, la resta sembla que es generaren en l’entorn familiar i 

d’amistats del poeta, la qual cosa s’explicaria per la no-vinculació de 

March a la cort napolitana i per la desconnexió, si més no, aparent, 

dels certàmens literaris de caire religiós que tan sovint se celebraven a 

València per aquells anys. 

 Però, a banda d’aquestes peces de més a més poc significatives, 

el conjunt de l’obra d’Ausiàs es dedica,  bàsicament, a dos dels temes 

que més han atret el poetes –i encara els literats en general- de tots els 

temps: l’amor i la mort, amb una clar predomini del primer. 

 Pel que fa a la poesia amorosa, hem d’advertir que hom 

distingeix diversos cicles, d’acord amb els “senyals”, ço és, els 

pseudònims amb què el poeta designa la seua estimada cosa que era 

una herència de la poesia dels trobadors. En aquesta línia trobaríem els 

cicles “Plena de seny”, amb 19 poesies, i “Llir entre cards”, amb 35. 

El fet que als manuscrits apareguen més o menys entremesclades va 

fer creure que totes aquestes composicions anaven adreçades a una 

sola dama però, tal i com ha assenyalat Riquer, els dos conjunts tenen 

trets diferenciadors que ens permetran parlar de dues destinatàries 

d’acord amb els dos cicles. Així, “es exclusiu del primer anomenar la 
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dama “aimia”, la insistència sobre la desigualtat de l’amor, les 

referències als envejosos i, en alguna ocasió, un cert to despectiu.” 

 Per altra banda, el cicle de “Llir entre cards”, a més de 

transmetre’ns el nom de la dama (Teresa) i alguna referència al seu 

físic i la seua situació personal (era casada i amb fills), fa l’efecte de 

tarcar una major tensió vivencial, ja que les referències a la mort són 

molt freqüents. Aquestes trets, encara, caldria completar-los amb els 

de la timidesa del poeta, l’enaltiment de la dama o la vacil·lació entre 

el desig d’honestedat i de deshonestedat, com ja apuntà Riquer. 

 Als cicles esmentats, encara, s’haurien d’afegir les composicions 

del cicle “Amor, amor”, les dues poesies adreçades a una dama que 

s’oculta sota el senyal “Mon darrer bé”, el cicle “Oh folla amor” i 

altres cançons de temàtica amorosa que no porten cap dels “senyals 

esmentats. 

 El conjunt dels poemes on apareix la invocació “Amor, amor” 

(12, en total), se suposa que va estar escrit quan el poeta ja s’acostava 

a l’edat madura i es caracteritza perquè cap dama no sembla la 

destinatària de les obres d’Ausiàs, sinó que més aviat aquell s’adreça a 

una personificació ideal de l’Amor. 

 Les composicions dedicades a “Mon darrer bé” també pertanyen 

a l’edat madura d’Ausiàs i, per la seua temàtica, molt més alegre i 

esperançada que les dels cicles anteriors, segurament aquell amor no 

fou tan “ausiasmarquià” com el dels primers, molt més turmentosos, 

desesperts i contrdictoris, característiques que tornarem a detectar en 

el cicle “Oh folla amor”, de 10 poesies, i on el sentiment amorós 

arriba al paroxisme de la passió, el qual es barreja amb una sensació 

de secret que, segurament, coadjuvava a magnificar aquella relació 
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afectiva als ulls del poeta i que no deixa d’afegir un toc de misteri a la 

nostra òptica. 

 Per últim, entre les altres cançons d’amor que no pertanyen a 

cap d’aquest cicles caldria destacar-ne una de les més conegudes de 

March, “Veles e vents” (núm. 46), la bellesa i la contundència de la 

qual no deixa de sorprendre, encara mig mil·leni més tard. 

 Certament, els versos d’amor escrits pel poeta de la Safor, ens 

mostren la seua experiència vital com la d’un home subjecte a una 

“megalomania amorosa” –per emprar la qualificació que ja va fer 

servir, encertadament, J. Fuster -, que es veu immersa en el drama 

interior desencadenat entre la part espiritual de l’amor i la part carnal. 

 Al costat de l’amor, i de vegades conjugant-se am ell, la poesia 

d’Ausiàs ens mostra les seues preocupacions i les seues reflexions 

sobre la mort. Allò que tradicionalment ha estat anomenat com cants 

de Mort, són sis composicions (de la 92 a la 97), que configuren un 

extensíssim plany davant la mort d’una determinada dama. El poeta es 

lamenta sincerament per la tal pèrdua i es mostra preocupat per la sort 

d l’ànima de la seua estimada ja que considera que ell ha estat la causa 

dels seus pecats. Les composicions, de més a més, li aprofiten per 

contrastar el bé de la vida passada amb el dolor del present i del futur 

que s’aveïna. Tot i que March no revela en cap vers la identitat de la 

dama plorada, Riquer afirma que es tracta de la segona esposa del 

poeta, Joana Escorna, tesi que ens sembla convincent si conjuminem 

les informacions extretes de l’obra literària – on s’afirma la voluntat 

d’Ausiàs de ser soterrat al costat de la dona morta- i aquelles altres 

provinents de les seues darreres voluntats testamentàries, on 

s’explicita que les restes de Joana Escorna sigan translladades al 
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sepulcre de la Seu de València on Ausiàs ha disposat la seua 

sepultura. 

 El tercer dels blocs temàtics que podem detectar és el format pel 

cant Espiritual (núm. 105), segurament una de les obres més personals 

i sinceres del poeta. La composició és una oració en què March 

s’adreça directament a Déu, mostrant-li els seus dubtes i les seues 

pors, ja que, tot i la voluntat d’acostarse al seu Creador, le poeta se 

reconeix pecador –sobretot del pecat de luxúria-, i mostra el seu temor 

a l’infern. Tanmateix, dins aquesta expiació “pública”, Ausiàs expresa 

la seua confiança en la misericòrdia divina. De tota manera, el dubte i 

l’angoixa humana són els trets que definirien el poema i que ens 

l’acosten de forma més personalitzada a la naturalesa indefensa de 

l’home davant el trànsit que suposa la mort i l’acarament posterior 

amb Déu. 

 En darrer lloc trindríem els cants Morals. Tot i que l’afany 

moralista de l’autor es troba escampat pertot arreu de la seua 

producció, en són 16, les composicions que bàsicament s’ocupen de 

temes morals. En paraules de M. de Riquer, és “la part més eixuta i 

mes abstrusa de l’obra consevada del nostre poeta, però té una 

importància gran per a comprendre el seu pensament i constitueix una 

singular experiència poètica”. 

 Efectivament, ens trobem davant una poesia de caire filosòfic 

que respon, de bell nou,  a la tensió interna d’Ausiàs entre els sentits 

(la part més humana) i la ment (la intel·lecció). L’autor s’aparta del to 

moralitzador dels trobadors per tal d’aconseguir la plasmació poètica 

de la ciència escolàstica del seu temps, reflexionant sobre el bé i el 

mal, el pecat i la virtut, l’amor i les passions, i aplicant aquestes 
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meditacions a la seua experiència vital, la qual cosa fa que guanye en 

intensitat i sinceritat. 

 En resum, el conjunt de la producció ausiasmarquiana representa 

una passa endavant ja que s’allunya dels models de la poesia occitana 

–tant formalment com temàticament i lingüísticament-, que encara 

eren considerats els més “desitjables” entre els lletraferits del XV i 

que encara havien donat representants com Jordi de Sant Jordi a la 

mateixa València. D’altra banda, l’experiència poètica representada 

per March, assoleix un alt grau d’originalitat en tant que s’humanitza i 

es fa més personal, més íntima, i reflecteix, encara que siga 

fragmentàriament, com ho fa tota literatura, la seua trajectòria 

existencial. Tot plegat, Ausiàs March supera els entrebancs d’un 

formalisme excessiu imposat pel trobadorisme i s’acosta a posicions 

més pròximes a les “novetats” de la poesia italiana del Renaixement. 

Aquesta variació indicaria ben a les clares un canvi en la sensibilitat, 

el qual, en última instància, serà la clau de l’èxit de l’obra de March 

entre els poetes i els lectors del segle XVI, ja que, d’alguna manera, 

trobaven l’obra del poeta de Gandia més a prop de les preferències 

“modernes” –amb tot i el seu palés medievalisme, evident als nostres 

ulls. 

 La conservació de tretze manuscrits dels segles XV i XVI amb 

poesies d'Ausiàs March, ja parlaria ben a les clares d’una difusió 

considerable d’aquella obra entre els cercles lectors de València i de 

Barcelona. Tanmateix, les edicions cinc-centistes que se’n feren, són 

la confirmació d’aquella “popularitat”. El món cultural del 

Renaixement, a les nostres terres, va rebre i va gaudir l’herència que 

March hi deixava, tot i que amb no poques particularitats. La primera 
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d’elles, el fet que els editors de la poesia ausiasmarquiana sentissen 

alguna mena d’”obscuritat” en aquells textos i que haguessen de 

recórrer a “explicar-los”, bé amb traduccions castellanes –amb què, 

alhora, s’actualitzaven els conceptes i l’estil-, bé amb glosses 

marginals o vocabularis. En poc més de mig segle –des de la mort 

d’Ausiàs a les primeres edicions-, la llengua, òbviament, no havia 

evolucionat tant que hagués esdevingut incomprensible als lectors i 

aquells glossaris o “declaracions de vocables scurs” temptaven més 

d’aclarir els conceptes –la poesia “filosòfica” o “moral” del poeta 

valencià- que no pas la llengua emprada. 

 

 

L’edició/traducció de Baltasar de Romaní (València, 

1539)¡Error!Marcador no definido. 

 

 En l'ambient cultural de la cort dels ducs de Calàbria, com s'ha 

vist, hem pogut detectar, si no una declarada influència de l'obra del 

poeta senyor de Beniarjó, sí almenys un seu lleuger influx; volgut o no, 

però cert. Els representants més brillants d'aquell cercle de lletraferits -

Milà i Herèdia-, no s'hi podien sostraure. 

 Al recer d'aquell record de March, o precisament pel gust per 

Petrarca que a poc a poc anava imposant-sefou possible que hi 

aparegués una edició de l'obra de March. Amb unes característiques ben 

peculiars, a més. El 10 de març de 1539 eixia de les premses de Joan 

Navarro la primera edició de l'obra de Marc -una selecció, més bé- 

acompanyada de la traducció castellana corresponent. L’edició anava 

destinada al duc de Calàbria, don Fernando, besnét d’alfons el 
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Magnànim, i esperava, poster alguna recompensa per part del duc. 

Baltasar de Romaní hauria pogut publicar només la seua versió 

castellana, si l'única cosa que volia era agradar al seu protector; però, si 

no ho féu, fou, segons ens sembla, perquè ell -o l'editor, o qui pensàs en 

l'hipotètic mercat d'aquell llibre- creia que els versos d'Ausiàs March 

encara podien ser perfectament entesos i ben entesos entre els seus 

connacionals, i que calia difondre'ls.  

D’altra banda cal assenyalar que Baltasar de Romaní fou fill de 

don Eximén Peres Escrivà de Romaní, virrei de Sardenya, i de Caterina 

de Senna, una dama de la noblesa local, i d'aquest matrimoni va nàixer, 

segurament uns anys abans o després del 1485, don Baltasar. Aquest, 

sembla que de ben jove va tornar al regne de València i va viure 

probablement a la casa que la família tenia en aquella ciutat. En morir el 

seu germà gran, Jaume, heretà el títol de baró de Beniparrell, un títol 

que li suposà plets a ell i als seus descendents. Romaní, encara, participà 

al costat de la noblesa, contra els agermanats, i segurament féu més d'un 

servei a la monarquia. També potser que passàs algun temps a Sardenya 

i a Nàpols, on podia haver coincidit amb humanistes i poetes afectes a 

Petrarca, i a redós d'això, haver-se mirat March. A casa seua, a 

València, podia haver heretat els mansucrits que un dia foren del seu 

oncle don Joan Escrivà, poeta elegant en valencià i en castellà.  

 La versió castellana de Romaní d’una part de l’obra de March, 

que ell mateix va retocar també, per fer-la quadrar amb la seua 

traducció, es troba exporgada de referències a amors no maritals i lliure 

de possibles condemnes per part de la Inquisició, és una traducció ad 

verbum. Romaní volgué un March "moral", al gust de l'ambient social 
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en què es movia, especialment si pensem en la presència de don Mencia, 

i en res no suspecte d'heretgies.  

 Baltasar de Romaní, malgrat tot, va aconseguir, amb aquell seu 

treball, que l'interés per March es despertàs en molts més àmbits dels 

que podria haver aconseguit la circulació de manuscrits. Amb la 

impremta havia multiplicat les possibilitats del poeta valencià del 

segle XV. I amb la traducció li havia obert una porta per on entraria 

amb tots el honors.  

 

 

Les edicions barcelonines de l’obra de March (s. XVI) 

 

Després de la primera edició valenciana, l'herència del poeta es va fer 

més notòria a Barcelona, on l'aventura editorial de l'obra de March 

anava a continuar. La Catalunya del segle XVI, que a poc a poc es refeia 

dels daltabaixos soferts al segle anterior, i en especial Barcelona, es 

mostrava atenta a les novetats culturals del moment, i jugarà un paper 

ben important en la transmissió del llegat de March. Tant pel que fa a la 

nostra literatura com a la literatura espanyola. La cultura que 

freqüentava els salons barcelonins -igual com la que s'havia forjat a les 

sales del palau del Real de València- s'interessava per tot allò que 

provenia d'Itàlia. Hom s’interessava per Petrarca, per Dant, per 

Castiglione i, de retop, per Boscà i per Garcilaso de la Vega i, encara, 

per Ausiàs March.  

 El resultat d'aquest interés de don Ferran Folc de Cardona per 

l'obra del poeta valencià són tres manuscrits compilats per ordre seua i 

tres edicions diferents de les poesies de March. Quelcom certament 
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destacable que li ha valgut l'honor de ser un dels qui contribuí amb 

major fortuna a la difusió de l'obra ausiasmarquiana al segle XVI.  

 Un d’aquells manustcrits fou exactament el text que usà 

l'impressor Carles Amorós per tal de preparar la seua edició de 1543, un 

volum amb 122 poesies de March, al qual s'afegia "una declaratió en los 

marges de alguns vocables scurs". La bona veritat és que els esmentats 

vocables en són més bé pocs i, en molts casos, no massa "scurs". 

Tanmateix, amb aquella operació sí que es podia constatar un evident 

desig de facilitar la lectura dels textos de l'autor valencià. I l'intent, 

encara, es veuria millorat quan el mateix impressor, el 1545 -només dos 

anys després, cosa que segurament ens indica un clar èxit editorial-, 

tornava a fer-ne una segona edició, augmentant el nombre de "vocables 

scurs" que ara passaven a formar part d'una taula on es contenia la 

"declaració" i una traducció castellana per afavorir l'aproximació dels 

possibles lectors monolingües en aquella llengua.  

 Cal dir, però, que en cap de les dues edicions no apareix esmentat 

l'almirall d'Aragó ni res que ens permeta de suposar-li una vinculació 

més o menys directa amb aquells volums. Tanmateix, el 1546, i a 

València, en redactar un pròleg a un seu manuscrit d'obres de March, 

don Lluís Carròs de Vilaragut, batle general del regne de València i 

home de la noblesa local, afirmava que aquelles edicions s’havien fet 

per encàrrec de don Ferran Folch de Cardona.  

Però, aquelles dues impressions tampoc no degueren deixar 

satisfet del tot l'almirall i per aquell motiu segurament -i per l'èxit 

editorial anterior, sens dubte- el 1560, Claudi Bornat, a la mateixa ciutat 

de Barcelona tornava a traure a la llum les obres del valencià, anunciant 

a la portada que les donava "ara novament ab molta diligència revistes y 
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ordenades y de molts cants aumentades", malgrat que en realitat només 

hi afegia dues composicions -fent-ne un total de 124- i augmentava 

lleugerament la taula dels vocables "scurs" de la darrera edició 

d'Amorós. En aquesta, el nom del duc de Somma i almirall d'Aragó sí 

que apareix, a l'epístola dedicatòria que signava Claudi Bornat, en la 

qual, a més, es lloa March i hom es queixa de l'oblit en què ha caigut el 

valencià. En aquesta edició, encara, trobem tres personatges més que 

jugaran un paper destacat en la difusió de March: Pere Serafí, Francesc 

Calça i Antic Roca. El primer, pintor i poeta, imità sovint els versos del 

senyor de Beniarjó, tot i que sense la força emotiva del model. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Vida admirable del siervo de Dios fray Pedro Esteve, València, 
Francesc Mestre, 1677 (Biblioteca Valenciana XVII-919 o XVII-
279) 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Poca cosa han aportat els bibliògrafs antics sobre Cristòfor 

Mercader, el qual degué de nàixer, possiblement a València, a 

principis del segle XVII. El fet que Rodríguez, que el degué arribar a 

conéixer personalment, només indique “natural de Valencia. Religioso 

francisco observante. Predicador de corte, en Madrid. Difinidor y 

cronista de la provincia de Valencia” i que Ximeno solament insinue 

que pertanyia a “una de las familias que ennoblecen a esta ciudad”, 

sense més, potser indica que fou fill natural d’algun dels comtes de 

Bunyol, de cognom Mercader, o d’algun altre membre d’aquesta 

família. 

 En qualsevol cas, dins els franciscans arribà a detentar càrrecs 

d’importància, atés que fou predicador a Madrid, durant un temps i 

després, a València, fou cronista de la província franciscana. 

 Va publicar, el 1683, a València, en un sol volum, dues obres: 

Ideae Sacrae Evangelicae ex littera decantata ab Ecclesia Romana et 

annotationes curiosae concionatoribus, i Diffinitiones theologae 

moralis ex Diana, dedicada al bisbe de Puerto Rico la primera, i deixà 

manuscrites i preparades per a la impremta unes Crónicas de la santa 



 216 

provincia observante de San Francisco de Valencia, que va veure 

Rodríguez però que Ximeno diu que no arribaren a imprimir-se. 

 Tanmateix, el seu text més conegut és la Vida admirable del 

siervo de Dios fray Pedro Esteve, predicador apostólico y comissario 

de Jerusalén en la santa provincia de San Francisco de Valencia, 

publicada a València el 1677, sobre el venerable Pere Esteve, famós 

predicador d’aquell temps. En aquesta obra hagiogràfica Mercader es 

mostra àgil i viu en la narració de la vida d’aquell altre franciscà de 

Dénia al qual ell personalment va tractar i conéixer. A més, si bé el 

text de Mercader és en castellà, conté nombrosos fragments de boca 

del pare Esteve, en la llengua del país, i algunes obres d’aquell, de 

poesia de caire religiós i popular, i alguns altres escrits, contra la 

guerra de Catalunya, tots ells en valencià. Inclou, també, el sermó que 

en les exèquies de Pere Esteve pronuncià Bonaventura Guerau. 

 L’obra sencera de Mercader va ser traduïda al segle XVIII, en 

valencià, però no es va publicar. Es reedità la versió castellana, 

lleugerament retocada –sense el sermó de Guerau, per exemple- i amb 

alguns afegits, el 1865, a Dénia i, encara, en facsímil d’aquesta, el 

1977 a Alacant. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
El Prado de Valencia, València, Pere Patrici Mei, 1600 (Biblioteca 
Universitària de València, R-1 o Biblioteca Nacional de Madrid, 
R-1182) 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Don Gaspar Mercader Montcada i Carròs va nàixer a València 

el 1568 i fou el primer comte de Bunyol. Vinculat a l’Acadèmia dels 

Nocturns, fundada per Català de Valleriola, hi va fer de president en 

algunes ocasions i presentà diversos textos, alguns dels quals, 

discursos contra les dones. La seua devoció a la Immaculada 

Concepció de Maria el portà a celebrar un certamen poètic, el 1627, en 

sa casa, a l’estil dels recollits per Català de Valleriola en les seues 

Justas poéticas. D’aquell certamen convocat al palau dels Mercader, a 

València, només ens ha pervingut el cartell, on el comte es constituïa 

en jutge únic i el seu nét, Cotald Mercader, n’actuava de secretari. Al 

cartell de la convocatòria, entre altres premis, hi figuraven dotze 

quadres d’ermitans, pintats per Francesc Ribalta. L’afecció de don 

Gaspar a la poesia de certamen ens venia atestiguada de lluny, i així, 

sabem que el 1619 va guanyar el premi a les millors octaves 

presentades al certamen en honor del beat i antic arquebisbe de 

València, Tomàs de Villanueva. Versos de don Gaspar Mercader 

poden trobar-se, també, als llibres de les festes del trasllat de la 

relíquia de sant Vicent a la Seu (València, 1600) i en el de la 

canonització de sant Ramon de Penyafort (València, 1602). 
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 Però la fama literària d’aquell primer comte de Bunyol no s’ha 

esdevingut per aquella poesia de circumstàncies, com és ben natural, 

sinó per una altra obra seua, publicada a València el 1600 i destinada a 

narrar les noces del duc de Gandia, que porta per títol El Prado de 

Valencia. Aquesta novel·la pastoral en clau mostra festes galants i fa 

un recull de la poesia amorosa del seu entorn, especialment d’aquella 

composta per a l’Acadèmia dels Nocturns. El text del Prado peca dels 

mateixos vicis atribuïbles a la novel·la pastoral del moment: afectació 

renaixentista de caire mitològic i al·legòric, presència de personatges 

reals amb cobertura clàssica, llatinització dels noms, disquisicions 

afectades de temàtica amorosa, etc. 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
El Cortesano, València, Joan d’Arcos, 1561 (Biblioteca Nacional de 
Madrid, R-12933; ed. facs. València, 2001) 
 
Libro de motes de damas y caballeros, València, Francesc Díaz, 1535 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R/7271) 
 
El Maestro, València, Francesc Díaz, 1536 (Biblioteca Nacional de 
Madrid, R-14752) 
 
 

 

L’autor i les obres 

 

 Lluís del Milà i Exarch és una figura cabdal de les lletres 

valencianes del XVI, però la seua biografia encara planteja alguns 

interrogants. Així, no sabem on va nàixer, encara que alguns l’han fet 

natura de Xàtiva. La primera referència que posseïm del nostre 

escriptor es troba al codicil del 22 de març de 1519 que dictà son pare, 

don Lluís del Milà, senyor de Massalavés, casat amb Violant Eixarch, 

en el qual el deixa hereu dels seus béns, “per eguals parts”, juntament 

amb Pere Milà –que finalment heretà el senyoriu- i Joan Milà, a qui en 

el primer testament, del 1506,  havia llegat tota la seua fortuna. Potser, 

per tant, el naixement de Lluís del Milà caldria situar-lo posteriorment 

a l’última data esmentada. Ens torna a aparéixer documentat amb la 

publicació de les seues dues primeres obres: El libro de motes de 

damas y cavalleros (1535) i El maestro (1535-36), de què parlarem 

més avall. Es tractava, segurament, d’un moment d’espledor de la cort 



 222 

dels virreis don Ferran i dona Germana, i don Lluís del Milà devia 

freqüentar-la, atés que en el seu Cortesano recrearia precisament 

aquells anys.  

 Dels anys anteriors a aquestes edicions no comptem ara com ara 

amb cap document que ens parle de la presència de Lluís del Milà, 

però podem deduir algunes coses. En efecte, Lluís del Milà degué 

rebre la formació addient a un clergue, en tant que efectivament sabem 

que ho era. Així, en un procés del 1542 se’ns parla del “nobilis et 

reverendis Ludovici del Milà, clerici.” No obstant això, val a dir que 

no degué rebre les ordres majors, per tal com després el trobarem 

casat. Però, allò que convé destacar és que va estar destinat a la 

carrera eclesiàstica, cosa gens estranya, si tenim en compte que era 

parent pròxim dels poderosos Borja que encara tenien entre les files 

del clergat romà nombrosos representants. Si afegim a aquesta 

informació les dades que ens parlen de la música de Milà –acabada 

d’imprimir el 1536, a El maestro- com una música d’influència nord-

italiana, com ha assenyalat Solervicens, potser no resulte massa 

arriscat suposar-li un període de formació en aquelles terres o a la 

mateixa Roma. Sobretot pensant en els antecedents familiars dels Milà 

i dels Borja, parents seus. Si efectivament va visitar, després, la cort 

de Portugal, com sembla inferir-se de la dedicatòria del seu Maestro al 

rei d’aquell país, potser això va estar en aquells anys dels quals no 

tenim constància de l’activitat d’aquest escriptor valencià al qual, 

segons Ruiz de Lihory, el rei portugués concedí una elevada suma de 

diners en agraïment per la dedicatòria del seu llibre.  

 El 1542, però, el trobem ja plenament instal·lat en la societat 

valenciana, en tant que des d’aquesta data és fàcil trobar plets i 
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processos del nostre escriptor contra diversos personatges i sobre 

diversos afers, tots ells amb un rerefons econòmic. En aquest sentit 

convé destacar els que va mantenir per diverses rectories, i en especial 

la d’Onda. L’activitat pledejadora del nostre escriptor se centrà, 

especialment, en els interminables enfrontaments que va mantenir 

amb el seu germà don Pere, senyor de Massalavés, i que continuaren 

després de la mort del mateix don Lluís, per certes quantitats 

econòmiques, per l’herència de la mare i, més tard, per l’herència del 

pare. Lluís del Milà, tot i que tardà a casar-se, ho féu i deixava una 

filla, Violant Anna del Milà i un altre fill que esperava pòstum, i que, 

segurament, si arribà a nàxier, no va sobreviure al pare, el qual feia 

testament el 1555. Lluís del Milà, per l’agost del 1559, va morir a 

Alzira, on havia anat per refugiar-se de la pesta que assotava València 

des de l’any anterior, i degué ser soterrat al monestir de Santa Maria 

de la Murta, com fou el seu desig, al mateix vas on descansava sa 

mare. 

És evident que l’autor ja no va poder veure el Cortesano imprés, 

acabat el 1561 i possiblement el va deixar enllestit per a la imprempta, 

abans de marxar a Alzira, fugint de la pesta. Per la mateixa situació 

caòtica que aquella epidèmia provocà en la ciutat, potser el llibre de 

Milà no s’edità fins que les coses tornaren a la normalitat. 

 És evident que a hores d’ara no podem continuar mirant-nos 

l’obra de Milà, “hijo de una corte frívola y divertida, presidida por una 

dama más frívola y divertidad todavía.” De fet, si ens fixem 

atentament en el conjunt dels escrits de don Lluís del Milà que ens ha 

pervingut, val a dir que ens trobem davant tres textos que segurament 

ara podem interpretar com una mena d’itinerari educatiu per a la 
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noblesa del seu temps, una noblesa que havia d’adaptar-se a la 

ideologia “imperial” que naixia al recer i empar del cèsar Carles. De 

fet, el mateix emperador va comptar amb teòrics, a la seua cort, que 

s’encarregaren de donar les pautes a la noblesa, i especialment, fra 

Antonio de Guevara, amb el seu Libro del emperador Marco Aurelio, 

con el relox de los príncipes (Valladolid, 1527), que ben prompte es 

va difondre pertot arreu d’Europa. Per això, dit d’una altra manera, El 

libro de motes de damas y cavalleros, El maestro i El cortesano són 

susceptibles de ser contemplats com una trilogia pedagògica de cara 

als comportaments de la noblesa valenciana que de fa temps rebia, a 

més, els influxes de la Itàlia renaixentista, i on la imatge del príncep –

del poder del príncep- cobrava relleu enmig d’una cort “florida” de 

nobles-servidors i, per tant, domèstics del seu senyor. Un poder que no 

només usava la llei, la trona o les armes per tal d’imposar-se, sinó que 

també podia valer-se del poder de la representació, de la festa o del 

teatre per tal de guanyar adeptes. Però, cal anar per parts. 

 En efecte, el 29 d’octubre de 1535 eixia de les premses 

valencianes de Francesc Díaz Romano el primer treball conegut de 

Milà. El libro de motes de damas y cavalleros intitulado El juego de 

mandar, no és cap altra cosa que un senzill i minúscul llibret “de 

butxaca” on apareixen col·leccionats una sèrie de “motes” o, el que és 

el mateix, una sèrie d’enginyoses preguntes i respostes que podien fer 

servir els cortesans de la cort virregnal valenciana a l’hora de jugar al 

“juego de mandar”. Aquestes demandes i les seues contestacions, 

sempre en castellà, estaven adreçades a fer de passatemps de les 

senyores i dels senyors valencians, però també –i caldria no oblidar-

ho-, devien estar destinats a habituar-los als jocs galants i refinats de 
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la cort, amb què es guanyava en la sociabilització dels seus contactes i 

en la concepció d’un cos cohesionat al voltant del poder regi o, com és 

aquest el cas, dels seus representants. Així, en el llibret de Milà, les 

preguntes i les respostes estaven ja “reglades”, “pautades” i, per dir-ho 

d’alguna manera, haurien de passar a formar part dels galantejos 

socials a què estaven acostumades les dames d’ençà l’època dels 

trobadors. Per tant, en la literatura dels “motes” de Milà pot veure’s 

una clara finalitat educativa de la noblesa que anava a usar aquell 

llibre. Dir “motes” els cavallers a les dames o a l’inrevés, i dir-los, 

també, entre els mateixos cavallers, al Cortesano, potser no era cap 

altra cosa que una mena de torneig lingüístic, en la més tradicional 

línia dels enfrontaments cavallerescos. 

 Encara es pot veure més clarament la línia “didàctica” en parlar 

del seu Maestro, “el qual trahe el mismo estilo y horden que un 

maestro trahería con un discípulo principiante, mostrándole 

hordenadamente dende los principios toda cosa que podría ignorar”. 

El llibre estava concebut perquè els cortesans inhàbils en l’art de la 

música fossen capaços d’aprendre a fer sonar instruments i, també, a 

cantar. En aquest text, dedicat al rei de Portugal Joan III, Milà donava 

a conéixer una part de la música que amb els anys havia anat 

composant, com ell mateix declara al pròleg, i que està formada per 

quaranta “fantasias”, sis pavanes, quatre tentos, sis villancets en 

castellà i sis en portugués, quatre romanços en castellà i sis sonets en 

italià. El conjunt, com ha assenyalat M. Sánchez Benimeli, “transmite 

genialmente, con maestría y arte, la grandeza musical del 

Renacimiento. Es el momento en el que la polifonía había llegado a su 

máxima expresión. El contrapunto alcanzaba su plenitud. Los 
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compositores dominaban el sistema modal, en el que las voces carecen 

de tonos dominantes y las melodías y acordes oscilan, flexibles y 

libres, alrededor de una nota central. En sus composiciones, Milán 

utiliza magistralmente el elemento musical de los modos eclesiásticos. 

En ellas, los temas van apareciendo y desarrollandose con habilidad, 

claridad y elegancia. Sus distintas voces, con sus contestaciones e 

imitaciones, suenan con el colorido hermoso, misterioso e indefinido 

de la música modal. La obra de Luys Milán posee la riqueza 

contrapuntística que corresponde al músico culto del siglo XVI.” 

 Val a dir que la música de Milà no tenia res de senzilla i que 

obeïa, segurament, unes directrius sofisticades, per tal d’impressionar 

els seus “oïdors” més cultes, com ara el duc de Calàbria, un gran 

afeccionat a la música i que tingué una gran cura de la seua capella 

musical. Milà degué estudiar-la, segurament en realitzar els seus 

estudis eclesiàstics, i degué ser-ne un virtuós que també feia servir 

aquell art per guanyar-se l’estima i el reconeixement dels seus amics 

cortesans i dels prínceps, com potser féu amb el de Portugal i com, 

més d’una ocasió, fa dir als seus personatges del Cortesano, que es 

desfan en elogis de la seua música. Fins al punt que si Milà volia 

ensenyar als cortesans a fer sonar la viola i a tocar, per exemple, 

pavanes, que “parescen en su ayre y compostura a las mesmas que en 

Italia se tañen”, segurament era perquè aquella dança era de les més 

aristocràtiques i, per tant, adequades de la noblesa. Com també era 

propi de la noblesa -de Portugal, però segurament també de València- 

el cant de peces en castellà i en italià, a banda dels respectius idiomes 

nacionals. L’italianisme del Maestro, l’italianisme literari i musical, 
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pot veure’s en els sonets en aquella llengua, però també en l’ús de 

l’autoritat de Petrarca per a encapçalar aquest llibre. 

Les pautes i les regles donades als nobles, en el cas del Maestro, 

avancen una mica més a allò que ja hem esmentat en parlar del Libro 

de motes. Ara es tracta de donar a la noblesa els models de cant i de 

dança, d’oferir unes possibles cançons d’amor i unes possibles dances 

–rituals amorosos, sovint- amb què passar el temps però, també, amb 

què mostrar els seus sentiments i, fins i tot, amb què realitzar belles 

escenografies palatines. 

Aquella pràctica complexa i elaborada era, per tant, un programa 

social que abastava tots els aspectes de la vida de la noblesa que tenia 

tractes directes i continuats amb la cort. I també dels seus servidors, 

com es veu al Cortesano. El llibre, tot i que se l’ha posat en contacte 

amb les formes paratearals i amb els diàlegs del Renaixement, no 

deixa de ser una crònica dialogada amb interrupcions de caire teatral o 

parateatral, fàcils d’identificar al text. Aquesta qualitat cronística fan 

veure Milà com un narrador d’una realitat concreta: la de la gran 

família on els cortesans s’apleguen al voltant dels ducs de Calàbria, i 

on es tendirien a reproduir els llaços clànics que havien funcionat fins 

aquell moment en la societat. 

Per això, al Cortesano de Milà no solament anem a trobar 

aquella voluntat didàctica que hem descobert en les obres anteriors, 

sinó que ara, la cort la podem veure “en acció”. L’autor no solament 

es dedica a donar regles o pautes de comportament sinó que els 

cortesans que retrata Milà són personatges de carn i d’ossos que, per 

això, segurament havien de tenir un major pes en esdevenir models 

d’uns futurs cortesans. Els cortesans retratats per Milà –des de 
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Ferrandis d’Herèdia i el duc de Calàbria o les dames fins als criats i 

els bufons de la cort-, són uns personatges que, a pesar de la seua 

versemblança, estan claríssimament idealitzats. Fins i tot la part 

“popular” d’aquells dramatis personae han de respondre 

necessàriament a la voluntat totpoderosa del seu fautor, Milà. 

Altrament, per exemple, no s’entendria que els personatges de Milà 

parlen de manera discreta i assenyada –però no només- i, sobretot, de 

manera enginyosa, sempre, i de vegades, fins i tot, en vers.  

 Així, els personatges, els vestits, els menjars... tot manté un 

diàleg dirigit per Milà. I en aquella conversa continuada que ens hi 

relata, els personatges van intercanviant opinions, experiències, 

il·lustren les seues reflexions amb contes i acudits que tenen la vàlua 

dels exempla habituals en les tècniques de la predicació que provenien 

de l’Edat Mitjana i que sens dubte Milà havia de conéixer, atesa la 

seua formació clerical. Milà apareix, també, al text, com el noble amic 

del seu senyor, que domina tota la cort, que controla tota la cort, que 

n’és, fins a cert punt, el centre, en tant que encarna el cortesà ideal. 

Se’ns mostra, així, clarament retallat sobre la resta dels altres 

personatges, que li fan de cor: és, de fet, el millor versificador i el 

millor músic –canta els sonets que tots li aplaudeixen i sona la viola-, i 

és, també, el millor dels cavallers i dels enamorats, com destaca en 

l’episodi de Miraflor. És, per tant, el “cavallero armado virtuoso” que 

“es la mejor criatura de la tierra; y para tener perfecta mejoría deve de 

ser cortesano, que es en toda cosa saber bien hablar y callar donde es 

menester”, com ja ens advertia en  el seu pròleg. 

 Aquell cortesà perfecte, encarnat pel mateix autor del llibre, 

participa de la joia de la cort: la caça, els banquets, les festes, les 
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músiques, les dances, les cançons, els “motes”, els versos i la paraula 

en general els vestits i les joies, les representacions teatrals que tenen 

una funció. 

El Cortesano és, doncs, una mostra de les actituds i les aptituds 

de la noblesa valenciana per habitar la cort, i com aquella vida elegant 

i refinada, es trasllada a les seues cases, amb els episodis que es 

desenvolupen fora del mateix àmbit cortesà estricte, o quan es 

reconten anècdotes de caire més privat. Milà sabé exposar, així, un 

vast projecte de comportaments cortesans i, segurament, es mirà des 

de la nostàlgia els anys de les festes de la cort de don Ferran i donya 

Germana. Tanmateix, en escriure el seu text, introduí elements més 

pròxims a l’ambient de la realitat des de la qual redactava. Així, 

possiblement per  rebaixar el to excessivament mundanal de la seua 

obra, a la fi de la mateixa fa aparéixer el mestre Sabater, que 

representa més bé les postures filosòfiques i religioses pròximes a la 

situació de la cort virregnal en els anys en què de donya Mencia de 

Mendoza, lectora de filòsofs i de formació “humanista”, va ser 

duquessa de Calàbria.  

 Comptat i debatut, el Cortesano és uan de les realitzacions 

literàries més grans del segle XVI valencià, si no la millor i, per 

descomptat, la més “europea”, atés que tot partint de determinades 

tradicions locals –com ara els col·loquis en vers de finals del XV- i 

entroncant amb un producte com el Cortegiano de Castiglione, 

desembocava en un retrat tan magnífic com l’obra de Milà. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Espill de ben viure y per ajudar a ben morir, València, Borbó, 1559 
(Biblioteca Pública d’Oriola, 4232) 
 
Espejo y arte muy breue y prouechoso para ayudar a bien morir en 
el incierto dia y hora de la muerte, València, Joan Navarro, 1565 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R-18310) 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Jaume Montanyés va nàixer probablement a les primeres 

dècades del segle XVI, a València, i hom suposa que va morir cal al 

1577, potser a Pamplona. Eclesiàstic de l’ordre del Carmel, professà el 

1539 i va estudiar segurament a València. A la casa dels carmelites 

d’aquesta ciutat va ser magister morum i va estar nomenat, el 1565, 

prior del convent d’Onda, encara que no se sap si hi arribà a exercir 

aquell càrrec. El 1567 va ser enviat prior a Castellfabib i el 1569 va 

estar nomenat vicari i comissari del general dels carmelitans a l’illa de 

Sardenya i prior del convent de Càller, on va estar almenys fins al 

1573. El 1577 va ser prior de Pamplona.  

 La seua obra més coneguda fou l’Espill de ben viure y per 

ajudar a ben morir, publicada a València per primera vegada el 1559, 

però que conegué diverses edicions, en la llengua original, tant a 

València com a Barcelona, al llarg del segle XVI i, encara, en castellà, 

durant aquell segle i el següent. Es va tornar a estampar, a València, el 

1827. El 1565 Montanyés va publicar, en castellà, un tractat intitulat 

Espejo y arte muy breve y provechoso para ayudar a bien morir en el 
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incierto día y hora de la muerte, que es, en realitat, una reforma de la 

segona part del seu Espill, i es va reeditar tres vegades, al segle XVI.  

 L’obra s’incriu dins el gènere dels tractats adreçats a auxiliar els 

rectors i capellans que havien de confessar i, també, a difondre 

determinats comportaments entre els parroquians amb una mínima 

capacitat de lectura. És per això que el text no presente grans 

complicacions estilístiques o formals, tot incitant a la pràctica de la 

virtut i al rebuig del pecat. L’èxit innegable d’aquest text potser 

caldria buscar-lo en la simplicitat dels seus plantejaments i en el 

llenguatge planer i directe que demostra i que podia arribar ben 

senzillament als lectors. 

 La validesa de la seua doctrina, encara, va ser captada pel 

canonge de la Seu de València que arribà a rector de la Universitat, 

Onofre Soler, el qual, fent unes lleugeres modificacions de 

modernització de la llengua, el tornà a donar a la impremta en una 

data tan avançada com el 1827 i, a més, en la seua llengua original. 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
Entremés del doctor Rapado, dins Parte veinte y nueve: contiene 
doze comedias famosas de varios autores, València, Silvestre 
Esparsa, 1636 (Biblioteca Nacional de Madrid, Ti/146) 
 
Poesies (Biblioteca Universitària de València, ms. 666) 
 
 
 
L’autor i les obres 
 
 Pere Jacint Morlà va nàixer a València, a l voltant del 1600, i 

fou fill natural del jurisconsult i oïdor de la Reial Audiència 

valenciana, Pere Agustí Morlà, ciutadà i descendent d’una família 

mallorquina establerta al cap i casal al segle XVI. Uns descendents 

d’aquest arribaren a ser catedràtics a la Universitat de València, 

mentre que Pere Jacint, legitimat a les Corts de Montsó del 1626, es 

va ordenar sacerdot, obtenint, al poc, un benifet a la parròquia de Sant 

Martí, de València. 

 La seua activitat com a versificador la trobem molt lligada a 

l’àmbit més popular de la literatura del Barroc: els certàmens 

religiosos. En aquest sentit, cal dir que el bibliògraf Rodríguez, que 

encara el va conéixer personalment, a banda de fer una lloança del seu 

enginy poètic, no s’està de testimoniar la fama que tenia entre els seus 

coetanis. Així, afirma que “las funcciones poéticas sin papel suyo, ya 

soliloquio en algunas, ya coloquios en las más, parece que, o no 

hazían labor o se eclipsavan, porque indispensablemente era el primer 

plato, el suyo, tan compuesto (con sal y modestia) de unos o otros 
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sucessos, o ignorados o no advertidos, modernos todos, que ocurrían 

en Valencia, en su reyno, en la monarquía, en Europa y en el mundo, 

que dexava deliciosíssimo sabor en los oyentes para mucho tiempo.”  

 La fama de Morlà degué ser considerable, doncs, atés que molts 

altres testimonis coetanis la corroboren, bé parlant-ne d’ell i de els 

seues obres, bé fent encapçalar textos amb versos de Morlà. També el 

trobem freqüentant els salons més distingits i poderosos de la València 

del moment, i així, sabem que va organitzar les festes privades del 

casament del marqués de Los Vélez, virrei de València (1631-1635), 

col·laborà en l’organització de les festes a la Puríssima celebrades pels 

cavallers de Montesa, i fou convidat a participar en certàmens a Alzira 

i a Gandia, a més d’haver gaudit del reconeixement d’un altre virrei de 

València, Ferran de Borja, i de l’amistat de Rodrigo Ponce de León, 

quan va ser, també, virrei. Aquest tracte amb la noblesa i el poder li 

reportà, encara, algun disgust, i així, per les seues obres sabem que va 

estar empresonat, seguramenet per haver-se enemistat amb algun 

virrei valencià.  

 L’obra de Morlà va ser extensa, com testimonien els bibliògrafs 

antics i la presència d’aquella en nombrosos manuscrits de l’època, tot 

i que, per desgràcia, molt pocs dels seus veros arribaren a les premses, 

cosa que, sense dubte, li ha reduït la possibilitat d’arribar fins a 

nosaltres. Així, si fem una ullada a les obres de Morlà que arribaren a 

la impremta, només trobarem un text teatral, l’Entremés del doctor 

rapado, i el que sembla,pel títol, un poema laudatori:  l’Exhortació a 

l’ànimo invicte de...don Rodrich Ponze de León, duch de 

Arcos...virrey i capità general de València, (València, 1644), 

segurament dues peces de no massa pretensions, i actualment, la 
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segona, il·localitzada, si no perduda per sempre més. També varen ser 

impresos tres poemes laudatoris publicats en els preliminars d’obres 

d’altri, i un romanç inclòs en la relació de les festes del segon centenar 

de la canonització de sant Vicent, a cura de Marc Antoni Ortí. Una 

lectura fàcil de l’obra impresa per Morlà ens portaria a creu que era 

Poca cosa, tot plegat, per a un poeta tan estimat i lloat pels seus 

coetanis. 

 Tanmateix, una gran part de l’obra de Morlà ens ha arribat, a 

través d’altres canals, en especial el manuscrit 666 de la Biblioteca 

Universitària de València que conserva quaranta composicions 

poètiques de caire ocasional, però també algunes de major 

personalitat. I cal dir, encara, que aquell manuscrit és incomplet i que 

Antoni Ferrando suposa que només conserva la tercera part de les 

composicions que hom hi hauria aplegat. A més, hi ha una Sátira en 

defensa de las comedias que escribió mosén Pedro Morlá contra el 

sermón que predicó mossén Luis Crespí al ms. 13 de la mateixa 

Biblioteca Universitària de València, tota en castellà, en forma de 

romanç i datada el 1649, que és una resposta als atacs d’immoralitat 

del teatre fets per Lluís Crespí de Valldaura, i hem d’entendre que la 

resposat de Pere Jacint Morlà s’inscriuria dins el debat públic que es 

va suscitar arran de la prohibició de Felip IV, el 1646, de representar 

comèdies als territoris de la seua monaquia, cosa que trobà una forta 

oposició popular. Encara, hem d’afegir que  ens ha arribat alguna 

còpia més d’obres seues, al costat del Bayle de çiegos, un entremés 

seu, en un altre manuscrit, en aquesta ocasió el 407 de la Biblioteca 

Lázaro Galdiano, de Madrid. La visió de l’obra de Morlà, des 

d’aquesta perspectiva, canvia notablement. En total, més de 4000 
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versos d’aquest poeta barroc que se’ns han conservat i que sí que 

expliquen els qualificatius de Rodríguez i la fama d’aquell poeta en el 

seu temps i en els anys posteriors. D’aquells versos, uns 3200 són 

destinats a certàmens i acadèmies, com ja va posar de relleu Antoni 

Ferrando, el seu editor modern. Per tant, la gran majoria de la 

producció en vers d’aquell autor anà destianda a l’àmbit de l’oralitat, 

que foren les justes poètiques: i d’aquella oralitat, la fortuna volgué 

que no passassen a l’imprés. Amb què, si no ens hagués pervingut el 

manuscrit de la Biblioteca Universitària de València a què ens hem 

referit, Morlà hauria passat de la fama del seu temps a l’oblit més 

absolut i irrecuperable, potser recordat només per alguna breu 

composició en algun altre manuscrit i prou; i encara, alguns seus 

versos, correrien anònims, probablement. 

  Segurament, la fama de Morlà, tot i haver estat gran en vida 

seua i encara uns anys després de la seua mort, perquè altrament no 

s’entendrien uns versos de Pere Joan Espí, publicats per Vicent 

Teixedor i Bellvís a la seua  Repetida academia del Sol de Academias 

o de la Academia de Soles (1659), invocant a “la musa de Morlà”, 

degué d’extingir-se de manera més bé ràpida, potser, entre altres 

coses, per l’escàs interés que mostraren els il·lustrats del XVIII per la 

llengua del país. També degué col·laborar a la pèrdua del record de 

Morlà, el fet que el dominic Francesc Mulet acabàs centrant en ell el 

record d’una poesia satírica i barroca i eclipsàs, potser, d’altres autors, 

entre ells Morlà. 

Una classificació de l’obra de Morlà dóna com a resultat dos blocs: 

les obres en valencià, on trobem poesies satíriques i festives, 

col·loquis i peces de circumstàncies, que varen ser editades 
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modernament per Antoni Ferrando, i l’obra en castellà, on hi ha 

poesies satíriques i obres teatrals, una d’elles impresa el 1636.  

L’obra de Morlà, per altra banda, cal dir que suposa el millor 

exponent de l’evolució d’un gènere que anava formant-se en aquell 

segle XVII i que donaria la seua més nodrida producció al segle 

següent: el dels col·loquis. Així, en Morlà trobem des del col·loqui on 

una sola veu fa de narrador i de personatges, fins al col·loqui on 

intervenen diverses veus (en general, amics de Morlà, també poetes)  i 

el col·loqui amb diversos personatges, tots ells fruit de la inventiva de 

l’autor. Aquesta última modalitat seria la que, anys a venir, triomfaria, 

i el seu conreu s’extendria fins ben entrat el segle XIX, en els àmbits 

més populars de la literatura valenciana.  

 Un altre aspecte a tenir en compte en l’obra de Pere Jacint Morlà 

és l’ús de metres populars i fàcils de memoritzar. De fet, la major part 

dels seus textos estaven adreçats a l’àmbit de l’oralitat i la poesia 

efímera, i aoxò explica l’ús de romanços, quintetes i redondilles, 

generalment de versos heptasíl·labs. Per altra part, cal assenyalar que 

Morlà coneixia altres formes poètiques i, moltes d’elles, les posà en 

pràtica en una de les seues composicions més originals Lo portal dels 

Jueus, on trobem noves rimades i codolades, formes de gran trdició en 

les notres lletres, i amb representants tan dignes com Jaume Roig i 

Jaume Gassull, unes formes literàries a les quals Morlà hauria accedit, 

sense dubte, a través de les edicions cinc-centistes d’aquells poetes, 

publicades a València. 

 L’obra de Morlà, per tan, tot i haver passat durant segles una 

etapa d’absolut desconeixement per part dels valencians, és una de les 

més representatives del nostre Barroc, en tant que va saber captar a la 
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perfecció els pressupòsits estètics del període i els portà al nivell 

popular, un nivell que certament havia interessat de sempre als 

constructors de la matèria ideològica posttridentina. En conclusió, 

com ha afirmat Antoni Ferrando, “encara que Morlà utilitza algunes 

vegades matàfores gongorines, prefereix recursos literaris més o 

menys populars, com són els jocs de mots i conceptes, les parèmies, 

l’homofonia, les paranomàsies i, en fi, tota mena de contrafaïments 

còmics de l’idioma foraster, a fi de captar l’atenció de l’audiència. De 

fet, els seus versos s’han de considerar popularistes, atés que solament 

persegueixen el conformisme i la integració de les masses urbanes en 

el sistema de valors de la Contrareforma, mitjançant la sàtira mordaç, 

però innòcua, dels costums socials i del comportament de la mateixa 

classe social que els produeix.” 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
Los amors de Melisendra (BMV (Plaça de Magúncia); ms. Varios, 
sense signatura) 
 
La infanta Tellina i el rei Matarot (BNM; Biblioteca de l’Institut de 
Teatre de Barcelona; Biblioteca Municipal de València, Fons 
Serrano Morales, núm. 6682) 

 
 
 

L’autor i les obres 
 
 Sobre la vida i l’obra de Francesc Mulet sempre ha planat una 

certa indefinició o incertesa que han fet difícil acostar-s’hi amb un 

mínim de seguretats. De fet, si sembla que durant èpoques passades va 

gaudir d’un gran renom, l’obra del pare Mulet va caure després en 

l’oblit, fins al punt que ben poc d’interés havia aconseguit per part 

dels investigadors i erudits, no ja solament actuals, sinó del XVIII 

ençà. En aquest sentit cal dir que, si bé és cert que va existir un frare 

dominic de nom Francesc Mulet, no és del tot cert que haja estat ell 

l’autor d’algunes de les obres que ara se li han atribuït. 

 Francesc Mulet i Querol va nàixer a Sant Mateu del Maestrat, 

l’any 1624, va estudiar ls convents dominics d’Oriola i de València, i 

va professar com a frare de sant Doménec l’any 1642.  Sembla que 

dins la religió va aconseguir alguns càrrecs d’un cert relleu. Com ara, 

sabem que va assisitir a Roma, el 1656, al capítol general de l’orde. 

Més tard va regentar la càtedra de metafísica moral a la Universitat de 

València durant dènou anys, i va ser, també, un destacat sermonador 

que no solament recorregué les trones de la capital, sinó algunes altres 

del regne. Va morir el 29 de setembre de 1675. 
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 Ara bé: el fet que darrerament s’haja establert una biografia més 

o menys segura per a Francesc Mulet, no porta a la identificaicó i 

reconeixement de la seua paternitat sobre les obres que corren a nom 

seu o que li són atribuïdes. Així, tot i que alguns historiadors 

dominics, com Doménec Alegre i Francesc Teixidor, parlen de la vida 

i l’activitat acadèmica de Mulet, no deixa de cridar l’atenció el fet que 

ni Josep Rodríquez ni Vicent Ximeno a les seues obres bibliogràfiques 

no hagen escrit ni una sola ratlla sobre ell. És espacialment sospitós el 

fet que Rodríguez, que fou pràcticament coetani de Mulet, no en diga 

res, a la seua Biblioteca valentina; i també resulta estrany el silenci de 

Ximeno, bon coneixedor de les biblioteques valencianes del seu temps 

i no tan allunyat de Mulet perquè no tingués alguna constància sobre 

aquells papers que se li atribuïen. Tampoc Just Pastor Fuster, a la seu 

Biblioteca valenciana, i ja en el segle XIX, dóna notícies del nostre 

dominic, i hem d’esperar que Constantí Llombart prepare una edició 

més bé poc rigorosa de les obres atribuïdes a Mulet per “molt 

rahonable tradició”, perquè puguem tenir, per primera vegada, un 

conjunt d’obres del pare Mulet a l’abast, més enllà de l’àmbit del 

manustcrit que, sens dubte, els era propi i natural en el moment de la 

seua confecció. 

 Pel que fa a les obres de Mulet que fins ara li han estat 

atribuïdes, hem d’assenyalar Lo torn de Sant Christòfol, el Tractat del 

pet,i La Candileta, de to jocós i escatològic, un conjunt de textos on 

apareix una “monja” –dins la tradició dels col·loquis i romanços 

confeccionats per a ser llegits davant auditoris reduïts, en convents, 

potser-; un Inventario o desapropio que el colegial Mulet hizo en 

Orihuela, i que és l´únic text de què també parla Teixidor; i dues 
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comèdies, en valencià: Los amors de Melisendra i La infanta Tellina i 

el rey Matarot. Encara, Llombart parla d’un voluminós tractat de 

teologia moral, que en algun altre lloc ha estat intitulat Qüestió moral, 

i que hom ha volgut identificar, tímidament, però, més que no amb un 

tractat de moral, amb uns versos ara com ara anònims, jocosos, 

festius, escatològics i eròtics, publicats recentment i que varen ser 

propietat de don Francesc de la Torre i Sebil, personatge que habità a 

València durant els anys d’activitat de fra Mulet (Brown-Escartí). 

 En tot cas, la confecció d’aquells versos –inclosos els atribuïts- 

no justificaria ni de lluny la “fama” que li suposa Llombart i que 

sembla que va adquirir en la València de la segona meitat del segle 

XVII. Ens trobaríem, potser, de nou, amb un cas paral·lel al de mossén 

Pere Jacint Morlà, el qual sí que és recollit pels biblioògrafs antics i al 

qual li atribueïexn una notorietat palesa en la societat del seu temps, 

però la qual fama sera del tot incompresible si ens ateníem a l’obra 

impresa a nom de Morlà. Gràcies a un manuscrit conservat a la 

Biblioteca Universitària de València, la fama literària de Morlà 

sembla plenament justificada, tenin en compte la gran quantitat de 

versos que va escriure. Potser, en el cas de Mulet, la seua suposada 

fama també hàgem de centrar-la més que no en el que se’ns ha 

conservat, en allò que hem perdut. 

 Tanmateix, la presència de dues comèdies en valencià, 

atribuïdes a Mulet, entre l’obnra d’aquest dominic, no fa més que 

desconcertar l’estudiós hodiern. O, almenys, a alguns. Així, mentre 

Marià Aguiló dubtava d’aquella atribució i Joan Fuster esgrimia raons 

lingüístiques que feien poc probable la paternitat de Mulet sobre 

aquells textos, Bellveser, en canvi, les ha considerat totalment seues i 
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creu que el dominic es conformaria amb fer circular els seus 

manuscrits i veure-les representades alguna vegada, potser en l’`mbit 

privat del convent.  

 A pesar de tot el que hem dit, i que no sembla gens descabellada 

la idea de Bellveser, d’una liteteratura dramàtica que estava destinada 

a una vida manuscrita, cosa que s’addiu perfectament amb el concepte 

de literatura efímera, molt pròpia dels segles barrocs, val a dir que fins 

que no es porte avant un estudi més profund d’aquells manuscrits on 

es troben copiades les comèdies presumiblement de Mulet i fins que 

no es porte a cap un estudi lingüístic solvent sobre la llengua emprada 

en aquells textos, així com dels possibles contextos en què es varen 

poder originar, no ens trobarem en condicions d’afirmar rotundament 

l’autoria de Mulet sobre Los amors de Melissendra  i La infanta 

Tellina i el rey Matarot, dos textos que, de vegades, fan la impressió i 

tot de ser de dues mans diverses i potser una mica posteriors i tot a 

l’època de Mulet. 

 Però, comptat i debatut, si els textos teatrals ací comentats són o 

no són de Mulet, tampoc és la qüestió cabdal. Segurament, allò que 

paga la pena d’assenyalar ací és que aquelles comèdies són un 

símptoma evidentíssim de la possibilitat d’un teatre en la llengua del 

país, que degué representar-se en els àmbits no comercials, on 

dominava la presència de les companyies castellanes i amb teatre més 

o menys clàssic –del Siglo de Oro- en castellà. Potser, les comèdies 

atribuïdes a Mulet són precisament paròdiques dels grans temes del 

Barroc hispànic –l’amor, l’honor, el rei....- i aquesta paròdia no per 

casualitat s’expressa en una llengua diversa a l’espanyol. 
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 També, val a dir que els textos teatrals de La infanta Tellina i el 

rei Matarot, i de Los amors de Melissendra, en qualsevol cas, no 

deixen de ser dos exponents magnífics de la creativitat teatral del 

Barroc valencià. En aquest sentit, Los amors de Melisendra és una 

peça teatral elaborada sobre el romanç de Gaiferos i Melisenda. El 

procediment provenia del teatre del segle XVI i es va mantenir, 

encara, en segles successius. En el cas del pare Mulet, el tema del 

romancer es contrafeia a la manera de burla. el tema, provinent de la 

tradició carolina, passava així a ser vist com una paròdia dels amors 

sublimats. En resum, i en paraules de Bellveser, “la comedia hace 

burla de los juramentos de honor que se solemnizan en el romance 

“assentado está Gaiferos” del cual, como hemos indicado, beve Mulet, 

ridiculizándolo hasta la grosería”.  En el cas de La infanta Tellina i el 

rei Matarot, l’autor cerca de fer una burla de temes com l’honor i 

també els amors grandiloqüents que s’ajusten ben bé a determinades 

crítiques als comportaments amatoris de la noblesa, sobretot al segle 

XVIII. 

 A la fi, la figuara tèrbola del pare Mulet, predicador de fama 

reconeguda i poeta jocós, si bé sembla confirmada, espera encara 

l’atribució segura d’aquest dos textos teatrals realment importants que, 

en tot cas, són exponents d’uns corrents escènics que cal no 

menystenir. 
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Bibliografia específica 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
Segundo centenario de los años de la canonizacion del valenciano 
apostol San Vicente Ferrer, València, Jeroni Vilagrassa, 1656 
(Biblioteca Valenciana, XVII-240 o XVII-970) 
 
Siglo quarto de la conquista de Valencia, València, Joan Baptista 
Marçal, 1640 (Biblioteca Valenciana, XVII-989 o Biblioteca 
Universitària Valenciana, Y-37/70) 
 
 
 
L’autor i les obres 
 
 Marc Antoni Ortí i Ballester va nàixer a Nules, el 1593, i va 

exercir la notaria, com el pare, a qui succeí, també, com a secretari de 

la ciutat de València, des del 1618. Es va casar amb Maria Moles, filla 

del metge del rei Felip III d’Aragó. Alguns dels fills d’aquell 

matrimoni foren també lletraferits i exerciren càrrecs d’administració 

urbana o regnícola. De fet, don Marc Antoni Ortí va ser, a més de 

secertari de la ciutat, secretari del braç militar, dels electes dels tres 

estaments, dels trenta-sis de la costa de la mar i dels trenta-sis del 

servei de les corts celebrades a València pel rei Felip III d’Aragó, 

ocasió en què va obtenir el privilegi de noblesa. Va ser, també, regent 

del Llibre de memòries de la ciutat de València. Segons Ximeno, “en 

la poesía castellana y valenciana, así seria como jocosa, era muy 

alabado, y por conocer su agudeza, facilidad, discreción y juicio, 

solían buscarle en los certámenes para secretario o fiscal”.  

 En el camp de la poesia, Ortí va participar en nombrosos 

certàmens del seu temps i, en alguns, va ocupar càrrecs de 

responsabilitat, com ara jutge. Sembla que també va fer imprimir unes 

dècimes, en castellà, el 1648, on donava gràcies d’haver-se lliurat de 
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la pesta que assotà València aquell any. També va escriure algunes 

obres de teatre, que restaren manuscrites, i una Comedia de la Virgen 

de los Desamparados de Valencia, que va traure a la llum Andrés 

García de la Iglesia en Madrid, dins un volum intitulat Comedias 

varias.  

 En compliment de les seues obligacions i funcions 

burocràtiques, sembla que se li poden atribuir les Ordinacions de la 

costa marítima del regne de València, publicades per Joaquim Martí 

recentment i que ens havien pervingut anònimes, i també arribà a 

escriure, el 1654, un volum que sota el títol de Presedències y 

graduacions de puestos en los acompanyaments y assientos en les 

funcions ordinàries de la ciutat ab concurrència de altres, sembla que 

el va veure Joan Baptista de Valda i que possiblement no està perdut 

del tot. 

 No obstant aquestes dues vessants de la creació literària d’Ortí, 

al qual Joan Fuster situa en l’àmbit dels escriptors buròcrates 

valencians del període d’abandò de la llengua per part de molts 

escriptors, els textos que més renom han reportat a don Marc antoni 

han estat els seus llibre de festes, en especial el Siglo quarto de la 

conquista de Valencia (València, 1640), on narra les festes centenàries 

del 1638; i el Segundo centenario de la canonización del valenciano 

apóstol san Vicente Ferrer (València, 1656), on reconta les festes de 

l’any anterior.  En tots dos casos, si bé la prosa castellana d’Ortí 

s’ajusta a la seua voluntat de precisió pròpia d’un notari de professió, 

però no renuncia a l’ornamentació abarrocada, cal esmentar que la 

seua abrandada defensa de la lengua dels valencians que tot just ell 

deixa d’usar en aquells escrits l’ha convertit en un dels primers 
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redactors de textos apologètics del valencià. Tanmateix, allò que 

destaca en la lloança d’Ortí no és solament la seua visió nostàlgica o 

de constatació d’una realitat que potser ell exagera, sinó que cal dir 

que la proposta d’Ortí va més enllà i proposa la modernització del 

llenguatge, sobretot a nivell lèxic, per fer-lo més operatiu i pròxim al 

valencià que es parlava en el seu temps i que ja era percebut com una 

evolució a partir del “llemosí” en què es trobaven redactats els 

documents antics del regne de València i a què tan acostumat estava 

don Marc Antoni. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Primera parte de Diana enamorada, Anvers, viuda i hereus de Juan 
Stelfio, 1567 (Biblioteca Valenciana,  XVI-570; encara que seria 
més recomanable l’edició de València, Joan Mei, 1564, Biblioteca 
Nacional de Madrid, R-1525) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Gaspar Gil Polo degué nàixer al voltant de 1540, a València. En 

opinió de Ximeno, fou “letrado docto y hombre de sublime ingenio”, 

però no aporta cap dada biogràfica. Sabem, però, que degué estudiar 

lleis, segurament a València, i hi exercí de notari. Es va ocupar de 

l’escrivania del Mestre Racional, però passà a detentar-ne el càrrec de 

coadjutor o lloctinent d’aquell ofici, a partir del 1572, lloc que heretà 

un seu fill, de nom Julià. Un altre fill de Gaspar Gil Polo, dels huit que 

sembla que va tenir, amb el mateix nom del pare, fou jurista i ocupà, 

igualment, càrrecs distingits en l’administració regnícola i va escriure 

algunes obres de caire jurídic. El fet que portassen els mateixos noms 

va fer que la Diana enamorada i aquelles obres de caire jurídic –i 

algun altre paper- fossen atribuïdes a la mateixa persona. Just Pastor 

Fuster, però, provà que n’eren dos, els Gaspars Gils Polo i a l’autor de 

la Diana no se li coneix cap altre escrit d'entitat, llevat alguns versos 

de circumstàncies encapçalant obres d’amics seus. El 1581 va ser 

nomenat, entre altres, per portar a terme el capbreu de les coses 

alienades a Catalunya, i va ser un dels redactors del Libre 

d’alienacions. Gaspar Gil Polo degué morir a València, a finals de 
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1584, i sembla que la seua família restà en una situació econòmica no 

massa bona.  

 La Diana enamorada va ser escrita i publicada amb la voluntat 

de continuar l’obra anomenada Diana, de Jordi de Montemayor, 

escriptor portugués que va escriure en castellà majoritàriament i que 

va viure a València, on publicà, a més de la seua Diana, una traducció 

en espanyol de part de l’obra d’Ausiàs March. A Montemayor, però, 

el va imitar, també, Alonso Pérez, en un text que passa per ser la 

segona part d’aquella història ideada per Montemayor, mentre que la 

del nostre valencià és considerada la tercera part. En la Diana 

enamorada, de Polo, un ambient pastoral que segueix els models de 

Montemayor, arriba a quallar de manera que esdevé, igualment, una 

de les màximes realitzacions del gènere. Els pastors ficticis de l’obra 

de Polo lloen les virtuts del camp, enfront de la ciutat, i participen 

d’una saviesa i discreció pròpies dels cortesans, en la mesuara que 

estan, també, enamorats. Els casos exposats a la Diana de Polo són, 

però, ficticis o, almenys, tenen aquesta pretensió. De tota manera, la 

idealització dels personatges i de l’ambient va fer parlar a Joan Fuster  

del llibre de Polo com “un exercici de fantasmagoria bucòlica”. 

 De tota manera, el text de Polo, concebut com una successió de 

fragments narratius on s’intercalen textos poètics en vers, pretén dotar 

d’un cert realisme el seu context, en situar els casos amorosos entre 

els pastors protagonistes al camp valencià. D’altra banda, cal 

assenyalar que l’obra de Polo segueix els models de Virgili, 

Sannazaro, Garcilaso de la Vega i Montemayor, i en última instància, 

el seu llibre pretén ser un tractat sobre la teoria de l’amor, amb una 

clara intenció moralitzadora, i adreçat a una societat valenciana 
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cortesana que tot just acaba de viure l’època esplendent de la cort 

virregnal dels ducs de Calàbria i que encara es prolonga, en part, en 

els successius virreis i, segurament, en derteminades corts nobiliàries 

urbanes. Cal destacar, finalment, el conegut Canto del Turia, on el 

mateix riu valencià, personificat, fa la lloança dels diversos poetes que 

hiha hagut a València els que encara hi són vius, molts dels quals, 

però, o bé ens han deixat una obra escassa, o bé no són pràcticament 

coneguts en l’actualitat. 

 L’èxit que assolí la novel·la pastoral de Polo queda ben palés si 

fem cas de les diverses i nombroses edicions i traduccions que es feren 

de la mateixa, durant els segles XVI, XVII i XVIII. Així, al voltant de 

vint edicions en espanyol, fetes a València i en altres ciutats 

hispàniques, però també als Països Baixos, a París o a Londres, poden 

ser-ne un indici prou contundent. Però, encara, caldria tenir en compte 

que va ser publicada una traducció en llatí, el 1625. També, en 

francés, hom coneix set edicions dels segles XVI i XVII, mentre que 

en anglés se’n publicaren tres més durant el segle XVII, les mateixes 

que va conéixer en alemany i durant el mateix període. Finalment, cal 

esmentar una traducció a l’holandés, de 1653. Val a dir que, en moltes 

d’aquelles edicions i traduccions, el text de Polo acompanyava la 

Diana de Montemayor i la d’Alonso Pérez 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Coses evengudes en la ciutat e regne de València (Biblioteca de la 
Reial Acadèmia de la Història de Madrid, Col·lecció Salazar, ms. 
G-70) 

 
 

 
L’autor i obra  

 

Una qüestió que ha suscitat un gran interés dels estudiosos de la 

prosa memorialística -dietaris, memòries i relacions- ha estat el fet de 

considerar-la l’àmbit on l’intel·lecte pot exercir la llibertat 

d’expressió, sense cap entrebanc, des de la pròpia privacitat. Un 

àmbit en què conflueix també el desig de ser testimoni de l’entorn, de 

contar allò vist, oït o pensat, i de transcendir al pas del temps.  

Conreada per primera vegada al segle XV -pel que fa a les terres 

de l’antiga Corona d’Aragó- la prosa memorialística, tant la de caire 

institucional com privat, ha tingut en el nostre domini lingüístic un 

rellevant aflorament; el qual, encara que no és molt nombrós en títols, 

si el comparem amb al generat per França o Anglaterra, posseix una 

considerable entitat, sobretot en el  període que abasta els segles XV 

al XVIII. 

En dita seqüència cronològica, doncs, trobem ubicats els dietaris 

més importants de la producció valenciana d’aquest subgènere: el 

Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, respecte al segle XV; els 

de Jeroni Sòria, de Miquel Garcia i de Bernat Guillem Català de 

Valeriola, pel que fa al XVI;  els de mossén Pere Joan Porcar i de 

mossén Joaquim Aierdi, respecte al XVII, i el del rector de 
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Montaverner, Josep Esplugues, pel que fa al segle XVIII, per citar-ne 

els més coneguts. 

De tots ells, destaquem el  titulat Coses evengudes en la ciutat y 

regne de València, escrit per  mossén Pere Joan Porcar, prevere 

beneficiat de l’església de Sant Martí de la ciutat de València. Una 

obra imprescindible en el conjunt de la nostra prosa memorialística i 

un dels textos essencials, juntament amb el dietari d’Aierdi i, en 

menor mesura, amb el dels germans Vic, per a conèixer i comprendre 

els anys del Barroc valencià.  

Redactat a cavall dels segles XVI i XVII, concretament entre els 

anys 1589 i 1629, el dietari en qüestió el composen una sèrie ben 

llarga de textos puntuals que mossén Pere Joan Porcar, d’origen 

acomodat i de vida discreta, començarà a escriure als 29 anys,  

activitat que no abandonarà –segurament perquè la mort li segarà la 

vida- fins al 60 anys. 

 Centrant-nos en la figura de Porcar, cal començar dient que a 

banda de testimoni ocular i de reportador d’allò vist o oït, de vegades 

opina sobre el que està narrant, la qual cosa li afegeix al text un matís 

més ric. La finalitat primordial és –segons es desprén d’una lectura 

atenta del dietari- donar testimoni o fer recordatori del món que 

l’envolta; tanmateix, l’autor tampoc no escapa a formar part 

d’aqueixa informació i ens facilita, en comptades ocasions, dades 

autobiogràfiques. 

 El nostre dietarista té per nom Pere i per cognoms Joan/Juan 

Porcar, però serà per aquest darrer llinatge, Porcar, amb què es 

coneix el dietari entre els erudits i curiosos, segurament perquè el 

primer cognom el prenen per un segon nom. D’altra banda, no sabem 
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el dia exacte que va nàixer, però ell mateix ens diu  el dia que el 

batejaren: “Divendres, a 21 de juliol 1623, dia de santa Praxedis, fiu 

63 anys a servici de nostre Señor, perquè em batecharen a 21 de juliol  

añy 1560, en la parrochial de Sent Llorens”, per tant, és el major dels 

fills varons que coneguem, perquè Thomàs, l’únic germà del mossén 

que hi figura al text, nascut el 23 d’abril del 1582, és menor. A més, 

el nostre autor compta  amb quatre germanes: Dorotea, Gregòria, 

Isabel i  Justina 

 Mossén Pere Joan Porcar era prevere de l’església de Sant Martí 

de València, formava part del nombrós clergat subaltern que 

aleshores oficiava en els temples de la ciutat. A més, era beneficiat, 

com ja hem dit al principi, i pertany a les confraries de nostra 

Senyora del Roser, la del santíssim Sacrament i a la de la Germandat 

de l’Orde de Sant Domingo; encara, l’últim any que escriu el dietari, 

es farà confrare de la  ‘del Santíssim y Dulsíssim Nom de Jesús’, 

constituïda al monestir de Predicadors.  

  La seua  obra comprén, un ventall cronològic de quaranta anys 

glossats en les més de tres mil quatre-centes entrades de què es 

composa. Tot aquest allau d’informació conforma un corpus molt ric 

de notícies quotidianes sobre el món eclesiàstic, els costums 

d’aleshores, les opinions, els rumors, les petites incidències, els 

abusos de poder de les autoritats, els fets luctuosos, pasquins, 

conflictes de preeminències i protocol,  etcètera, referits generalment 

a València. Tot i que, de tant en tant, Porcar depassa l’àmbit estricte 

de la ciutat del Túria i aborda esdeveniments ben remarcables, 

episodis de més incidència, com ara: la mort de Felip II; les noces de 

Felip III amb Margarida d’Àustria, celebrades a València; l’expulsió 
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dels moriscos; les Corts Valencianes convocades a Montsó pel comte 

duc d’Olivares el 1626, o la conflictivitat generada entre clergat 

secular i una gran part del poble de València, per una banda,  i 

l’arquebisbe i alguns ordes monàstics per altra, sobre les temptatives 

de canonització del pare Francesc Jeroni Simó, beneficiat de 

l’església de Sant Andreu, que havia mort amb fama pública de sant. 

Tot plegat, una llarga sèrie de fets quotidians, uns, i rellevants als 

ulls dels historiadors, altres, que generà la societat valenciana de 

l’època de Porcar -una societat regressiva, subalterna, deprimida, una 

societat en crisi-  descrita en una llengua vivaç, popular que, a pesar 

de configurar un estil descurat, maldestre i algun castellanisme 

impenitent, destil·la a vegades  curiositat, indignació, desig de 

revolta,  i constitueix un camp de dades molt  valuós per a la història, 

la literatura i l’idioma. 

Quant al dietari, també cal assenyalar que l’únic manuscrit que 

ens ha pervingut es troba a la Real Academia de Historia de Madrid, 

amb la signatura: 12-3-6:G-70-  fou publicat per primera vegada a la 

capital madrilenya l’any 1934, amb transcripció paleogràfica i un 

succint pròleg de Vicente Castañeda Alcover, del Cos Facultatiu 

d’Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs. Posteriorment, i a partir 

d’aquest, cinquanta anys després, el 1983, es tornà a publicar a 

València, amb una selecció i pròleg de Ferran Garcia Garcia, en una 

edició reduïda, és a dir, amb una antologia de les entrades més 

interessants, i  que conté, aproximadament, una quart part de la  

totalitat. 

En el manuscrit original, que consta de 450 folis escrits en recto i 

verso, podem distingir quatre parts. Una primera, introductòria, que 
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comprén els dos primers folis, amb vint-i-nou entrades de notícies 

referents a la ciutat, les quals volen ser una mena de presentació 

històrica del cap i casal de l’antic regne de València, amb alguns 

elements fantasiosos, però assumits pels historiadors de l’època -com 

ara la fundació de Roma per Romo després del diluvi universal- o 

dades sobre figures rellevants o institucions poderoses, com el rei En 

Jaume I, sant Vicent Ferrer, la Inquisició, etc; o, simplement, 

efemèrides com la fosa i caiguda de la campana Miquel, que donarà 

nom a la torre; l’ordre de l’emperador Carles V, en què obliga que 

tots els mudèjars es bategen;  la revolta de la serra d’Espadà i el 

saqueix de Cullera pel pirata Dragut, entre altres. Esta part acaba en 

el 1584, i d’ella cal destacar, també el ”dubte” del dietarista sobre 

quina llengua emprarà en la redacció del manuscrit -la seua o el 

castellà- (empra les dues, amb preeminència gairebé absoluta de la 

primera).  

La segona part, sota el títol de ‘Coses Evengudes en lo añy 1589’ 

abraça notícies fins el 30 de desembre del 1628 -tot i que Porcar ja 

havia escrit la xifra de l’any 1629, per tal de continuar- constitueix la 

part que, llevat d’algunes entrades dedicades a receptes remeieres, va 

editar l’arxiver Castañeda i es coneix pròpiament com el dietari de 

Porcar.  

Després hi ha una mena de taula o diàleg de frases llatines que 

autoritats de la ciutat, de la jerarquia eclesiàstica o de la cort 

virregnal, s’han intercanviat entre ells, la qual figura  en el manuscrit 

amb una finalitat que ignorem. Finalment l’obra de Porcar acaba amb 

unes notes de notícies soltes que no semblen, pels trets de les grafies, 

d’ell.   
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 Una cosa que mostra diverses vegades al llarg del dietari és que 

el país es troba en una època de recessió econòmica. D’ahí que 

mossén Porcar tinga una gran interés per les qüestions pecuniàries; 

sobretot per les que es deriven de la reducció dels interessos  dels 

censals, decretada per Felip III per a beneficiar els nobles de la minva 

econòmica que els ha suposat l’expulsió dels moriscs i que arruinarà 

famílies, parròquies i convents. També li preocupen, amb paraules 

ben expressives,  els augments dels preus en els aliments bàsics, 

incrementats amb els nous imposts aprovats en les Corts Valencianes, 

a fi de sufragar les costoses despeses de la monarquia en les 

inacabables guerres en què està involucrada.  

 En altres passatges, mossén Porcar ens parla de qüestions 

personals, tals com les seues malalties oels problemes que ha 

d’afrontar amb gent d’estat  eclesiàstic, que en alguns casos arriben 

fins i tot a l’agressió. Però una de les coses que sorprén, després 

d’una revisió acurada del text, és la seua actitud de patriota valencià, 

de patriota foral. Perquè entre les entrades, referides a problemes de 

protocol i preeminències entre el virrei i prelat, entre els ordes 

monàstics i les parròquies, sobre la multiplicitat de jurisdiccions, 

celebracions religioses,  xafarderies, sequeres, monstres, oratges, hi 

apareixen de tant en tant notícies sobre corrupteles, traïcions, 

contrafurs, deslleialtats comeses per les principals autoritats, tant 

civils com eclesiàstiques, respecte als interessos del regne, els quals 

han adoptat actituds genuflexes i interessades; davant de les quals 

Porcar mostra una resolta actitud crítica. Els càrrecs de les 

institucions forals tampoc no n’ixen de buit, ja que els acusa 

d’enquistar-se en els òrgans de poder per aprofitar-se’n.  
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 També ens donà raó de les injustes arbitrarietats dels virreis 

suplantant i violentant els representants de les institucions 

valencianes, com ara de l’arrest del justícia criminal de València. 

 Altrament, des del punt de vista lingüístic, cal destacar una sèrie 

de trets que ens fan pensar, o bé amb un autor no massa destre en 

recursos d’escriptura, o bé que estem davant l’esborrany o primera 

redacció del dietari. La llengua de Porcar és fidel al registre popular 

d’aquells anys, però amb trets arcaics, grafies castellanitzants i 

híbrides, doblets en nombrosos mots, abundosa en llatinismes i  

castellanismes, influïda pels grups llatinitzants, però que, tot amb tot, 

guarda una certa consciència de la tradició gràfica  autòctona.  

A més, cal considerar la influència ben evident del llatí, 

plenament justificable atesa l’adscripció eclesiàstica del dietarista. En 

síntesi, però, la llengua de Porcar és, en certa manera, paradigmàtica 

dels canvis fonètics i morfosintàctics que està experimentant 

aleshores la parla col·loquial de la ciutat i que tenen el seu correlat en 

les grafies que empra el dietarista, les quals reflecteixen i consoliden 

els trets distintius del que en el futur coneixerem com a subdialecte 

apitxat del valencià central; dialecte empobrit tant lexicalment com 

en les construccions sintàctiques i les variants fonològiques. 

Altrament, mossén Porcar no demostrà massa preocupacions 

estilístiques o pretensions literàries, perquè la redacció dels seus 

textos ens ha pervingut sense cap reelaboració posterior a la primera 

redacció. Per tant, a tenor del que hem expostat, cal destacar que han 

estat diverses les reflexions i comentaris que ha suscitat aquest 

bigarrat regitzell de notícies que conforma el dietari de Porcar. Joan 

Fuster, per exemple, en els seus substanciosos assaigs sobre el dietari 
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ens parla, hiperbòlicament i entre altres coses, d’”escriptor infecte”, 

de “crapulosa sintaxi”;  malgrat tot, el dietari arriba a seduir  a 

l’assagista de Sueca pel seu interessant contingut, però també pels 

recursos de llenguatge popular, pels seus girs i modismes. Anotacions 

memorialístiques de Porcar que clarifiquen, puntualitzen o 

complementen molts fets de la nostra història i les tensions i de la 

societat en què visqué. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Raonament que féu lo jurat de Vinalesa al duch de Arcos, sent 
virrey de València. Any 1643 (Biblioteca Municipal de València, 
Fons Serrano Morales, ms. 6563) 
 
 
L’obra 
 

Aquest text ens ha arribat anònim però pren un relleu 

extraordinari dins el panorama de la història del teatre valencià, en 

tant que és una mostra de la pervivència de la nostra llengua en els 

àmbits parateatrals, sovint poc estudiats perquè no han deixat massa 

rastres als notres arxius i biblioteques. De fet, els col·loquis, els 

raonaments i altres textos d’aquest caire, cofiguren la part principal de 

la literatura de canya i cordeta de les nostres  terres als segles XVII, 

XVIII i XIX, i si precisament en aquest àmbit va perdurar l’ús del 

valencià de manera majoritària, fou perquè aquells productes –que en 

moltes ocasions anaven carregats d’unes ideologies ben clares- 

s’adreçaven majoritàriament al poble. 

 El Raonament es troba enquadernat al costat de moltes 

composicions més, totes en vers, i fou recopilat, també, per un autor 

anònim, cosa que no fa més que augmentar el caracter popular i 

popularista dels àmbits on era consumida aquesta mena de literatura. 

La peça presenta trets clarament vinculables a la teatralitat i, a més, 

apareixen anotacions escèniques, amb què clarament ens hem de situar 

davant un “escenari” –tan primitiu com es vulga. D’altra banda, el fet 

que apareguen quatre personatges ja fa que siga impossible –o quasi- 

la recitació del text per part d’un sol col·loquier, encara que no és 

infreqüent trobar col·loquieres que es veurien forçats a adoptar 
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diferents “veus” en dir els seus versos, tot d’acord amb els personatges 

interpretats. Tanmateix, l’acotació escènica i la presència d’alguns 

objectes –una cadira on s’asseuria el jurat i un llit o un seient de repòs 

on jauria el virrei- ens situen clarament en l’espai de la parateatralitat 

i, encara més, ens situen en salons privats o en cercles afectes ales 

representacions teatrals que, en àmbits familiars o estrictament reduïts, 

feien aquelles representacions potser dins un macroespai major, com 

ara un festa –unes noces, la celebració d’un sant, etc. 

 Al col·loqui hi ha 208 versos, 154 dels quals són en valencià, 

majoritàriament heptasíl·labs i de ritme arromançat,  i només 54 en 

castellà, octosíl·labs generalment. En espanyol s’expressa el virrei i els 

criats d’aquest, cosa que indica una certa fidelitat, per part de l’autor, 

a l’hora de recollir al situació sociolingüística de la València del 

Barroc. 

 En opinió de Joaquim Martí Mestre, l’editor modern del 

Raonament, aquest col·loqui va estar ideat des de l’esfera directa del 

virrei, en un intent de difondre’l entre les capes més baixes de la 

societat, afetes sempre a aquesta mena de representacions. En aquest 

sentit, l’allotjamentd e les tropes dels castellans, de camí cap a 

Catalunya, a la guerra que en aquells moments es lliurava al principat 

veí, originaria el col·loqui, on la imatge del virrei és presentada com la 

d’un governant sol·lícit amb els seus vassalls i sempre disposat a 

mostrar-se magnànim amb aquests. Respecte al tema del 

bandolerisme, el virrei és de bell nou presentat com un governant 

interessat a conservar la pau i el benestar entre els valencians. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Doctrina confessional, València, Joan Mei, 1556 (Biblioteca 
Universitària de València, R-3/57) 
 
[Nota: L’obra es troba digitalitzada a la Biblioteca Digital de la 
Universitat de València] 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 Tomàs Real va nàixer a Xàtiva, potser durant la dècada dels 

setanta del sefle XV. Estudià a l’Estudi General de València, on es 

doctorà en teologia i on obtingué la càtedra d’aquesta facultat. Va ser 

beneficiat de la Seu de València i va tractar a Joan Baptista Anyés, a 

qui l’uní una bona amistat, fins al punt que sembla que fou Real 

l’encarregat de copiar el msnuscrit de l’obra d’Anyés intitulat 

Panthalia i que encara ara es conserva a l’Arxiu de la Catedral. 

També sembla que s’ocupà de l’edició d’algunes altres obres Anyés, 

com ara l’Apologeticon panegyricon in vitam, laudes et scripta magni 

patrum patris Hieronym (València, 1550).  

 El 1503 ocupà el càrrec de rector de la novament creada 

Universitat de València i tornà a ocupar aquell càrrec el 1524. 

Defensor de la creença immaculista, com era tradicional en molts 

àmbits nobiliaris de la corona d’Aragó, potser fou el promotor del 

certamen dedicat a la Immaculada concepció de Maria del 1532, 

celebrat a la parròquia de Santa Caterina de València i imprés el 1533, 

on particià, a més, amb una poesia en valencià. Va ser autor d’un 

tractat en llatí, i ara com ara perdut, intitulat De conceptione beatae ac 

integerrimae Virginis Mariae. Sí que arribà a la impremta una altra 
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obra seua De virtutibus, gaudiis et doloribus Deipareae Virginis 

Mariae Libellus Panegyricus (València, 1553), escrita per tal de 

guanyar la joia que havia ofert l’arquebisbe de València, Erard de la 

Marca, a qui millor diria de la Mare de Déu.  

 Tanamteix, l’obra seua de més interés és la Doctrina 

confessional per a les persones de órdens sacres (València, 1556), 

que s’ocupa en gerneral de qüestions de teologia moral i procura 

donar consell i guia en alguns temes als clergues del moment, encara 

que també hi ha una part destacada on s’ocupa de la forma i els hàbits 

de la confessió i dels tipus de pecats. 

 L’obra, d’extensió breu, pretenia segurament ser una mena de 

manual per als confessors i per això la seua disposició pretén ser 

eminentment pràctica. La seua llengua, lluny d’artificiositats i 

plenament moderna, és comparable a la d’altres autors del moment, 

com ara Pere Antoni Beuter, encara que, per la temàtica, conté unm 

ajor nombre d’arcaïsmes. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Relación de la entrada y mansión en Valencia del rey don Felipe 2 
(Biblioteca del Reial Convent de Predicadors de València, ms. 49, 
PP. 201-211) 
 
 
 
L’obra 
 
 En un manuscrit del fons antic del monestir de Predicadors de la 

ciutat de València es conserva una relació sobre el viatge efectuat per 

Felip I d’Aragó (II de CAstella) a terres valencianes, el 1586. Aquest 

text, tot i el títol que li donà l’anònim copista, del XVIII, en castellà, 

és íntegrament redactat en valencià. 

 Les relacions de successos particulars són un subgènere conegut 

dins la literatura memorialística que es produí al llarg dels segles de 

l’Edat Moderna, i foren ben freqüents en ciutats com València, però 

també en altres indrets, on qualsevol esdeveniment remarcable o 

destacat podia ser l’excusa perfecta per a la confecció d’una “relació” 

per part d’algun home de lletres, sovint notaris o buròcrates. La 

inauguració d’una capella, el robatori sacríleg, un terratrèmol, un 

incendi, una pesta o una guerra, vides exemplars o episodis devots, 

situacions relacionades amb bandolers o festes de la més diversa 

índole, són temes habituals en les relacions d’aquell temps. 

 Tanmateix, el caràcter un tant “noticier” que hom conferia a 

aquests relats, prompte va fer que la llengua preferida en aquests 

escrits, tot i l’àmbit memorialístic al que pertanyen i on abunda la 

pervivència de la llengua local, inclinàs els seus autors al castellà. De 

fet, algunes relacions s’imprimien i eren les encarregades de 
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transmetre determinades notícies pel món: formaven part de la 

literatura de canya i cordeta que consumien les capes més 

desfavorides de la societat.  

 La relació anònima de la vinguad i estda del rei Felip a 

València, però, usà la llengua del poble, potser perquè pretenia arribar 

a aquest estament i perquè, en definitiva, o bé no aspirava a la 

impressió, o bé, cas de fer-ho, era concebuda per al consum intern del 

llavors cofoi regne de València, content per la visita del monarca. En 

qualsevol cas, el redactor desconegut  va fer anotacions generalment 

minucioses, fins al punt que s’entreté sobretot en detalls de protocol o 

d’actituds personals dels monarques i altres membres de la famílai 

reial, que prou que posa de relleu la veneració per les figures reials 

entre els homes de l’Edat Moderna. A més de narrar les activitats del 

rei a València, descriu també les festes que s’hi celebraren i reconta 

l’anada de la cort a Gandia, on l’arribada del rei, per cert, originà una 

altra relació de la mà del notari Genís Moltó. Encara, cal advertir que 

el narrador anònim s’interessà més en explicar les activitats 

protocolàries del rei i els seus acompanyants –anades a esglésies i 

monestirs, festes i excursions- que no a explicar els interessos polítics 

d’aquella visita. 

 En qualsevol cas, el text és un testimoni valuosíssim per a 

entendre la relació entre els monarques del XVI i del XVII i els seus 

vassalls i, encara, per a veure com la ciutat de València i els seus 

habitants s’esforçaren per agradar al rei. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Sermón funebre en las honras que a la (...) Reyna de España (...) 
Doña María Luisa de Borbón, celebró el Real Colegio de Corpus 
Christi...,València, Jaume de Bordassar, 1689 (Biblioteca 
Valenciana, XVII/697) 
 
 
 
L’autor i l’obra. 
 

Josep Rodríguez va nàixer a València el 7 o 8 d’agost de 1630. 

Va estudiar gramàtica i filosofia a la Universitat de València i el 1649 

professà de frare trinitari, en la mateixa ciutat, des d’on passà a 

estudiar arts a Xàtiva i teologia a València, sembla que no va obtenir 

el títol de mestre, encara que alguns li l’han adjudicat. És d’assenyalar 

el judici que en féu Vicent Ximeno: “El fue el que más trabajó hasta 

los principios de este siglo en la historia literaria de nuestro reyno, con 

el desvelo y diligencia que ponen pocos en la composición de los 

libros. Su lección fue inmensa, su amor a la patria excessivo, su 

laboriosidad incansable. Assí lo manifiestan todas sus obras y hasta 

sus sermones, porque en todos ellos pone tanta abundancia de noticias 

históricas que dan a conocer su infatigable aplicación a los libros.” 

Va pertànyer a l’àmbit de la cultura extrauniversitària que a 

finals del XVII, a València, va ser la més dinàmica, moderna i 

avançada, i que hom coneix ara amb l’apel·latiu atrogat als seus 

respresentats de “novatores”. Aquests personatges freqüentaren les 

diverses acadèmies reunides a València durant aquells anys, i 

destacaren en disciplines com la matemàtica. De fet, el trinitari Josep 

Rodríguez és considerat l’iniciador de la bibliografia com a disciplina 

moderna i més enllà de la pra erudició puntual com s’havia cornreat 
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anteriorment i de manera esporàdica. Rodríguez elaborà la seua 

Biblioteca valentina que encara en els nostres temps és indispensable 

a l’hora de conéixer dades i obres dels valencians anteriors al segle 

XVIII. Així, al temps de morir Rodríguez, el 1703, el seu treball es 

trobava a la impremta i només mancava la impressió del pròleg i 

algunes parts finals. Però una vergada mort l’autor, la tasca impressora 

es deturà per interessos personals que no resten massa clars i, a pesar 

de la voluntat, per exemple, de Gregori Maians d’acabar el llibre ja 

testimoniada el 1731, aquell no va eixir fins el 1747, any en què, tot 

just, apareixia també el primer volum del treball de Vicent Ximeno, 

amb el qual va competir i fou, en última instància, el motiu que 

finalment es publicàs l’obra de Rodríguez. 

Josep Rodríguez, però,a banda de la seua tasca erudita de 

bibliògraf, en el seu temps va destacar com un gran sermonador i així, 

va donar a la impremta diversos textos d’oratòria sagrada, entre els 

quals cal destacar els següents: un sermó sobre els sants Joan de Mata 

i Fèlix de Valois (València, 1669), un sobre la dedicació del Reial 

Col·legi de Corpus Christi de Valencia (1673), un sobre la vitròria 

dels cristians sobre els turcs, a Viena (València, 1684), un sobre el 

sant Calze de València (1687), un sobre sant Pasqual Bailon (1692) i 

un sobre el Diumenge de Rams, predicat el 1693 però publicat dos 

anys més tard. Hem de destacar, però, el seu Sermón funebre en las 

honras que a la sereníssima reyna de España, Doña María Luisa de 

Borbón, celebró el Real Colegio de Corpus Christi (València, 1689), 

en tant que és un exemple emblemàtica dels sermons funeraris en les 

exèquies dels personatges de la casa reial, els quals eren predicats 
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enmig de grans manifestacions de dol que incloïen tots ele àmbits de 

la vida urbana. 

A banda d’aquests textos homiliètics, Rodríguez va deixar 

manuscrites una Corónica de la provincia de Aragón del orden de la 

Santíssima Trinidad, una Bibliotheca Ordinis Sanctissima Trinitatis, 

els textos Purpura valentina i Purpura trinitaria, on faria els catàlegs 

dels personatges respectius, i d’altres, entre les que cal destacar 

Noticias del Real, palacio de Valencia i una Vida del Venerable Padre 

Francisco Simó. 

 

Bibliografia específica 

 
XIMENO, V.: Escritores del reyno de Valencia, t. II, València, 1749, 
pp. 145-148. 
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LLUÍS SABATER 
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OBRA SELECCIONADA: 
 

Confessonari novament ordenat, València, Borbó, 1555 (Biblioteca 
Municipal de València, Fons Serrano Morales). 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 
 De Lluís Sabaer són ben escases les notícies que ens han 

pervingut. Degué nàixer a València, a la fi del segle XV, es doctorà en 

teologia i fou beneficiat i lector en la Seu de València. Va ser, també, 

catedràtic de filosofia de la univesitat valenciana.Degué gaudir d’una 

fama extraordinària com a predicador, atés que Pere Antoni Beuter i 

Lluís del Milà així ho reconeixen. De fet, si bé Beuter només fa una 

lloança seua, al Cortesano, Sabater apareix com un personatge més de 

l’obra de Milà, i té un paper destacat, a la part final de llibre, obn 

apareix com a teòleg i home de gran saviesa, encarregat de fer el paper 

d’”oracle” d’aquella cort dedicada més que res al joc i a la diversió. 

En qualsevol cas, l’aparició a la cort virregnal en tracte de familiaritat 

amb la noblesa que per allà transitava, i la seua relació amb 

l’arquebisbe sant Tomàs de Villanueva, ens el situarien en contacte 

amb les esferes del poder dels anys centrals del segle XVI. No 

debades el tenim documentat predicant als funerals de la princesa 

Maria de Portugal (1545) i als d’Isabel d’Aragó, germana del duc de 

Calàbria (1548), a més de ser l’encarregat de fer l’oració fúnebre en 

les exèquies del també destacat predicador Joan Micó (1555). L’estil 

de mestre Sabater, a la trona, degué ser ampulós i recargolat, la qual 

cosa li suposà la crítica de l’humanista Conques.   
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 Per encàrrec de l’arquebisbe Villanueva va redactar una obreta 

adreçada a capellans i frares per tal d’ajudar-los a confessar els seus 

feligressos, especialment els nouconvertits moriscos que foren una de 

les majors preocupacions de la jerarquia eclesiàstica valenciana 

d’aquell segle. 

 

 

Bibliografia específica 

 
PITARCH I ALMELA, V.: Llengua i església durant el Barroc 
valencià, València-Barcelona, 2001, pp. 246-247. 
 
RIBELLES COMIN, J.: Bibliografía de la lengua valenciana, t. II, 
Madrid, 1929, pp. 573-574. 
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JERONI SEMPERE 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Primera (segunda) parte de la Carolea trata las victorias del 
emperador Carlo V, rey de España..., València, Joan d’Arcos, 1560 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R/2841) 
 

 
L’autor i l’obra 
 

 De Jeroni Sempere o Sentpere era mercader i els bibliògrafs 

antics, com ara Vicent Ximeno afirmaven que fou valencià, però 

basant-se en supòsits no massa convincents. Sembla que és més just 

pensar que potser degué nàixer a Alcoi, com el gramàtic de nom 

Andreu Sempere, originari d’aquella vila, el qual sabem que dedicà un 

poema al seu germà Jeroni.  

 En qualsevol cas, el personatge Jeroni Sentpere sembla que, tot i 

no ser un autor massa prolífic, es va atrevir amb diversos gèneres que 

abasten des de la poesia religiosa de certamen a la poesia èpica i, fins i 

tot, al que alguns han qualificat com llibre de cavalleria, a més de la 

confecció de textos teatrals. Així, sabem que el 1550 els jurats de la 

ciutat de València li encarrregaren la redacció d’actes sacramentals  

per a representar en la processó del Corpus. Un treball que va cobrar 

el 1552, tot just quan li atorgaven, també, una sbvenció per publicar el 

seu Libro de la cavallería celestial de la rosa fragante, publicat a 

Anvers, el 1554, que en opinió d’Antoni Ferrando és un “llarg poema 

precedit per diversos epigrames llatins i sonets castellans d’altres 

poetes coetanis” i que, al parer de J. Lluís Sirera “piadosament podem 

qualificar d’excèntric”, atés que es tractaria d’una “provatura 

cavalleresca, en versió al diví”, en el qual Sentpere “tractarà d’unir 

tòpica cavalleresca i contingut moral i religiós amb uns resultats 
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certament ben curiosos”. És possible que arribàs a publicar una segona 

part, atés que tenim referències d’una Segunda parte de la Cavalleria 

Celestial de las hojas de la Rosa fragante, (València, Joan Mei 

Flandró, 1554).  

Sabem, encara, que Sentpere va estar en contacte amb autors 

com Gaspar Gil Polo –el qual arriba a parlar-ne, al seu Canto del 

Turia- i Jordi de Montemayor, traductor d’Ausiàs March; i fins i tot, 

Timoneda, el 1561, parla d’ell dient que era “discreto y anciano”.  

Sembla, però, que la seua activitat literària més reconeguda a la 

València del moment, fou la organització, en companyia del notari 

Andreu Martí Pineda, d’un certamen immaculista, el 1532, en el qual 

va participar en la confecció del llibell de la convocatòria, va presentar 

una poesia “a la devoció”, és a dir, fora del concurs, i va aportar, 

també, un llarg poema intitulat Triümpho y sentència en laor de la 

immaculada Concepció de la Puríssima Mare de Déu, de cinc-cents 

quaranta versos, i algun fragment més. En aquesta composició, de 

temàtica religiosa, allò més destacable, a més del fet d’intercalar 

alguns versos en castellà, és l’ús de la codolada com a metre 

fonamental, tot seguint el gust dels poetes satírics valencians. També 

paga la pena assenyalar que en aquella composició, mentre els àngels, 

els sants, els profetes i la Trinitat s’expressen en castellà, Satanàs ho 

fa en la llengua dels valencians.  

Tanmateix, el text de més volada de Sentpere fou La Carolea, 

publicat a València el 1560, on hi ha un interés especial per fer 

ressaltar la figura del cèsar Carles –tan venerat pels valencians d’ençà 

Beuter i Viciana-, i on es destaquen de manera particular els episodis 

bèl·lics de 1524 i 1526. El text de Sentpere, com ha remarcat Sirera, 
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vindria a evidendiar els interessos valencians de l’època cap on es 

dirigien: Itàlia i el nord d’Àfrica, amb l’amenaça barberisca sempre 

latent. En tot cas, segons Pierce, “Sempere idea un Carlos V que es el 

heroe perfecto y un Francisco I que es el más necio de los déspotas. 

No se olvida de la descripción de varias ciudades, e incluso hay un 

infierno dantesco.” Per altra banda, i tot seguint les paraules del 

mateix investigador suara citat, “el lenguaje de Sempere es fluido, un 

español bastante florido, y deja que su narración discurra con la ayuda 

de sencillas figuras narrativas. Sin embargo, alguna que otra vez, la 

torpeza del poeta es causa de franca monotonia.” 

 

 

Bibliografia específica 
 
FERRANDO, A.: Els certàmens poètics valencians, València, 1983, 
esp. pp. 776-781 
 
PALÀCIOS, J.: Poesia religiosa del segle XVI, 2 vols., València, 
1976. 
 
PIERCE, F.: La poesía épica del Siglo de Oro español, Madrid, 1968. 
 
RIBELLES COMÍN, J.: Bibliografía de la lengua valenciana, vol. II, 
Madrid, 1929, pp. 414-420. 
 
SIRERA, J.L.: Història de la literatura valenciana, València, 1995, 
pp. 242 i 254-256. 
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OBRA SELECCIONADA: 

Dietari (Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de València, 
ms. V/24) 
 

 

L’autor i l’obra 

 

 Al convent de Predicadors de València es conservaba un volum 

manuscrit que contenia tres dietaris: un era el conegut com Dietari del 

capellà d’Alfons el Magnànim, de Melcior Miralles; el segon és obra 

del noble valencià Gaspar Antist i el tercer el de Jeroni Sòria. 

Momblanch, en l’edició que féu l’any 1960 d’aquest darrer dietari 

qüestionava per primera vegada com pogué arribar a la llibreria 

dominicana. De fet, hom havia pensat en un principi que es tractava 

d’una continuació del dietari de Melcior Miralles, continuada per 

altres autors, seguint una mateixa directriu. Aquest estudiós es valgué 

d’una còpia manuscrita de Jaume Joan Falcó, titulat Historia de 

algunas cosas más notables pertenecientes a este convento de 

Predicadores de Valencia, en el qual s’inserta part del dietari del 

capellà d’Alfons el Magnànim per a resoldre el dubte. En la pàgina 

807 figura la següent nota: “de un dietario manuscrito con letra 

antigua sacó sumariamente las siguientes memorias el M. R. P. F. 

Jaime Falcó. Y teniendo yo, Fy. Nicolàs Figueres suerte de alcanzar el 

dicho dietario, le hice enquadernar de nuevo con dos quadernos del 

mismo argumento de dos diferentes autores y le puse en una de las 

rexitas de la librería”. 

 Per tant, fou al segle XVII, època en què està datat Nicolàs 

Figueres, quan es relligaren aquestos tres dietaris, tot argumentant, 
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equivocadament, una unitat de sentit entre els tres dietaris. Idea que 

també invaliden les diverses còpies que s’han conservat dels 

manuscrits originals. 

 Jeroni Sòria era fill del genovés Simó de Sori i de Margarita 

Langlés; sabem que nasqué a València, on, possiblement per adaptar 

el seu cognom a la pronúncia valenciana, li afegiren una “a” al seu 

cognom. Sabem també que per manament patern visità Gènova, d’on 

tornà el 1508, segons consta en una de les primeres anotacions del seu 

dietari. Es casà amb Isabel Gosalbo i tingué dos fills: Francesc 

Honorat i Joana Àngela. 

 Botiguer de draps, Jeroni Sòria, enriquí aviat, la qual cosa li 

permeté relacionar-se amb les classes dirigents a la València d’aquells 

anys, fins al punt d’emparentar –en segones noces- amb Isabel 

Çabugarda, membre de la noblesa local, l’any 1535. D’aquest 

matrimoni nasqué un fill, Pere Jerònim, i una filla, Isabel. 

 A banda del negoci abans citat, sembla que Sòria es dedicà a 

d’altres, tals com: adquisició de finques, establir relacions financeres i 

mercantils amb alts càrrecs polítics i eclesiàstics i amb membres de la 

noblesa. De l’afecció que Sòria mantingué envers la noblesa n’és 

producte, per exemple, l’amistat amb el Comte d’Oliva, Serafí de 

Centelles. 

 Momblanch destaca de l’autor del dietari que era“hombre 

meticuloso, que a juzgar por determinadas anotaciones de su dietario 

se cuidaba incluso del ajuste de las criadas de su casa, consignando la 

fecha en que entraban a su servicio, el salario y la resolución del que 

hoy llamaríamos contrato laboral.” 
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  El dietari de Jeroni Sòria abraça un període de temps molt llarg 

–més de mig segle XVI. Un lapse de temps en el qual s’esdevingueren 

moltes coses amb una gran transcendència històrica per als valencians, 

i de les quals l’autor del dietari s’hi fa ressò des de la intimitat, la qual 

cosa ha suscitat molt d’interés als investigadors actualment. 

 De fet, Sòria consigna per escrit tot allò que ell creu que és 

important, ja siga de caràcter públic o privat. D’aquesta manera, a més 

dels contractes de la gent al seu servei, en les seues notes consten 

notícies referides a les grans epidèmies que assotaren el Regne els 

anys 1508, 1523, 1530 i 1538; així com també es fa ressò d’altra mena 

de calamitats naturals, com les inundacions. 

 Per les apreciacions personals que fa en l’episodi de les 

Germanies, Sòria se’ns presenta com antiagermanat convençut. I amb 

aquest discurs presenta en nombroses anotacions el desenvolupament 

de la lluita, i el càstig dels insurrectes, en especial el de Vicent Peris, 

capitost agermanat. 

 No obstant això, el dietarista també demostra interés per altra 

mena d’anècdotes que, segurament “revolucionaren” l’animada vida a 

la València del Barroc. L’entrada de personatges importants eren un 

motiu per a programar actes espectaculars. En aquest sentit, doncs, 

Sòria reflecteix l’entrada del Duc de Sogorb, el 1521, o l’entrada de la 

reina Germana de Foix, el 1523 o la de l’emperador Carles el 1539, 

entre d’altres. 

 Des de la mateixa òptica, Sòria registra fets d’abast 

internacional, com el Concili de Trento, juntament amb altres de caire 

eminentment local; al marge d’aquestes també mostra interès per 

aquells temes que, en gran mesura, podien atraure a un home del segle 
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XVI,  com per exemple les actuacions de la Santa Inquisició contra els 

heretges. 

 La darrera anotació del dietari és la de juny de 1559 –cinquanta-

un anys després que el seu autor referira la seua vinguda de Gènova. 

Potser Sòria acabà el seu dietari el mateix dia que la seua salut 

l’abandonà, atés que un home que escrivia amb tanta constància, 

només redacatà una notícia el darrer any i dues l’anterior. 

 

 

Bibliografia específica 

 
SÒRIA, J.: Dietari de Jeroni Sòria. Edició i pròleg a cura de 
Francisco de P. Momblanch Gonzálbez, València, 1960. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Relacion de las fiestas que el Arçobispo y Cabildo de Valencia 
hizieron en la traslacion de la reliquia del glorioso san. Vicente 
Ferrer a este santo templo, València, Pere Patrici Mei, 1600 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R- 12.414) 
 
Comedia del Prado de Valencia, dins Doze comedias famosas de 
quatro poetas naturales de la insigne y coronada ciudad de 
Valencia, Barcelona, Sebastià de Cormellàs, 1609 (Biblioteca del 
Palau Reial de Madrid, 1.C.160 o Biblioteca Valenciana, XVII/F-
310) 
 
 
L’autor i les obres 
 
 Francesc Agustí Tàrrega degué nàixer a Sogorb o a València, al 

voltant de 1555, i morí en aquesta darrera ciutat, el 1602.  Poeta i 

dramaturg d’èxit en castellà, havia estudiat a les universitats de 

València i de Salamanca i arribà a ser canonge de la Seu de València, 

on ocupà, amés, diversos càrrecs. Pel que fa a la seua trajectòria 

social, hem d’esmetar, encara, que va ser síndic del braç eclesiàstic el 

1590 i també el 1597. 

La seua participació en l’Acadèmia dels Nocturns va ser més 

que notòria i va presentar algunes composicions poètiques de tipus 

cortesà i satíric majoritàriament, i alguns discursos de qualitat més 

ressenyable. El seu renom literari, encara, el portà a ser jutge en 

alguns certàmens poètics del moment, entre altres, els que convocà el 

seu amic Català de Valleriola, publicats el 1602.  

L’obra de Tàrrega com a dramaturg ens ha pervingut publicada 

en dos reculls col·lectius molt del gust de l’època: les Doze comedias 

de autores valencianos, publicat a València el 1608, però que 
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coneixeria posteriors reedicions, i el Norte de la poesía española, 

també publicat a València, el 1616. En els seus textos dramàtics es va 

interessar especialment en temes històrics i fruit d’aquella seua 

afecció ens han pervingut El cerco de Pavía i El cerco de Rodas. en 

contacte amb aquest tema hauríem de destacar el seu gust pel gènere 

heoric, del qual va escriure un text intitulat La sangre leal de los 

montañeses de Navarra, de marcat regust historicista. El tema 

hagiogràfic el va tractar en La fundación de la orden de Nuestra 

Señora de la Merced. A aquests textos, encara, caldria afegir La 

duquesa constante, El esposo fingido, Las suertes trocadas y torneo 

venturoso, La enemiga favorable, i La perseguida Amaltea. Encara, 

sabem que redactà La gallarda Irene, El príncipe constante, La 

condesa Constanza i Santa Margarita, que no ens han pervingut, i que 

se li havien atribuït un parell d’acte sacramentals que, en opinió de 

José L. Canet Vallés  no són seues.  

En qualsevol cas, el seu text més conegut ara com ara i més 

reconegut per la crítica i que ja va gaudir de fama en el seu temps és 

El Prado de Valencia, comèdia de títol igual a una novel·la pastoral de 

don Gaspar de Mercader, amic i conegut seu. Aquesta comèdia, del 

1589, és considerada una de les inciadores de la comèdia barroca 

hispànica pel seu tractament del tema de l’enredo i és una fidel mostra 

dels costums de la noblesa valenciana del moment. El text, com altres 

de Tàrrega, reflecteix la ideologia dominant i, en sinopsi del seu editor 

modern, Canet Valles, Tàrrega “sabe conjugar perfectamente la 

descripción de las costumbres de su época –mediante una pintoresca 

representación del ambiente valenciano, sobre todo de las capas 

ociosas que iban a pasearse y a disfrutar en las márgenes del ríoTuria-, 
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junto al enredo amoroso, base de la intriga y de la acción. Esta intriga 

amorosa sigue la pauta del gusto del poeta valenciano: el triángulo 

amoroso en el que dos damas se disputan a un galán. Margarita y 

Laura luchan entre sí utilizando todo tipo de estratagemas y tretas para 

conseguir a d. Juan, verdadero prototipo de galán pasivo en lo 

referente a cuestiones amorosas. La agresión, como es normal en este 

tipo de lides amorosas, la inicia la dama segunda, Margarita, 

intentando hacer dudar a D. Juan sobre la honra de Laura e intentando 

por todos los medios hacer creer a D. juan que Laura juega con su 

amor a la vez que con el del Conde italiano”. 

Les obres teatrals de Tàrrega assoleixen una tècnica molt 

evolucionada que, descendent directa del teatre de Virués i del teatre 

cortesà de la València de mitjans segle XVI, acabà per influir sobre la 

concepció teatral dels primers temps de Lope de Vega, el qual va lloar 

la seua figura en la seua Arcadia i al Laurel de Apolo. També va 

escriure una breu lloança seua Miguel de Cervantes, el qual arriba a 

afirmar que cal estimar en molt “la discreción e innumerables 

conceptos del canónigo Tárrega”. 

En prosa, Tàrrega és autor –o almenys compilador- de la relació 

de les festes dedicades a la translació de la relíquia de sant Vicent 

Ferrer a la Seu, manades per l’arquebisbe Joan de Ribera i publicades 

el 1600, on s’incluo el certamen literari celebrat en aquella ocasió i on 

Tàrrega va intervenir com a jutge. A més, en aquell volum el canonge 

va publicar tres poesies a la devoció del sant i sense opció al premi, un 

romanç convocant el certamen, la sentència del mateix i el vexamen.  

Comptat i debatut, l’obra de Tàrrega ateny tres dels gèneres 

típics del Barroc hispànic, clarament relacionats amb el concepte de 
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festa que durant aquell segle es convertí en un veritable macroespai on 

encabir les més diferents manifestacions culturals. 

 

 

Bibliografia específica 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
Turiana, en la qual se contienen diversas comedias y farsas... agora 
nuevamente sacadas a luz por Ioan Diamonte, València, Joan Mei, 
1565 (Biblioteca Valenciana, Nicolau Primitiu, FAC/122) 
 
Ternario sacramental... [i]  Segundo Ternario Sacramental... 
València, Joan Navarro,  (Biblioteca Nacional de Madrid, R/9558)  
 
Ternario espiritual, València, Joan de Timoneda, 1558 (ed. facs. 
Biblioteca Valenciana, NP 849.91/841) 
 
El Sobremesa y Aliuio de caminantes, València, Joan Nauarro, 1569 
(Biblioteca Valenciana, XVI-594 o Biblioteca Nacional de Madrid, 
R-8842) 
 
Alivio de Caminantes, Alcalá de Henares, Sebastián Martínez, 1575 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R/3366) 
 
El Patrañuelo. Primera parte de las patrañas... València, Joan Mei, 
1567 (Biblioteca Nacional de Madrid, R/12531) 
 
Cancionero llamado Sarao de amor, València, Joan Navarro, 1561 
(Biblioteca Nacional de Madrid, R/3807) 
 
Cancionero llamado Flor de enamorados... Barcelona,  Sebastià de 
Cormellas, 1608  (Biblioteca de la Real Academia Española RM-
5939) 
 
 
 
L’autor i les obres 
 
 Joan de Timoneda degué nàixer a València, entre el 1518 i el 

1520, i va morir en aquella mateixa ciutat el 1583. Fill de pares 

aragonesos, era blanquer el 1541, però uns anys després, el 1547, ja el 

trobem dedicat al negoci dels llibres i, a aprtir del 1558 va apareguent 

com a editor, amb què podem afirmar que la seua activitat literària –de 
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molt diversa índole- degué ser fruit d’un llarg procés d’aprenentatge 

autodidacta que el portà, però, a tenir un fi olfacte per als negocis de 

llibres i, sobretot, a elaborar productes que acabaren en molts casos 

assolint un èxit considerable, com es dedeueix de les seues nombroses 

i posteriors edicions. 

 L’activitat global de Timoneda encara no ha estat considerada 

en un estudi que el conjunt de la seua producció demana. I així, si bé 

és cert que comptem amb excel·lents edicions crítiques d’algunes de 

les seues obres, també és cert que encara estem mancats d’un estudi 

que delimite exactament quina va ser la intervenció real de Timoneda 

en molts dels textos que corern al seu nom o que hom ha pogut 

atribuir-li, amb major o menos seguretat. De fet, els textos on apareix 

el nom o el rastre de Timoneda en són moltíssims, amb què pdem 

considerar el nostre autor com un veritable polígraf; però, encara, no 

sabem en quin grau va intervenir en molts d’ells. així, mentre unes 

vegades sembla que només actuà d’editor –sobretot de textos anònims 

i populars- en altres es limità a retocar-los i d’altres, fent-ne traducció 

i ampliació o retallant-los on li semblava addient, els feia passar per 

seus o no, mentre que només en alguns casos podem dir que ens 

trobem davant escrits originals de Timoneda. En qualsevol cas, els 

resultats finals d’aquells productes on va intervenir Timoneda hom pot 

afirmar que són “seus”, és a dir, que els hi va conferir el seu segell, de 

manera que podem parlar d’obres de Timoneda amb pràcticament tota 

la propietat, més encara, si pensem en la difusa noció d’autoria que es 

tenia en segles passats. 

 En aquella activitat d’editor i d’autor, Timoneda va saber fer de 

pont entre molt diversos espais que hi havia a la València del seu 
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temps. Així, sembla que Timoneda coneixia bé la literatura de major 

èxit a Itàlia i a Castella i, encara, que va saber estar al costat de les 

clases poderoses de la ciutat –i la seua cultura, que després de Trento 

anava fent-se cada vegada més manierista- , sense perdre per això el 

contacte amb el fluxe popular que tants motius d’inspiració aportaren 

a la seua obra, com veurem. 

 Una de les seues activitats més encertades va ser la confecció de 

cançoners. Des que a València Hernando del Castillo havia publicat el 

Cancionero General, el 1511, aquella mena de textos havian triomfat i 

sembla que reportaven bons beneficis comercials. Per això, Timoneda 

acometerà l’empresa de publicar textos poètics, primer en forma de 

plecs solts i fullets i més endavant en forma de llibres de butxaca, o a 

l’inrevés, però sempre buscant un públic popular. El més original 

d’aquells cançoners és el conegut com Flor de enamorados, del qual 

es coneixen fins a nou edicions posteriors a la del mateix Timoneda, i 

a Barcelona, cosa que indicaria ben a les clares l’encert del recull, on 

figuren, a més, un bon grapat de textos poètics en valencià, alguns 

dels quals se suposen originals de Timoneda, i que recentment han 

estat publicats per Joan Fuster (1971). Joan de Timoneda fou qui 

compilà aquelles cançons i qui les retocà, afegí o llevà versos, o àdhuc 

les inventà. En la mateixa línia hauríem de parlar del Sarao de amor 

(1561), que contenia també algunes cançons en llengua del país, 

encara que ens n’ha arribat solament un exemplar, fragmentari. Uns 

altres cançoners editats per Timoneda i on hem de suposar una 

intervenció major o menor seua són: El cabañero (1570), Dechado de 

colores, Enredo de amor (1573), Guisadillo de amor, El truhanesco 

(1573), Villete de amor, etc., a més de col·leccions de romanços més o 
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menys extenses que aparegueren publicades sota epígrafs com Rosa 

española, Rosa real, Rosa de amores, Rosa gentil, etc, i en els quals se 

suposa que va publicar alguns romanços seus que hom atribueix al seu 

període més jovenívol. En aquesta mateixa línia hauríem d’entendre 

les cançons soltes que sembla que també va publicar, tant en castellà 

com en valencià: Canción dedicada a los moros de Sierra Nevada 

(1569) Les cobles de Dali Miquel... (1555?), Cançó de bon punt y en 

hora bona per a cantar la nit de Nadal, o Les cobles de Bella de vós 

(1555). 

 Com a autor de narrativa, Timoneda té un paper prou destacat 

per a la prosa castellana. Així, va elaborar una sèrie de reculls de 

contes breus, molts d’ells d’inspiració italiana –i en especial 

provinents de Boccaccio  i de Masuccio Salernitano-, quan no 

traduccions i adaptacions claríssimes. Sembla que abans del 1563 

hauria publicat El sobremesa y alivio de caminantes, que es 

convertiria en l’antecedent d’un gènere destinat a tenir un gran èxit en 

terres hispàniques, com ho demostren les successives edicions del 

recull de Timoneda. A aqueste recull seguí, en idènctica línia, El 

buenaviso y portacuentos (1564) i El patrañuelo (1567), que inicia en 

castellà el model de novel·letes curtes que s’havia originat a Itàlia. 

Només en un parell d’ocasions Timoneda fa servir la seua llengua –el 

valencià que ell mateix confessa parlar en un altre lloc- en aquells 

reculls. 

 Respecte a la producció teatral de Timoneda, hem de dir, abans 

de tot, que també presenta un notable interés. De fet, sembla que va 

tenir un contacte molt directe amb el món de l’escena i va exercir de 

director teatral i d’autor, però, especialment, com a editor de textos de 
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teatre, en molts dels quals no està massa fins on va arribar la seua 

intervenció. El 1558 va publicar el Ternario espiritual, dedicat a 

l’arquebisbe Francesc de Navarra, que és un recull de textos anònims 

o de fragments d’altres autors coneguts, però que, en definitiva, torna 

a posar de manifest la manera de treballar de Timoneda. Més endavant 

publicarà dos reculls més, el Ternario sacramental i el Segundo 

ternario sacramental, tots dos del 1575, inspirats per la política 

contrarreformista que propiciava l’arquebisbe Joan de Ribera, i entre 

les quals obres se’n contenen dues que afecten directament el teatre 

valencià en llengua del país: una d’elles és bilingüe, l’Aucto del 

castillo de Emaús, i una altra és íntegrament en valencià, De la 

iglésia. Aquestes obres, essencialment al·legòriques, estavan pensades 

per a difondre des dels escenaris la ideologia eucarística de Trento, de 

què Ribera serà un claríssim defensor, entre d’altres coses amb la 

fundació del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de València. 

Per altra banda, Timoneda va portar a terme algunes adaptacions de 

Plaute i d’Ariosto, publicades a Tres comedias (1559). Va publcar 

també un recull molt divers d’obres d’altres d’autors amb alguna 

intervenció seua, Turiana, del 1565. 

 Finalment, caldria apuntar que Timoneda va ser l’editor, encara, 

d’alguns altres llibrets de caire més didàtic o religiós. Així, al primer 

grup caldria incloure el Timón de tratantes (1563), que són taules 

aritmètiques de reducció, i les Memoria hispanica i Memoria 

valentina o la Memoria de los más señalados poetas que hasta oy ha 

avido (publicats per Pere de Huete, el 1570). En l’àmbit dela pietat 

puopular hauríem de col·locar la Cartilla de la muerte i la Obra 

llamada María (1568). 
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 Timoneda, autor i editor, va ser, encara, l’editor del teatre de 

Lope de Rueda, i la seua activitat cultural es pot afirmar que dinamitzà 

en bona mesura la producció literària valenciana de la segona meitat 

del segle XVI, enllaçant des dels ambients refinats de la cort a la 

cultura més “democràtica” –en tant que afectaria tothom- que 

suposaria el Barroc. 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
 Luzes de la aurora, dias de sol, en fiestas de la que es sol de los dias 
y aurora de las luzes, María Santíssima, motiuadas por el nuevo 
indulto de Alexandro Séptimo, València, Jeroni Vilagrassa, 1665 
(Biblioteca Valenciana, XVII-312 i XVII/959) 
 
Reales fiestas a la soberana imagen de la Virgen de los 
Desamparados de la ciudad de Valencia, en su translación a la 
nueva capilla, mandadas celebrar por (...) Mariana de Austria, 
València, Jeroni Vilagrassa, 1667 (Biblioteca Valenciana, XVII/151 
o XVII/1015)  
 
Reales fiestas que dispuso la (...) ciudad de Valencia, a honor de la 
milagrosa imagen de la Virgen de los Desamparados, en la 
translacion a su nueva sumptuosa capilla,. València, Jeroni 
Vilagrassa, 1668 (Biblioteca Valenciana, XVII/223)  
 
 
 
L’autor i les obres 
 
 Francesc de la Torre i Sebil va nàixer a Tortosa el 1625, fill de 

pare aragonés i de mare catalana. Va repartir al seua vida entre 

Tortosa, Saragossa, Morella, València i Madrid. En terres valencianes 

va desenvolupar una intensa activitat literària. Fou poeta i prosista 

prolífic i particià en acadèmies i certàmens a la capital aragonesa i a 

València. El 1649 va ser nomenat cavaller de l’orde de Calatrava i 

dins aquella institució va detentar alguns càrrecs, com ara diputat del 

regne de València, que el pogueren ajudar a establir contactes amb 

l’oligarquia valenciana. De fet, la contunuada residència de don 

Francesc de la Torre a terres valencianes va fer que alguns autors el 
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considerassen valencià de naixement, més encara perquè el 1643 es va 

casar, a Morella, amb Anna Grau, i un fill seu, de nom Joan, hi va ser 

batejat, el 1647. 

 El 1659 Francesc de la Torre ja vivia a València, atés que 

apareix participant a l’Academia de Soles, tant en la primera com en la 

segona sessió,  i segurament hi va romandre més de deu anys, fins que 

apareix a Madrid la seua traducció en castellà de les Agudezas 

d’Owen (1674). El 1661 havia d’actuar com a jutge en el certamen 

celebrat a Santa Caterina, en honor de la col·locació dels vint-i-quatre 

cossos de sants màrtirs romans, però sembla que estava tancat en la 

presó en aquells dies, acusat d’un crim que sembla que no va cometre. 

 L’activitat literària de la Torre i Sebil a València la trobem 

relacionada amb els àmbits demajor poder de convocatòria en aquells 

anys del Barroc: certàmens poètics inclosos en festes i relacions 

d’aquelles mateixes celebracions, en forma de llibre. Com a poeta, 

Francesc de la Torre i Sebil es va vincular als corrents estètics 

castellans i va usar, sempre, en els seus escrits, aquella llengua. 

Tanmateix, en editar llibres de festes, no es va estar d’incloure alguns 

versos en llengua del país, i també en col·leccionà alguns, de València 

i de Catalunya, en algun manuscrit seu. Francesc de la Torre i Sebil va 

morir a Madrid, el 1679. Algunes d’aquelles compilacions seues van 

arribar a publicar-se (Delicias de Apolo, Saragossa i Madrid, 1670) i 

ell mateix particià en algun volum col·lectiu (Varias hermosas flores 

del Parnaso, València, 1680) 

 Entre els seus llibres de festes més assenyalats, convé ara de 

donar notícia del que redactà en lloança de la Puríssima Concepció de 

Maria (publicat a València, el 1664), on es contenen alguns poemes de 
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l’autor; i els redactats amb motiu de la translació de la Mare de Déu 

dels Desemparats a la seua nova capella (València, 1667 i 1668). Hom 

també li atribueix, encara, una Relación del juramento en virrey y 

capitán general de Valencia del excelentissimo señor marqués de 

Leganés y Morata, publicat a València, anònim, per l’impressor 

Jeroni Vilagrassa, el 1665. 

 L’estil de les seues proses és ampulós i farcit de recursos 

literaris d’arrel conceptista, encara que no abusa de manera 

execessiva. D’altra banda, aquells escrits d’encàrrec que ren en 

definitiva els llibres de festes, tenien com apretensió donar a conéixer 

les execel·lències de la ciutat de València i dels seus regidors davant 

la cort dels Àustries, motiu pel qual el castellà es convertia en 

indispensable i, a més, la visió de les celebracions sempre era 

laudatòria i apologètica. 
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OBRES SELECCIONADES:  
 
Llibre de les assistències y funccions (Arxiu Municipal de València, 
còdex núm. 8) 
 
Solenes fiestas que celebró Valencia a la Immaculada Concepción 
de la Virgen María por el supremo decreto de N.S.S. Pontifice 
Alejandro VII (València, Jeroni Vilagrassa, 1663) (Biblioteca 
Valenciana, XVII/1004) 
 
 
 

 
L’autor i les obres 
 

Joan Baptista de Valda fou membre de la família dels Valda, 

originaris del País Basc, i vinculats a l'ofici de correu major del rei en la 

ciutat i el regne de València, des del segle XVI. Pere de Valda fou el 

primer que el detingué (1577), i després passà al seu fill, Ferran de 

Valda, el 1589, data en què morí el pare i el fill és ja anomenat "hoste de 

correus". Aquest Ferran de Valda va estar, també, vinculat al govern 

municipal i fou poeta i membre de l'Acadèmia dels Nocturns, fundada 

pel noble Bernat Guillem Català de Valeriola. Un fill legítim de Ferran, 

Pere de Valda i Moia, fou l'hereu del càrrec de correu major. Vinculada 

la família durant aquells anys a la cort de Madrid, l'esmentat Pere hi 

destacà des de ben menut per la seua intel⋅ligència, i el bibliògraf 

valencià Ximeno no s'està d'esmentar que en aquella ciutat "le llamavan 

el Niño Sabio, como refiere Rodríguez". Més tard, Pere aconseguí 

càrrecs d'una certa importància, a la cort virregnal de Barcelona, on 

s'ocupà de l'educació del fill del virrei.  
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 Però el Valda que ara ens ocupa, Joan Baptista, tot i que no arribà 

a ocupar un lloc de tanta preheminència entre l'estament nobiliari, com 

el seu germanastre Pere, hi destaca perquè va estar vinculat durant tota 

la seua vida al consell de la ciutat de València.  

 Joan Baptista de Valda fou fill il⋅legítim i  legitimat de don Ferran 

de Valda, a l'igual que un altre seu germà, Victorià, que arribà a ser 

professor de la Universitat de València i també poeta. Sabem també que 

Joan de Valda, el 1632 es doctorà en drets i passà a ser, després, advocat 

de la ciutat. Però a més d'aquest càrrec, Joan Baptista de Valda, també 

n'ocupà d'altres destacats y desenvolupà una extensa activitat literària, 

pràcticament tota al recer dels encàrrecs oficials de la ciutat o inclosa en 

els àmbits de la noblesa urbana. Així, segons Ximeno, Joan Baptista de 

Valda, "natural de la ciudad de Valencia", fou "abogado de la ciudad, 

regente la secretaría y Libro de memorias de ella, por muerte de don 

Marco Antonio Ortí (...), sugeto muy acreditado en la jurisprudencia 

(...). El acierto con que en varias ocasiones avía escrito en prosa y verso 

en academias y certámenes le mereció que el ilustre magistrado de esta 

ciudad le eligiese para historiar las plausibles fiestas que aquí se 

 hicieron or el breve de Alexandro VI a favor del culto de la 

Concepción Puríssima de la Virgen". 

 En efecte, Valda va ser regent de la secretaria de la ciutat de 

València i del seu Llibre de memòries. A la mort de don Marc Antoni 

Ortí, la ciutat l'escollí per regir la menor edat del fill del difunt, el 1661. 

Aquests càrrecs el feren ocupar un lloc preeminent en la vida social 

valenciana i quan es casà amb Isabel de Sitges, s'hi llegiren i tot versos.  

Sabem, també, que va redactar un conegut llibre de festes sobre 

una de les celebracions més fastuoses de la València barroca i algun 
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discurs polític de molt de ressò en el moment: el Discurso político, 

theológico y jurídico sobre que la menor edad no impide ni priva a uno 

de exercer goviernos y oficios públicos (València, 1667). L'obra per la 

qual Joan Baptista de Valda ha passat a la història de la literatura de la 

ciutat de València és el seu volum intitulat Solenes fiestas que celebró 

Valencia a la Inmaculada Concepción de la virgen María (València, 

1663). En aquest text, elaborat per encàrrec dels regidors valencians de 

l'any 1662, any de les festes immaculistes, Valda va narrar amb detall 

les celebracions de la ciutat i hi va incloure tot tipus d'aspectes que 

podien remarcar la devoció immaculista dels valencians davant la cort 

del rei. El text de Valda, a més de donar-nos detalladament les 

festivacions, hi presenta uns bells gravats que representen les "roques" 

que eixiren a la processó i copia les poesies que des d'aquells s'hi 

llançaren, una clara mostra dels interssos poètics de l'autor, que era 

asidu a les acadèmies i certàmens poètics del moment. Per tot això, és 

sense cap dubte un dels millors exponents de la literatura festiva de la 

València de l’Edat Moderna. Recull, amés, els textos poètics escrits per 

a aquelles festes, molts dels quals estan en valencià.  

De fet, en aquell àmbit de la literatura festiva i acadèmica que 

hem de trobar les petjades literàries de Valda, el qual sabem que va 

participar en diverses acadèmies i certàmens religiosos que ens han 

pervingut. Tot i que són un nombre modest, hem de suposar que 

l'activitat de Valda en aquell camp fou major, si tenim en compte el 

testimoni de Ximeno. Ara bé: l'activitat poètica de Valda fou, com en 

bona part de la resta dels participants en aquelles acadèmies i certàmens, 

un entreteniment més o menys erudit, destinat a donar una atorgar major 

prestància social a aquells autors de circumstàncies. La poesia, doncs, 
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com una pràctica social més, dins l'enorme aparell representatiu que va 

estar posat en marxa i sostingut per la cultura del Barroc. 

 Al marge ja d'aquesta activitat literària que Valda exercí quasi 

exclusivament en castellà -si fem cas dels testimons conservats-, el 

nostre poeta de certàmens i acadèmies va redactar en la llengua materna 

el Libre de les assistències i funccions dels molt il⋅lustres senyors jurats, 

racional y síndichs de la insigne, leal, noble y coronada ciutat de 

València.  

 Aquest text, tot seguint-ne un altre anterior, del mateix don Marc 

Antoni Ortí i ara com ara perdut, temptava de compilar el cerimonial de 

totes les festivacions de la ciutat de València, i, més concretament, el 

ritual propi de la representació ciutadana. Valda tractava de posar per 

escrit totes les disposicions que el pas dels anys i les diverses 

normatives havien consolidat, amb aquell Llibre de les assistències... 

S'hi pot trobar tot el cicle de les celebracions valencianes: des d'aquelles 

que solament afectaven el justicia i els  jurats de la ciutat, fins aquelles 

altres que tenien una transcendència tal que encara són hui en dia motiu 

de festivació.  

 La societat valenciana del Barroc, com ja hem indicat en algun 

altre lloc a través d'aquelles festes, trobava una manera de mostrar-se 

tota en orde i ben disposada: una disposició que anava des dels regidors 

polítics a l'últim membre d'un qualsevol gremi que també participava en 

aquelles festes de caire religiós i urbà. La societat d'aquell segle XVII, 

distribuïda, doncs, en els actes públics on s'estilava el lluïment personal 

o corporatiu. I tot, ben reglamentat. Fins al punt que hi ha explicitats els 

esglaons d'una escala que han de baixar determinats membres del 

consell ciutadà, en rebre visites o acompanyar-les. És, això, l'extrem del 
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Barroc, el detall real i concret que ens pot transmetre fins i tot una obra 

de bell començament tan poc atractiva com la de Valda. Una obra que, 

destinada a conservar els rituals d'una societat, passà de ser 

indispensable per al cerimonial urbà -i ho proven les còpies "oficials" 

amb què comptem- a ser relegada i pràcticament oblidada, quan 

canviaren els temps i al segle XVIII les modes imposaren  altres 

hàbits, almenys en part. 

 Joan Baptista de Valda, home que, com hem vist, va participar en 

pràcticament totes les festivacions de relleu del seu temps, i en llocs 

destacats, en ser l'encarregat de regir el Llibre de memòries de la ciutat 

de València, s'ocupà també en fixar les formes i suos socials del justícia 

i dels jurats i altres càrrecs municipals. Per portar endavant aquella tasca 

va prendre com a model el treball d'Ortí, com ell mateix assenyala, i 

segurament el seu objectiu fou l'actualització, posar al dia allò que 

contenia el text ara perdut del seu antecessor.  

 Joan Baptista de Valda, el 1667 oferí aquell escrit seu als jurats de 

la ciutat, tal com indica a la dedicatòria del seu llibre. I aquests no 

s'estan de recompensar el seu esforç, econòmicament. 

 En definitiva, el Libre de les assistències... era un escrit destinat a 

ser-ne un model, format sobre la tradició, però amb la incorporació de 

tot allò que l'experiència diària podia aportar, tant en "les asistènsies y 

funccions particulars y certes de cascun any", com en aquelles altres que 

s'esdevenien rarament i que Valda anomena "totes les extraordinàries".  

 Elaborat des d'aquelles premises, el text de Valda es convertí en la 

pauta que feren servir els jurats durant pràcticament tota la resta del 

segle XVII, fins que el 1696 Fèlix Cebrià i Aracil, per encàrrec de la 
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ciutat, en redactà un altre, ara en castellà i amb el nóm de Ceremonial 

de las asistencias y funciones, tot adaptant-se amb allò als nous temps.  

 De la importància del llibre recopilat per Valda ens parla ben 

clarament la pervivència de tres còpies són pràcticament coetànies. 

 El primer i més important, en tant que sempre ha conservat el seu 

valor principal, s’ha conservat sempre a l’Arxiu Municipal de València. 

El segon manuscrit es conserva a l'estat francés, a Bibliothèque 

Publique de Rouen, a la Collection de Montbret (signatura Montbret, 

2329/229), i tot i que és molt semblant a l’anterior, conté uns fulls 

inicials amb notícies diverses. No sabem com arribà allà. El tercer dels 

manuscrits es troba a la Biblioteca del Monestir de Montserrat (núm. 

604). És una còpia del manuscrit de València, de finals del XVII.  
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OBRA SELECCIONADA: 
 

Dietario de Valencia, (Biblioteca Municipal de València, Fons 
Serrano Morales, núm. 6570) 
 
 
 
L’autor i l’obra 

 
Dídac de Vich i de Castellví va nàixer a València, el 1584 i va 

morir el 1657. Membre d’una poderosa nissaga valenciana, compta 

entre els seus avantpassats amb Guillem Vich, mestre racional de 

València, com ho seria igualment el fill d’aquest, de nom Lluís. Un 

fill del darrer esmentat, Jeroni, fou ambaixador de Ferran el Catòlic a 

Roma, i el seu germà, Guillem Ramon, hi fou cardenal. Descendent 

d’un germà d’aquests dos és Dídac de Vich, continuador del dietari 

iniciat pel seu germà Àlvar. Dídac de Vich va ser, encara, protector 

del monestir dels jerònims de Santa Maria de la Murta, a la vall de 

Miralles, al terme d’Alzira, i va gastar una part de la seua fortuna fent 

millores arquitèctoniques i decoratives en aquella casa. Entre altres 

coses, hi donà una col·lecció de pintures de retrats de valencians 

il·lustres, pintats per Ribalta, alguns dels quals encara es conserven al 

Museu Sant Pius V de València. En la Murta, com els seus 

avantpassats, Dídac de Vich va ser soterrat i a aquella casa va llegar, a 

més, nombroses obres d’art i la seua biblioteca. Entre els papers 

d’aquesta hi havia el dietari, que anà a parar a Sant Miquel dels Reis, 

on va ser copiat, en extracte, i des d’on, després, va desaparéixer, 

restant-ne, només, diverses còpies. Actualment, la més antiga es 
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conserva al fons Serrano Morales de la Biblioteca Municipal de 

València. Va estar editat el 1921, amb un pròleg de Francesc 

Almarche Vàzquez i en transcripció de Salvador Carreres Zacarés. 

 El dietari dels Vich, al qual se’l coneix actualment, arrán de la 

seua publicació, com Dietario valenciano, ens ha arribat mutilat, atés 

que el 1787 el pare Cuenca, del monestir de Sant Miquel dels Reis, 

féu una selecció, com ell mateix ens adverteix: “no se ha copiado todo 

lo que contienen dichos originales, sino solamente aquellas cosas que 

han parecido dignas de conservarse en la memoria.” Per altra part, el 

títol que presenta el manuscrit copiat per Ribelles és Memoria de 

varios sucessos acaecidos en Valencia desde el día 1 del año 1619, i 

s’adiu més al que degué de ser la seua forma original. 

 El text comença el 1619, i les notícies d’aquest any i de part del 

1621 són de la mà d’Àlvar de Vich. Entre aquest darrer any i el 1526 

es produeix una llacuna i, a partir d’aquell moment, i fins al 1632 les 

anotacions es converteixen en sovintejades i ja són obra de Dídac. En 

la còpia que féu Bertomeu Ribelles, hi figura l’explicació del perquè 

va continuar Dídac el text començat pel germà: “Entre los papeles de 

don Álvaro de Vique, mi hermano, que con fervor emprendía y con 

facilidad dexaba, hallé estas memorias de lo que iva sucediendo en 

Valencia, que por la diversidad notable de los casos me pesó que 

también le faltase perseverancia en este asunto, como en otros más 

importantes. Pongo aquí en el principio lo que dexó escrito de su 

mano, que fue el motivo para que yo lo continuase desde el año 26 en 

adelante. Bien sé que faltan muchas cosas que ni llegaron a mi noticia 

ni procuré que llegasen; porque como yo escribo esto solamente para 

mi entretenimiento, no quise trabajallo mucho, consolado de que 
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saliesse con las imperfecciones que de mi corta diligencia y talento se 

dexan creer y se deven esperar.” 

 El dietari dels germans Vich, almenys en la forma que ens ha 

arribat, és íntegrament en castellà, però no podem descartar la 

possibilitat que en el seu original fou tot o una part en el català del 

país. A pesar d’això, l’opció del castellà també és possible, atés que la 

noblesa havia optat per aquella llengua com a llengua de cultura. Però, 

un coetani dels Vich, el noble Català de Valleriola, a pesar de les 

seues veleïtats literàries en castellà, manté la llengua autòctona en el 

seu dietari. De manera que no seria estrany que els Vich també 

l’haguessen mantinguada en aquest àmbit privat de l’escriptura, com 

feren, d’altra banda, altres memorialistes valencians, fins i tot de la fi 

del XVII. 

 Els esdeveniments que recull el dietari dels Vich són els 

habituals en aquesta mena d’obres: notícies que semblen destacades 

als ulls dels autors, per qualsevol motiu. Hi apareixen freqüentment 

anotacions referides a successos que commocionaven la vida de la 

ciutat, com ara assassinats, avalots, robatoris o ajusticiaments, però 

també casaments, festes i altres aspectes socials menys truculents. De 

tant en tant, hi ha informacions referides a altres parts de l’antic regne 

de València. 

 Les notícies solen rebre un tractament breu, quasi enunciatiu, 

però de tant en tant Dídac de Vich abunda més en alguns aspectes o en 

certes informacions de què té major coneixement; fins i to, de 

vegades, deixa anar-hi la seua opinió, però això no és massa freqüent. 

Hem de suposar que el compilador del text dels Vich va anar 



 321 

escurçant ça i lla les notícies originals, a més d’ometre’n d’altres, i 

que la forma prístina d’aquelles seria, potser, més rica en detalls. 

 Segons el bibliògraf Rodríguez, al monestir de la Murta es 

conservaven diverses obres de Dídac de Vich, totes les quals es 

troben, ara com ara, perdudes. Els escrits de Vich abastaven diversos 

camps i alguns d’ells haurien estat d’interés per a l’àmbit de la 

historiografia. Amb tot i això, potser no tots els esmentats per 

bibliògraf Rodríguez eren seus: Discursos en favor de las comedias y 

de su representación; Práctica fácil y breve para los ingenieros de 

fortificaciones militares; Notas y escolios a las obras de Martín de 

Viciana; Origen de la sagrada, real y militar religión de Alcántara i 

uns Anales de diferentes acaecimientos sucedidos en Valencia y su 

reino desde el año 1400 hasta el de 1640, que evidentment van ser 

continuats per una altra mà. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Libro de alabanças de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana 
y valenciana, València, Joan Navarro, 1574 (Biblioteca Nacional de 
Madrid, R-2293; ed. facs. Biblioteca Valenciana, Fons Bas 
Carbonell) 
 
 
 
L’autor i l’obra 
 

 Rafael Martí de Viciana va nàixer a Borriana el 1502. Membre 

d’una família de la xicoteta noblesa, el seu avi fou l’humanista Martí 

de Viciana, el Vell, autor d’algunes traduccions de textos d’Aristòtil i 

Sèneca, i d’alguns altres opuscles originals, el qual exercí el càrrec de 

portantveus de general governador de la Plana. Un fill d’aquest, 

Rampston, heretà el càrrec de en la governació, i el segon, de nom 

Martí, va ser nomenat per Ferran el Catòlic cavaller de Calatrava i 

comanador de Borriana. Amb uns avantapassats vinculats a l’àmbit 

burocràtic, no ens ha d’extranyat que Rafael Martí de Viciana estudiàs 

dret a València, com sembla que ho féu, tot i que no és segur que 

acabàs obtenint el grau de doctor que li han atorgat alguns bibliògrafs 

antics. 

 En esclatar la Germania, Rafael Martí de Viciana residia a la 

ciutat de València, i ràpidament tancà files al costat dels seus, en 

especial del seu oncle don Rampston, encarregat de lluitar contra els 

agermanats al nord de les nostres terres. Martí de Viciana passà a 

Dénia, en ambaixada al virrei, i després va romadre al costat de 

l’oncle. El 1522, el bàndol agermanat matà el seu pare, i Viciana, en 

acabar la Germania, s’establí a Borriana, on exercí de notari.Sembla 
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que el 1526 va participar en la campanya antimorisca de la serra 

d’Espadà. Va fer d’escrivà del batle de Borriana en diverses ocasions, 

entre 1533 i 1576. El 1542, com a síndic de Borriana, Vila-real i 

Ademús, participà a les corts de Montsó. A les corts del 1557, anà en 

qualitat de síndic de Borriana i fou escollit per examinar els recursos 

de la Generalitat i va obtenir alguns càrrecs de caràcter administratiu.  

 A les activitats professionals d’un home com Viciana, 

pertanyent a la noblesa, i tot i ser senyor de Carabona, una alqueria 

pròxima a Borriana i d’escassa renda, hauríem de buscar-los l’origen 

en la mort del pare, que li impedí arribar a exercir algun càrrec per 

designació règia, i en la precarietat dels ingressos de què devia gaudir 

Viciana, sent senyor d’aquell lloc, a la qual cosa, encara, hauríem 

d’afegir el fet que Viciana es va casar amb Narcisa Tarragó i tingué 

huit fills. En seones núpcies, el 1569, es casà de bell nou, però no li 

coneixem descendència d’aquest segon matrimoni. Rafael Martí de 

Viciana va morir el 21 de maig de 1582 i la seua trajectòria personal 

no passaria de ser la d’un membre més de la xicoteta noblesa dedicat a 

tasques de professions liberals, si no fos perquè ens deixà dues obres 

de gran importància per a la nostra història cultural i, encara, notícies 

d’una tercera ara com ara perduda. 

 Pel que fa a al seua Crònica hem de dir que la història de la 

publicació de la mateixa és tan atzarosa, potser, com la mateixa vida 

de l’autor. Segons relata el mateix Viciana, començà a dedicar-se al a 

seua redacció als quinze anys, el 1517, cosa qu no resulta del tot 

creïble, però, en qualsevol cas, si que podria indicar-nos el seu evident 

interés per aspectes històrics, que vindria accentuat, potser, per la 

vivència en primera persona de la revolta de la Germania, com ja hem 
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dit. La Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino 

es va editar en quatre llibres i és, amb diferència, el text historiogràfic 

més important del regne de València del segle XVI i, encara, un dels 

més destacats de la Corona d’Aragó d’aquell temps, potser només 

comparable al de l’aragonés Jerónimo Zurita. La Crònica de Viciana 

es va projectar en quatre llibres, com de fet així es va editar, però la 

fortuna –o, per millor dir, els problemes de l’autor- han volgut que 

només ens n’hagen arribat tres. Així, en el primer, Viciana s’ocupava 

de la ciutat de València,i en aquell volum s’incloïa una descripció de 

l’urbs. El segon volum s’encarrega de compilar dades, possessions i 

altres aspectes de la noblesa valenciana, amb què esdevenia un 

nobiliari riquíssim pel que fa a informació, però inacabat: de les 

trescentes famílies que devien figurar, només ens n’han arribat cent 

dèsset, que acompanyen un Tratado de las armas e insignias 

militares, i un compendi intitulat De la hidalguia, nobleza y 

cavallería. I val a dir que aquest volum fou l’origen de tots els 

problemes de la crònica de Viciana: l’ordre alfabètic atorgat als 

cognoms nobles, dins la crònica, no agradà a alguns membres de la 

noblesa valenciana, que aturaren la impressió del llibre un parell de 

vegades i, encara, segurament, destruïren exemplars i, també, molt 

probablement tots els exemplars de la primera part, de la qual no ens 

n’ha quedat ni un. tot i això, no podem dubtar de l’existència d’aquest 

primer llibre de la Crónica de Viciana, atés que ell mateix ens dóna 

referències als altres seus llibres i, també, hi ha l’al·lusió d’un altre 

autor, el català Lluís Ponç d’Icart, que el cita al seu Llibre de els 

grandeses de Tarragona (1569). Al llibre tercer, Viciana s’ocupà de la 

història de les ciutats i viles reials valencianes, tot aportant dades 
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valuosíssimes per al conexement d’aquells temps a les nostres terres, 

en tant que aporta el número d’habitants, la renda que s’extrau, les 

produccions agrícoles i alguns dels seues edificis més assenyalats, a 

més d’alguns documents, sempre en traducció castellana. Aquest 

tercer llibre també s’ocupa de la monarquia –des dels orígens fins als 

regnats dels Reis Catòlics i de Carles I- i dels ordres militars, a més de 

les fundacions i possessions dels monestirs al notre país. El llibre 

quart va estar dedicat a la revolta agermanada i, per evitar més 

enfrontaments amb la noblesa local, es va editar a Barcelona. En 

aquest volum es conserva la relació més detallada de la guerra de les 

Germanies, tot i que, com és natural, sempre des de l’òptica d’un 

antiagermanat com l’autor. Basat en l’experiència personal, Viciana, 

però, aportà documents de tots dos bàndols. Comptat i debatut, l’obra 

cronística de Viciana és la més important d’aquel segle però, a més, 

per a molts llocs de la nostra terra, les paraules de l’autor borrianenc 

constitueixen la primera aportació historiogràfica del seu passat.  

 D’altra banda, Rafael Martí de Viciana va ser autor, també, d’un 

opuscle no massa extens que porta per títol Alabanças de las lenguas 

hebrea, griega, latina, castellana y valenciana que, publicat a 

València el 1574, estava adreçat als jurats de la ciutat. En aquest 

llibret Viciana explica per què es va decidir a publicar la seua obra en 

castellà: així, quan ja tenia escrita la seua Crònica en la llengua del 

país, la va haver de traduir, per portar-la a impremta, en atenció a la 

major “universalitat” del castellà, com ja havia fet, per una altra part, 

el també cronista Pere Antoni Beuter. El canvi de llengua, de nou, és 

presentat com una necessitat, però degué obeir, a banda de les raons 

econòmiques de l’editor que insinuà ja fa temps Sebastià Garcia 
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Martínez, a un intent d’aproximació al poder, que en el cas de Viciana 

pren diversos camins. Un primer intent serà el de l’acostament als 

regidors de la ciutat cap i casal del regne, amb el volum primer de la 

seua obra, destinat a aquella ciutat i actualment perdut. El segon camí 

va ser el d’apropar-se a la noblesa aborigen: a don Carles de Borja 

dedicarà el seu volum segon, el més polèmic, tot buscant el seu empar. 

L’ús del castellà, encara, podria incloure’s en aquella maniobra 

d’acostament a la monarquia, per qui Vician sent una veritable 

admiració, com testimonia sovint a la seua Crònica. A les pàgines de 

les Alabanzas, Viciana argumenta, sense cap fonament científic vàlid, 

però, la major puresa del valencià, enfront del castellà, però, si bé 

adverteix dels perills de la castellanització de la societat valenciana, 

ell mateix hi col·labora, amb les seues publicacions. D’altra banda, cal 

afegir que, en una recent reflexió publicada per Germà Colon, potser 

Viciana en aquest pamflet a favor del valencià, més que altra cosa va 

cercar una recreació fictícia d’un debat davant el papa Alexabdre VI i 

que, en última instància, va defensar poc el valencià i, per contra, 

evidencià un afecte pel castellà ben evident. Germà Colon, encara, 

arriba a insinuar que potser tots els seus escrits varen estar redactats 

d’entrada en castellà.  

 Rafael Martí de Viciana va ser autor, encara, d’una obra ara com 

ara perduda, i de la qual res no sabem, excepció feta del seu títol, que 

apareix precisament a les Alabanças,on se’ns diu, també, que va estar 

redactat primerament en valencià: Libro de recreación de los días 

calurosos de julio. 
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OBRA SELECCIONADA: 
 
Villancicos de diversos autores a dos y a tres y a quatro y a cinco 
vozes, Venècia, Hieronimum Scotum, 1556 (Uppsalas Universitets 
Bibliotek Utl.vok.mus.tr.611) 
 
 
L’obra 
 
 Durant el segle XV València entraria en contacte, a través 

sobretot de la cort del rei Alfons el Magnànim, amb el món musical 

italià, un contacte que es prolongaria, encara, per la presència dels 

papes valencians a Roma, a més dels nombrosos cardenals i altres 

càrrecs d’origen ibèric que transitàren la península veïna. En tot cas, 

aquells contactes donaren com a principals fruits el trasvassament de 

gustos i modes poeticomusicals entre la Corona d’Aragó i els diversos 

estats italians. 

 Aquella presència italiana a València es va reforçar, encara, amb 

el virregnat del duc de Calàbria, Ferran d’Aragó, el qual constituí una 

cort al cap i casal que temptava d’assemblar-se a les corts de la Itàlia 

del Renaixement. A més, és ben conegut que don Ferran d’Aragó 

sentia una especial afecció per la música: la seua capella arribà a estar 

conformada per més de quaranta cantors i instrumentistes, i en ella 

varen estar presents noms de gran relleu, com Pedro de Pastrana, Joan 

de Cepa, Mateu Fletxa el Vell, Bartomeu Càrceres, etc. A més, 

vinculat a la cort del de Calàbria trobem Lluís del Milà, autor d’un 

llibre anomenat El Maestro, precisament destinat a l’ensenyament de 

la música a la noblesa, i en especial, a fer sonar la viola. Cal dir, 

encara, que la polifonia d’aquell cançoner té molt a veure amb la 

música italiana de l’època. 
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 Molt probablement com a conseqüència de tot aquell ambient 

musical originat al voltant de la cort dels ducs de Calàbria, entre els 

anys vint i cinquanta del segle XVI, i sense que sapiam ara com ara 

molt bé per quina causa, el 1556 es publicà a Venècia, una antologia 

musical, amb textos poètics també de gran relleu, intitulada 

Villancicos de diversos autores a dos y a tres y a quatro y a cinco 

bozes, més comunament conegut com cançoner d’Uppsala –en honor a 

la ciutat que serva l’únic exemplar ara com ara conegut i denominat 

així pel seu descobridor, Rafael Mitjana-  o cançoner del duc de 

Calàbria, en encertada proposta de Romeu i Figueras. 

 El cançoner del duc de Calàbria conté un total de cinquanta-sis 

peces amb textos de caire religiós, però també profà. En el grup dels 

villancets religiosos destaquen els nadalencs, mentre que les 

composicions profanes són majoritàriament de temàtica amorosa. Més 

de vint, del conjunt total, només les coneguem gràcies a aquesta 

recopilació, mentre que altres, també, ens han arribat en diversos 

cançoners o manuscrits poètics. Els textos del cançoner del duc de 

Calàbria reflecteixen, també, l’ambient multilingüístic que a nivell 

literari s’anava instaurant a la València del segle XVI: així, tres dels 

textos són en la nostra llengua, i encara un més s’hi podria afegir, tot i 

que imita l’occità; dos són en portugués, i la resta en castellà. Els seus 

autors sovint no solen aparéixer referenciats al cançoner, però ara com 

ara sabem que un d’ells fou Nicolau Gombert, i també comptem amb 

la presència de textos de Mateu Fletxa el Vell, Aldomar, Bertomeu 

Càrceres, Pedro de Pastrana, Cristóbal de Morales, Ambrosio 

Montesino, Juan del Encina i Joan Ferrandis d’Herèdia. 
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 La majoria de les cançons presnten l’interés afegit de ser molt 

riques pel que fa al seu estil però, també, perquè s’acosten, sovint, a 

les formes més populars, cosa que ens situa davant un ambient 

poeticomusical que, tot i l’evident cercle cortesà a què s’adreçava i 

que n’era el productor i el consumidor primer, no havia sabut estar-

se’n d’incorporar formes del poble, de la tradició anterior –sobretot 

del cançoner castellà, que tan de moda s’havia posat a València, 

d’ençà el 1511- i del que per aquells anys corria per la ciutat cap i 

casal del regne de València. Així, per exemple, la cançò Bella de vós 

som amorós, present al cançoner del duc de Calàbria, molt 

possiblement fou un text d’arrel popular que varen saber utilitzar, tant 

els músics del noster cançoner com poetes com el barceloní Pere 

Serafí o el valencià d’origen aragonés Joan de Timoneda, i d’altres. 

Tot aquell espectre d’edicons diverses del text Bella de vós no faria 

més que afirmar l’àmplia popularitat d’aquella cançó i, fins i tot, els 

més que evidents canals de transmissió de textos entre els nuclis 

cortesans i el poble. Un altre text d’evidentíssima arrel popular i, 

potser, una dels millors del conjut, és el del valencià Càrceres, Soleta 

só jo ací, de contingut amorós i provocatiu i d’un regust eròtic 

innegable. 

 El cançoner del duc de Calàbria és, per tot això, una de les peces 

poeticomusicals més importants de la península ibèrica de l’època del 

Renaixement i, juntament amb el Cançoner de Gandia i una part del 

Cançoner Musical de Barcelona constitueix el llegat musical més 

important de la cort virregnal valenciana dels Calàbria. En ell, al 

costat de la influència italiana ja esmentada, hi trobem la pervivència 

de ritmes i textos de la lírica arabigoandalusa, la pervivència de les 
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cançons d’origen trobadoresc i pròpies de les nostres terres, la 

presència de les ensalades, un gènres musical de moda en aquells 

anys, i d’altres formes tradicionals i populars que fan que, en conjunt, 

aquell text siga una peça cabdal en la història cultural del nostre país. 
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OBRES SELECCIONADES: 
 
El Monserrate, Madrid, Querino Gerardo, 1587 (Biblioteca Nacional 
de Madrid, R-8.325)  
 
Obras trágicas y líricas, Madrid, Alonso Martín, 1609 (Real 
Academia Española de Madrid, S. Coms. 7-A-238)  
 
 
L’autor i les obres 

 
 Són relativament escasses les notícies que posseïm de la vida de 

Crifòfol de Virués. Sabem, però, que degué nàixer a València al 

voltant de 1550 i fou fill d’un metge castellà, Alonso,  que segurament 

es va preocupar de donar als seus fills una educació humanista. 

Alonso de Virués fou amic de Joan Lluís Vives i els seus tres fills 

sembla que tingueren una relació directa amb les lletres: Jerònima 

Agustina fou tinguda per una eminent llatinista, Francesc fou doctor 

en teologia, Jeroni fou metge, com el pare, i poeta de l’Acadèmia dels 

Nocturns, i Cristòfol, a banda de dedicar-se a la carrera militar, és 

autor de versos i textos teatrals. De Cristòfol de Virués sabem, encara, 

que va participar a la batalla de Lepant i a la de Tunis; es va trobar 

present, també, al setge d’Ostende. Va visitar diversos països 

d’Europa, en companyia de l’exèrcit hispànic i, sobretot, passà 

llargues temporades a Itàlia. El tenim documentat a Madrid, el 1608, i 

no sembla que estigués massa relacionat amb l’ambient literari 

valencià del moment, encara que sí que ho estava amb el seu germà, 

membre dels Nocturns. 

 L’obra de Cristòfol de Virués està integrada per un poema èpic 

que passa per ser una de les millors peces del gènere, El Montserrate, 

que retocà i tornà a publicar, a Milà, amb el nom de Montserrate 
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segundo, tot i que no és la segona part de l’anterior, sinó una segona 

versió, i algunes composicions poètiques més i cinc textos teatrals. 

 El Montserrate es va publicar per primera vegada el 1587 i, en 

la segona versió, el 1602. És un poema extens, format per vint cants i 

més de vuit mil versos, escrits en octaves reials, que recull la llegenda 

catalana de Joan Garí, penitent a Montserrat, pecador primer i 

perdonat per Déu després, que aprofita perquè Virués tracte el tema 

del pecador arrepentit, de gran difusió en la seua època. però, no 

només: la presència de les batalles entre els critians catalans i els 

moros, enviant el lector, així, als temps de la conquesta, feia el paper, 

segurament, de revifar els desitjos de batalla contra els pirates 

barberescos que castigaven les costes valencianes especialment, alhora 

que sense cap dubte recordava la batalla de Lepant o les conquestes 

d’aguns territoris nordafricans. És evident, en aquella composició, que 

el tema religiós és principal, però també, com ha assenyalat Sirera 

recentment, potser “el rerefons mític del tema supera l’estrictament 

religiós, i explica –per exemple- la projecció profètica del darrer cant, 

que es clou amb l’exaltació del monarca llavors regnant –Felip II- 

com a encarregat d’enlairar Montserrat al cim de la glòria.”  

 Per altra banda, la literatura teatral de Virués presenta encara un 

interés major. Escrits al voltant del 1580, els cinc drames de Virués, 

La gran Semíramis, La cruel Casandra, Atila furioso, La infelice 

Marcela i Elisa Dido, representen, a més d’una evolució interna en 

l’autor, que a poc a poc s’acosta als pressupòsits de la comèdia, una 

sèrie d’innovacions estructurals i formals que l’han portat a ser 

considerat un dels precedents segurs de l’obra teatral de Lope de 

Vega. Segons el mateix Virués confessa, en les seues tragèdies –tret 
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de l’Elisa Dido, que és “escrita toda por estilo de griegos y latinos”- hi 

ha un intent de “juntar en ellas lo mejor del arte antiguo y de la 

moderna costumbre”. Per a Teresa Ferrer, els plantejaments dramàtics 

de Virués “se fundamentan en la búsqueda consciente de simbiosis 

entre arte antiguo y usos modernos, y la concepción del teatro como 

instrumento de perfección ética, que explica su inspiración senequista, 

y le mueve a la exhibición sobre las tablas de personajes monstruosos, 

predominantemente femeninos, con la finalidad de provocar en el 

público un rechazo del mal y de la perversión.” 

 Per altra banda cal assenyalar que Elisa Dido és la tragèdia de 

Virués més clàssica –per exemple, amb l’ús del cor-, mentre que La 

infelice Marcela esdevé la seua obra més acostada als gustos populars 

de l’època. Segons Weiger, “representa el alejamiento del género 

trágico sin por esto dar en comedia pura.” Encara, tant a aquesta 

darrera obra com a La cruel Casandra, La gran Semíramis o Atila 

furioso hom hi ha detectat una palesa voluntat innovadora per part de 

l’autor. Aquella innovació és la que, sens dubte, portà la imitació 

d’autors posteriors, com ara Lope de Vega. Finalment, potser paga la 

pena de ressenyar que és molt probablement en La gran Semíramis on 

l’autor va mostrr més clarament la seua concepció del món i, en 

especial, dels àmbits del poder. Així, com apunta Ferrer, en aquesta 

obra Virués, “hace explícitas sus propias opiniones sobre la tiranía, 

sobre los cortesanos serviles y la adulación, sobre la capacidad 

corruptora del poder (...) reflexiona sobre la milicia y los horrores de 

la guerra, destacando la oposición entre cortesano y militar, en favor, 

claro está, del segundo, o pone de relieve la manipulación de las 

creencias religiosas en favor de los intereses de los poderosos.” 
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