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el sistema literari barroc

Ma non basta l’avere sceverato i poeti da gli altri scritttori, se ei 
non si manifesta ancora certa altra qualità, che a tutte sia comu-
ne e tutte del suo calor le avvivi; alle quale ed esse tutte come ad 
un capo si riducano e tutta la poesia indi penda e forma prenda 
e vita. E questa qualità noi chiamiamo col nome di mirabile, e 
mirabile intendiamo che sia tutto quello che in altrui o muove o 
è a muovere atto meraviglia.

  Francesco Patrizi

Un divin parto dell’ingegno, più conosciuto per sembianti che 
per natali, fu in ogni secolo e apresso tutti gli uomini in tanta 
ammirazione che, quando si legge e ode, come un pelegrino mi-
racolo da quegli stessi che nol conoscono con somma festa e ap-
plauso è ricevuto […]; non è fiume sì dolce di facondia che senza 
questa dolcezza insulso e dispiacevole non ci rassembri, non sì 
vago fior di Parnasso che dagli orti di lei non si trapianti.

  Emanuele Tesauro

Emanuele Tesauro a Il cannocchiale aristotelico (1654/1670) atribueix l’ori-
gen de l’agudesa al furor i a l’ingeni i considera que el seu resultat meravella 
els receptors. Cap flor bonica del Parnàs, afegeix, no s’explica sense la mú-
tua cooperació d’entusiasme i ingeni, generadors d’admiració. Ingeni, agu-
desa i meravella es converteixen així en marques inequívoques de la literarie-
tat d’un text. A les mateixes conclusions havia arribat gairebé un segle abans 
Francesco Patrizi a la tercera dècada del tractat Della poetica (1587), quan 
converteix la meravella en línia divisòria entre el poeta i la resta d’escriptors. 
L’ús que fa de la llengua el poeta, els recursos de què es val o l’enfocament 
dels temes és intrínsecament meravellós i està destinat a generar l’admiració. 
És una manera específicament barroca de plantejar l’essència de la literatu-
ra que es va gestar a la Itàlia del darrer terç del segle xvi i que, amb ritmes i 
intensitats diversos, va propagar-se arreu d’Europa. Per això Vicent Mariner 
(1633) de l’obra poètica d’Ausiàs March en valora la capacitat d’assumir pa-
ràmetres com l’ingeni, l’agudesa i la meravella; Joan Baptista Escardó en una 
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impactant Retórica cristiana (1647) planteja com desfermar la meravella i en 
vincula els efectes al coneixement, o Josep Romaguera a l’Ateneo de grande-
sa (1681) utilitza l’expressió «remuntar de la mecànica comprensió» per de-
signar un mecanisme específic de la literatura que permet desautomatitzar 
la referencialitat d’un text a través de l’alteració de l’horitzó d’expectatives, 
amb la consegüent admiració.

Encara que les visions panoràmiques de la història del pensament literari 
assignin un lloc molt modest a la poètica europea del Barroc i que la poètica 
catalana de l’època no ocupi cap espai ni en treballs de síntesi ni en estudis 
monogràfics, tanmateix entre el discurs literari del Renaixement i el de la Il-
lustració s’articula un sistema teòric independent i coherent que necessària-
ment s’ha de vincular al Barroc i que té incidència a l’àmbit català.1 El volum 
vol situar-se en el camí traçat pels mestres que van iniciar l’exploració desa-
complexada del Barroc català i que van situar-lo en el Barroc europeu: des 
de l’article breu però iŀluminador de Joaquim Molas (1976) fins a les actes de 
les jornades sobre El Barroc català, a cura d’Albert Rossich i August Rafanell 
(1989), sense oblidar els treballs més específics d’Antoni Ferrando sobre as-
pectes del Barroc a València i de Joan Mas i Vives sobre Ferrando de la Càrcel 
i el Barroc a Mallorca.2 Aborda, però, la qüestió des d’una perspectiva fins ara 
inèdita, la de la reflexió teòrica sobre literatura. A partir d’aquestes premisses, 
busca no solament la rehabilitació d’un patrimoni injustament negligit i obli-
dat, els discursos sobre teoria literària produïts a l’àmbit de parla catalana du-
rant el Barroc, sinó també la sistematització dels materials teòrics rehabilitats. 

Amb el terme poètica designo els tractats que plantegen quina és l’essèn-
cia de la poesia, un terme equiparable al que avui coneixem com a literatura,3 

1 The Cambridge History of Literary Criticism passa d’un tercer volum dedicat al Renaixe-
ment a un quart volum sobre la Iŀlustració. Alguns dels tractats que caldria situar en l’esfera 
del Barroc ocupen un lloc apendicular al volum sobre el Renaixement, coordinat per Norton 
(1999). La Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne dirigida per Marc Fumaroli posa en 
relació les retòriques del segle xvii amb criteris d’història de la cultura com la Contrareforma, 
més que no amb paràmetres epocals com el Barroc: cf. Fumaroli (1999). Una visió de conjunt 
de les poètiques i les retòriques italianes del Barroc a Frare (2002) i Battistini (2002); una 
bona anàlisi del paper pioner de Patrizi a Bolzoni (1980); sobre Tesauro, cf. Frare (2000). 
Una visió de síntesi de la poètica barroca a Europa a Moll & Solervicens (2009).

2 Mas i Vives (1988); Ferrando (1994); Morlà (1995).
3 El terme poesia en alguns casos (des de Francesco Patrizi fins a Gaspar Aguilar o Cristòfol 

de Virués) designa específicament una obra en vers, però perquè el vers es considera un dels 
paràmetres que delimita la literatura. Molt sovint el terme engloba els textos en prosa que es 
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i que donen sentit als diversos àmbits que configuren la creació literària, tant 
l’elaboració de l’obra (el poeta, el procés creatiu, la literarietat) com els efec-
tes que se li assignen, la tipificació i delimitació dels gèneres i dels estils o la 
proposta de models canònics. Si bé és cert que durant el Barroc l’àmbit català 
no genera cap tractat que expliciti totes aquestes qüestions, no obstant això, 
sí que apareixen textos de factura molt diversa (comentaris a poètiques i a 
creacions literàries, justificacions de l’obra pròpia, vides d’escriptors, històri-
es de la literatura, retòriques, tractats morals, discursos acadèmics, prosòdi-
es…) que responen algunes de les preguntes que una poètica s’hauria formu-
lat. Tracto, doncs, de reconstruir una poètica a partir d’un conjunt de textos, 
en gran mesura inèdits, que per si sols no ofereixen una visió global i exhaus-
tiva de teoria literària, però que en conjunt, sense imposar un encaix prede-
terminat dels fragments i només intentant trobar la coherència global, sí que 
aconsegueixen plantejar l’essència, el sentit i la funció de la literatura. 

No entenc el terme Barroc com a sinònim de segle !"## sinó que l’utilitzo 
per designar una època, un tall en l’evolució de la història de la cultura carac-
teritzat per una construcció discursiva pròpia, amb un conjunt de trets estè-
tics i epistemològics específics.4 Els textos esdevenen barrocs en la mesura 
que comparteixen alguns trets d’aquest model teòric i no simplement per ha-
ver estat redactats a partir de 1601 i abans de 1701. Des d’aquesta perspectiva, 
la reflexió sobre literatura situable dins dels paràmetres del Barroc a l’àmbit 
català depassa els límits del segle !"##. 

Detecto elements innovadors en alguns dels discursos que pronuncien 
membres de l’Acadèmia dels Nocturns, fundada a València el 1591, i en les jus-
tificacions teòriques d’un grup compacte de dramaturgs valencians —Cris - 
tòfol de Virués, Gaspar Aguilar, Carles Boïl o Ricardo de Turia — que inicien 
la seva activitat literària a les últimes dècades del segle !"# i la continuen du-
rant el primer terç del segle !"##, amb una coherència difícil de fragmentar 
pel canvi de segle. El pròleg de Cristòfol de Virués a la Tragedia de la gran Se-
míramis (1585–1590) planteja la dissolució de fronteres entre tragèdia i comè-

perceben igualment com a poètics, quan els límits que marquen la literarietat d’un text són la 
ficció, la imitació, la meravella o l’elaboració retòrica. L’assumpció de la reflexió aristotèlica se-
gons la qual hi ha obres en vers que no són poesia, com les d’Empèdocles, i obres en prosa que 
sí que ho són, com les de Plató, té alguna cosa a veure amb aquestes apreciacions. Al volum uti-
litzo sistemàticament el terme literatura per referir-me al que els barrocs anomenaven poesia 
en aquest sentit global que depassa l’ús del vers. 

4 Cf. K$%%&' (1990), A()*+,# (2001), D& +* F+-' (2002).
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dia i justifica la diversitat d’espais dramàtics, els talls temporals o l’ampliació 
del temps representat al teatre, aspectes després recollits per Lope de Vega a 
l’Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609); i l’Apologético (1616) de 
Ricardo de Turia assumeix un manifest italià emblemàtic de la mixtura de gè-
neres que instaura el Barroc, Il compendio della poesia tragicomica de Guari-
ni, del qual fins i tot en tradueix paràgrafs sencers. 

D’altra banda, segueixo percebent trets barrocs en la producció d’alguns 
inte!lectuals vinculats a la barcelonina Acadèmia dels Desconfiats com Ma-
nuel de Vega o Joan de Gualbes, i en els escrits teòrics d’Antoni de Bastero i 
de Manuel Martí, al primer terç del segle "#$$$. Això no implica que abans de 
1724, data d’impressió del primer volum de La crusca provenzale d’Antoni de 
Bastero, no trobem textos amb elements ja i!lustrats, però no estableixo aquí 
una periodització, sinó que situo els textos amb reflexions sobre poètica dins 
d’un model d’època.

Articulen reflexions teòriques sobre literatura situables en els paràmetres 
del Barroc gairebé un centenar de textos produïts per autors dels territoris 
d’expressió catalana de la Corona d’Aragó.5 En aquest volum edito, en alguns 
casos fragmentàriament, una selecció de trenta-quatre textos teòrics, triats 
en funció de la seva novetat, qualitat i representativitat. Disset d’aquests tex-
tos es van escriure en castellà, vuit en català, vuit en llatí i un en italià. Set-
ze d’aquests textos eren encara inèdits, entre els quals tractats tan valuosos 
com el De furore poetico vel insano Phoebi a!atu terpchlimolpion (1639) de 
Vicent Mariner, la Retórica cristiana (1647) de Joan Baptista Escardó, l’Ate-
neo de grandesa (1681) de Josep Romaguera, els comentaris de Josep Morell a 
l’Epístola als Pisons d’Horaci (1684) o la Vida del doctor Vicent Garcia (1703) 
de Manuel de Vega. 

El tractat sobre el furor poètic de l’he!lenista valencià Vicent Mariner, re-
lacionat amb Lope, Quevedo, Villamediana, Heinsius o Andrea Escoto, no és 
l’única peça inèdita del valencià que exhumo i intento desxifrar. Se n’editen i 
tradueixen al català set opuscles, alguns fragmentàriament, perquè no trac-
ten monogràficament de teoria de la literatura. Quatre d’aquests textos eren 
inèdits i només un havia estat traduït a una llengua vulgar, de manera que es 
pot dir que per primer cop es mostra la visió de la literatura d’un polígraf tan 
destacat del Barroc. 

5 El lloc web del grup de recerca Mimesi de la Universitat de Barcelona (http://stel.ub.edu/
mimesi) descriu i analitza aquest corpus.
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1 furor poètic

1.1 Procés creatiu

a De la imitació de la diversitat de flors a la unitat de la mel

 Vicent Mariner, De furore poetico vel insano Phoebi a#atu 
terpchlimolpion (1639)

Vicent Mariner (València, darrer terç s. xvi – Madrid, 1642), heŀlenista, es 
va formar a la Universitat de València, on va ser deixeble de Joan Mínguez 
i possiblement també de Pere Joan Núñez, a qui elogia a l’In priscos et ce-
lebres Valentini Regni poetas. Durant la primera dècada del segle xvii va 
participar activament en la vida cultural valenciana. Al voltant de 1612 
va començar a residir a Madrid, com a preceptor i bibliotecari de diver-
sos membres de la família Sandoval. A Madrid va entrar en relació amb 
escriptors com Lope de Vega i Quevedo o amb catalans que formaven part 
de la Cort com el preceptor del futur Felip IV, el barceloní Galceran Alba-
nell, també format per Núñez, i el secretari d’Estat Josep de Franquesa, fill 
del comte de Villalonga. El 1633 és nomenat conservador dels manuscrits 
grecs de l’Escorial. Va estar connectat epistolarment amb diversos heŀle-
nistes europeus: Daniel Heinsius, Errijck de Put (Erycius Puteanus), An-
drea Escoto, Frédéric Moreau, Kaspar Schoppe (Gaspar Sciopio), Jean 
Meursius i, entre altres, els jesuites Hemann Hugo i Denis Pétau (Dionisio 
Petavio). La seva participació als prolegòmens de diverses edicions valen-
cianes demostren que mai no es va deslligar totalment de la seva ciutat na-
tal. De fet, va signar sempre les seves obres «Vicenti Marinerii Valentini» i 
es conserven epístoles amb erudits valencians com Joan Mínguez.

Va traduir al llatí les Olympias (1617) i les Pythias, Nemeas i Isthmias (1618) 
de Píndar, amb diversos escolis; set tragèdies de Sòfocles (1619) i set d’Eu-
rípides (1624), amb diversos escolis; Apoŀloni de Rodes, amb escolis (1621); 
Teòcrit (1625) i Hesíode (1625), amb els comentaris de Joan Tzetzes; i la Ilí-
ada i l’Odissea (1623) amb els comentaris a Homer d’Eustaci (1623), Didimi 
(1624), Tzetzes i Porfiri (1625). També va traduir al llatí l’obra poètica d’Au-
siàs March (1633) i la Fábula de Faetón del Conde de Villamediana (1619–
1623), i al castellà diversos tractats aristotèlics, entre els quals la Poètica 
i la Retòrica (1630), i la història d’Alexandre Magne d’Arrià de Nicomèdia 
(1633). És autor també d’una elegia In priscos et celebres Valentini Regni po-
etas (1633) i de diversos epigrames, epitalamis i panegírics en llatí i en grec.

L’opuscle De furore poetico vel insano Phoebi a#atu terpchlimolpion 
(Cant plaent sobre el furor poètic o sobre la inspiració enfollida de Febos), 



48

! "#$%$ &%'()*

de 607 versos, és copiat al ms. 9869 de la BNE de Madrid, autògraf de Ma-
riner datat el març de 1639 i dedicat a Juan de Chaves y Mendoza. A conti-
nuació del De furore Mariner tradueix al llatí l’Alexandra de Licòfron de 
Calcis i els comentaris de Joan Tzetzes a aquesta obscura peça dramàtica 
clàssica, protagonitzada per Cassandra. El furor, doncs, en el vessant poè-
tic i en el profètic, és el tema de la recopilació manuscrita.

Edició íntegra de l’opuscle, inèdit, a partir del còdex manuscrit 9869 de 
la BNE, f. 1–23. Traducció d’Alejandro Coroleu en coŀlaboració amb Josep 
Solervicens.

•
El furor diví sempre intenta obtenir els poemes del cel. Penetra els secrets 
més profunds del cel, ho entoma tot amb un moviment audaç, fins i tot pren 
la maça robusta del mateix Alcides,27 talla la boca de la fera lunigiana pro veït 
d’un sistre,28 esquinça amb el seu poder les urpes corbes, domina les dents 
serrades amb la gola coberta i amb extraordinària força abat tota l’esfera ce-
leste. Gosa travessar l’enteixinat daurat del cel pur i amb el seu braç immens 
cobreix també els astres. El furor de la ment escruta el palau del gran Júpiter i 

27 Apeŀlatiu de l’heroi per exceŀlència de la mitologia grega, Hèracles, caracteritzat per la 
força, l’audàcia i el coratge. La maça, un dels símbols d’Hèracles, arrencada de soca-rel del 
mont Helicó, va permetre que aconseguís dur a terme alguns dels seus «dotze treballs». Mari-
ner sembla posar en relació Hèracles amb el furor tant per la fortalesa com per l’origen diví i la 
ubicació al mont Helicó.

28 Instrument musical dels antics egipcis, una mena de xerrac, sovint associat al culte als 
déus.

Carmina divinus semper furor astraea tentat,
aggreditur summi nimium penetralia caeli, 
omnia et audaci sibi suscipit undique motu,
Alcidae robustam etiam clavam eripit ipsi 
Luniginaeque ferae quoque dissecat ora sistratae 5

atque ungues toto discindit robore curvos 
serratosque domat constrato gutture dentes 
et totam eximiis deturbat viribus orbem,
audet enim superare poli laquearia puri
aurea et immenso quoque surripit astra lacerto. 10

Et totam nimium magni Iovis inspicit aulam
inque deos se infert mentis furor ipse potentes,
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1.2 Furor i llenguatge

a Vicent Mariner, Sobre los libros de la Retórica  
de Aristóteles (1630)

Prolegòmens a la traducció castellana de La arte de Retórica de Aristóteles, 
transmesa pel manuscrit 9809 de la BNE, de Madrid, possiblement autò-
graf. Copia també l’obra d’un manuscrit del segle xviii, el 9973 de la BNE. 
Sobre Mariner, cf. supra, p. 47–48. Edició de fragments, inèdits, del ms. 
9809 de la BNE, ff. 2r–3r.

•
La primera cosa y la más principal con que el hombre difiere de los irraciona-
les es la elocución.48 Esta tiene su principio y fundamento en la esencia infor-
mante que es el alma, y el alma como porción divina y celestial tiene esta fa-
cultad de elocución, nacida de la fuente intelectiva, la cual participa y recibe 
de aquel inmenso y infinito océano de la deífica potencia, por ser el alma ra-
cional como un dibujo y vislumbre del eterno entendimiento.49 Platón y Aris-
tóteles nos lo enseñan.50 Tiene, pues, en sí esta divina forma para exprimir 
los conceptos de las purísimas imágenes y ideas del entendimiento; que for-
ma recibe este instrumento extrínseco de la lengua con que da los verdaderos 
sonidos que la divina voz del ingenio hace con los golpes, de la intelectiva po-
tencia, que hieren en el otro sentido del espíritu51 para que se perciba la exte-
rior especie que de la oculta imaginación fabrica la mente y constituye en su 
interno y cerrado cónclave, dónde habita y tiene aposento, entre lugares de 
materia, la pura naturaleza del espíritu. 

48 Es tracta d’un topos per prestigiar la retòrica, que apareix als prolegòmens de tractats ci-
ceronians com De inventione rhetorica (llibre I, 2–4) i De oratore (llibre I, 2–4; també a llibre 
III, 34) i que els inteŀlectuals del Renaixement van tornar a articular en retòriques o en lliçons 
i discursos universitaris en defensa del saber humanístic. Per exemple, el professor valencià 
Francesc Deci, a De scientiarum laude oratio (1547).

49 L’enteniment en tant que deífica potència generadora d’Idees regula la font inteŀlectiva, 
situada a la part racional de l’ànima i productora de l’expressió.

50 Tot i que Mariner desenvolupa el concepte a partir d’idees fonamentalment platòniques, 
és cert que per Aristòtil el procés del coneixement és també un exercici d’abstracció: l’ànima 
racional capta i entén les coses i les converteix en materia inteŀligible. L’inteŀligible es fa efec-
tiu a través de la memòria.

51 Mariner mostra la interacció de les facultats sensitiva i inteŀlectiva en l’acte de parlar. A 
De anima Aristòtil diferencia les facultats nutritiva, sensitiva, desiderativa i inteŀlectiva.
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b Vicent Mariner, Declamatio hispano sermone confecta  
qua linguarum peritia excutitur (1636)

La declamació de Mariner s’inclou en una carta adreçada a Francisco de 
Daza, secretari del duc de Lerma. Mariner hi fa explícita la seva perícia lin-
güística i repta el lector a superar-lo. Prèviament, però, associa el saber i la 
veritat al furor producte de la inspiració divina. L’aprenentatge de les llen-
gües no es basa en la memòria, un do accessible a tots els humans, sinó en 
l’enteniment. Mariner atribueix a un do diví el seu domini del llatí, el grec i 
l’hebreu, als quals ha consagrat molts esforços durant anys; a continuació 
presumeix de l’ús espontani i viu que pot fer del llatí i del grec (escriptura 
ràpida de versos, variacions improvisades de metre, de figures, de regis-
tres i de lèxic, anàlisi prosòdica, detecció d’errors, traducció…) i repta els 
que creguin saber-ne a competir amb ell a través d’un conjunt de proves 
que especifica. El seu coneixement de l’hebreu és més passiu i afegeix al 
seu currículum lingüístic l’italià i també el francès, tot i no haver-lo hagut 
d’estudiar perquè s’assembla molt a la «seva llengua valenciana». Mani-
festa també el desig d’aprendre àrab, armeni, anglès i alemany. Finalment 
elabora un catàleg de les obres que ha redactat i traduït al llarg de la seva 
vida i es plany de no haver trobat mecenes que en subvencionessin la pu-
blicació. L’epístola va ser publicada a l’opuscle A Francisco Daza, secreta-
rio del Duque de Lerma… Epístola. Madrid, 1636 (n’hi ha exemplar a la BNE), 
i extractada a Menéndez Pelayo (1953), III, 29–34. Edició moderna a cura 
d’Enriqueta de Andrés (1988). Sobre Mariner, cf. supra, p. 47–48. Edició 
de fragments de l’Epístola a partir de De Andrés (1988: 274–281).

•
Esto que llaman saber, en que muchos presumen y pocos le tienen y, según 
los platónicos y pirronios, ninguno,54 más consiste en don y gracia de Dios 
que en industria humana, porque, según dispone Dios los instrumentos de 
naturaleza, ansí sale la conformidad de los espíritus ígneos por el órgano que 
es operativo de la inteligencia y dan aflatos celestes o terrestres, divinos o hu-
manos, sublimes o ínfimos, según hallan la materia receptiva de la impresión 
que puede hacer el alma intelectiva en el cuerpo que está informando. De 
aquí es que muchos saben más sin estudio que muchos que han estudiado, y 

54 Mariner equipara els postulats de Pirró d’Elis i l’escepticisme radical del pirronisme amb 
Plató i el platonisme, potser perquè no considera que el dubte socràtic dels diàlegs platònics 
sigui un mètode per arribar al coneixement, sinó que l’entén com una conclusió inteŀlectual. 
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1.3 Escenificació de la inspiració

 Francesc Fontanella, Lloa a Tragicomèdia pastoral  
d’amor, firmesa i porfia (1645/1652)

Francesc Fontanella (Barcelona, 1622 – Perpinyà, c. 1683), l’escriptor més 
innovador del Barroc català, membre d’una família de ciutadans honrats 
barcelonins amb molta influència en la política catalana, es va doctorar en 
dret civil i canònic a la Universitat de Barcelona el 1641, l’any que va pu-
blicar la seva opera prima, la Panegírica alabança a Pau Claris, en prosa i 
vers. El 1643 va acompanyar el seu germà Josep al congrés de Münster. Va 
retornar a Barcelona el 1645 i va participar en la defensa de la ciutat durant 
la Guerra dels Segadors, fins a la capitulació, el 1652. Des d’aleshores va re-
sidir a Perpinyà, on va ser ordenat sacerdot, exercí de professor de dret i 
esdevingué prior del convent de Sant Domènec. Va escriure al voltant de 
tres-centes cinquanta composicions poètiques i dues peces teatrals inno-
vadores que fusionen diveros gèneres dramàtics: Lo desengany i la Tragico-
mèdia pastoral d’amor firmesa i porfia, redactades entre 1545 i 1652. 

Per a la representació de la Tragicomèdia Fontanella va escriure una 
lloa, un entremès i dos balls. La Lloa, protagonitzada pels personatges de la 
Tragicomèdia, articula una pretrama que defensa l’ús del català en el tea-
tre culte, introdueix els temes de l’obra, forneix claus per a la seva interpre-
tació i alhora construeix un complex joc metateatral actiu al llarg de tota 
la Tragicomèdia: Fontano esdevé no solament un personatge, sinó també 
l’actor que representa aquest paper i l’autor de l’obra, jugant paranomà-
sicament amb Fontanella. Fontano, a la primera escena que protagonitza, 
apareix inspirat i en el procés d’escriure la Tragicomèdia. Per a la datació 
de l’obra i el paper de la metateatralitat, cf. Solervicens (2008: 227–233) 
i Coch (en premsa).

Edició del fragment de la Lloa que tracta del furor a partir dels manus-
crits 261 de l’Arxiu del Museu Episcopal de Vic, copiat el 1695, ff. 38v–39v; 
i 172 de la Biblioteca de Catalunya, copiat a començament del segle xviii, 
ff. 9–17. Se’n poden trobar edicions a Fontanella (1982: 50–54) i Fonta-
nella (1988: 58–63). Sobre la tradició manuscrita de la Tragicomèdia, cf. el 
pròleg de Maria Mercè Miró a Fontanella (1988: 37–48) i Rossich (2006).

•
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Música:60 Los pastors i les pastores 1

 del Besòs i Llobregat
 de les fletxes de Cupido
 senten la força suau.
 Fletxes que, ferint los cors, 5

 causen en nostres sagals
 ja desditxada porfia
 i ja firmesa constant.
 Estes, Fontano, han de ser
 lo objecte avui remuntat,61 10

 que a la musa catalana
 aliento62 nou donarà.

(Al que començarà a cantar s’alçarà una cortina i se veurà Fon-
tano assentat amb una lira en la una mà i en l’altra una corona 
de flors, i a l’últim quartet va eixint al teatro63)

Fontano: Qual és lo assumpto major?
Música:         Amor. 
Fontano: Dóna Amor a nostra empresa?
Música:         Firmesa.
Fontano: Dóna a l’esperança mia?
Música:         Porfia. 15

Fontano: Així Febo, així Talia,
 que els versos inspiraran,
 per digne assumpto tindran
 amor, firmesa i porfia.

60 Al llarg de la Lloa la música canalitza el missatge de les muses en el procés d’inspirar Fon-
tano, que a la peça preliminar i en diverses escenes de la Tragicomèdia exerceix no solament de 
personatge de l’obra, sinó també d’autor. Això explica, per exemple, que Posimico se li adreci 
reclamant més presència escènica o una evolució de la trama més favorable als seus interessos. 

61 remuntar: sublimar, enaltir. S’ha de posar en connexió amb la necessitat d’impulsar un 
teatre culte en català.

62 aliento, que no alè, designa en el català del segle xvii la força que estimula la creació ar-
tística.

63 La lira i la corona de flors són signes externs que identifiquen el poeta (cf. infra, § 1.4). La 
seva posició, assegut, predisposa a la reflexió.
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1.4 Iconografia del Parnàs

 Llorenç Mateu Sans, Idea escrita para introducción  
de una academia (1639)

Llorenç Mateu i Sans (València, 1618 – Madrid, 1680), advocat, cavaller de 
l’orde de Montesa i regent del Consell d’Aragó (1671), és traductor, drama-
turg i poeta. Va traduir al castellà el Llibre dels fets de Jaume I i l’Spill de 
Roig, va escriure la comèdia Dos verdades encontradas, diverses relacions 
de festes celebrades a València i 85 poesies en castellà i 16 en català. Al ro-
manç Idea escrita para introducción de una academia, datat el 1639 i reci-
tat en alguna de les acadèmies valencianes hereves de la dels Nocturns, el 
jo-poètic es transporta en somni al Parnàs i en descriu tant el recorregut 
com la meta final.

Edició íntegra del romanç, inèdit, a partir del ms. 3746 de la BNE, titulat 
Varios versos recogidos de los que he escrito, aunque los más se han perdido, 
que quizá serán los menos malos. Hay de todos géneros y una comedia que 
escriví por cierto empeño; y al fin de cada poema pongo el año en que se es-
cribió. Los de lengua valenciana están al remate, f. 125–135.

•

Al punto que el sol hermoso 1

entre occidentes fluctúa
y en celajes de carmín
o se envuelve o se arrebuja,76

hallándome en su jardín, 5

que la primavera augusta
viste de ámbar con fragancias
que a la bella Flora usurpa,
llama lo ameno al descanso
y, como mi pena es mucha, 10

ríndome todo al alivio.
Para festejar mi angustia,
sirven mi lecho las flores
y a poco rato sepulta
Morfeo mis fatigados 15

76 arrebujar: cobrir completament.
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2 geni poètic

2.1 Caràcter profètic del poeta

 Gaspar Aguilar, Discurso en alabanza de la poesía (1591)

Gaspar Aguilar (València, 1560–1623), secretari de Jaume Lladró de Pallars 
i majordom dels ducs de Gandia, va ser un poeta i dramaturg prolífic, au-
tor de nou comèdies (entre les quals El mercader amante, La gitana melan-
cólica o Los amantes de Cartago) i de composicions líriques i de circums-
tàncies per a festes i certàmens literaris, aplegades pòstumament al recull 
Las rimas humanas y divinas. Va ser un dels fundadors de l’Acadèmia dels 
Nocturns, on adoptava el sobrenom de Sombra. Conservem un retrat de 
Gaspar Aguilar, pintat per Joan de Ribalta en oli sobre llenç (Museu de Be-
lles Arts de València).

El Discurso en alabanza de la poesía, aplicándole al Nacimiento va ser 
llegit a l’Acadèmia dels Nocturn de València el 25 de desembre de 1591. 
Aguilar connecta el naixement de Jesucrist amb el naixement de la poesia, 
considera que la poesia és un instrument per a la contemplació i lloança de 
la divinitat i n’estableix els seus orígens mítics.

Edició a partir del ms. BNE rs 32 (el fragment editat a f. 74r–75v). El dis-
curs ha estat editat a Zabala (1946: 15–21); Canet, Rodríguez & Sirera 
(1988: 314–320). 

•
Digo, pues, que esta sagrada poesía86 tan tenida en todos tiempos, es a saber 
en el pasado en mucho y en el presente en poco, preside a las artes liberales y 
sobrepuja a las ciencias humanas, porque así las unas como las otras se ocu-
pan en sustentar el cuerpo humano y ella, como el águila caudal,87 sube al cie-
lo volando y de allí baja néctar y ambrosía con que sustenta los tiernos hijue-
los que cría en el alma. Su antigüedad es muy grande porque, demás de que 
el primer hombre así como supo las demás cosas perfectamente sabría esta 

86 Aguilar considera que el vers és la marca distintiva de la poesia, la defineix com «una 
música de palabras, cuyo acento hiere en el alma, que el verso no consta de otra cosa sino de 
palabras concertadas y medidas» i la considera sagrada pel seu origen diví. L’origen i la fun-
ció, relacionada amb l’ànima humana, situen la poesia al punt més alt de les disciplines huma-
nístiques. 

87 águila caudal: àguila reial.



103

Caràcter diví del poeta 2.2

2.2 Caràcter diví del poeta

 Josep Ortí i Moles, Oración (1691)

Josep Ortí i Moles (València, 1650–1728), doctor en dret, va ocupar càrrecs 
públics a la ciutat de València, va promoure diverses acadèmies de la ciu-
tat, entre elles la dels Desemparats i la de l’Alcàsser, de les quals va ser pre-
sident, i va desplegar una àmplia activitat cultural, plasmada en relacions 
de festes, florilegis i vexàmens d’acadèmia. És autor de composicions poè-
tiques, fonamentalment en castellà, lloes i balls com el Baile de los jardine-
ros (1671) o el Baile de la justicia de amor y desdén (1680), balls entremesats 
com El amor y la esperanza en palacio (1690), comèdies com Aire, Tierra y 
Mar son Fuego (1682) i espectacles que fusionen la convenció literària aca-
dèmica i el teatre com l’Academia a las señoras (1698). 

El text editat és un discurs llegit el 1691 a l’Acadèmia dels Desemparats i 
de sant Francesc Xavier de la ciutat de València, activa els anys 1690–1692 
als palaus de Josep de Castellví, marquès de Villatorcas, i de Baltasar d’Íxar, 
comte de l’Alcúdia. Ortí, que aleshores exercia de president, posa en rela-
ció amb la inspiració divina les diverses ocupacions de la institució: políti-
ca, matemàtica, poesia, música, dança i representació. 

Edició del fragment, inèdit, referit a la poesia, a partir del manuscrit 
conservat a la Biblioteca Serrano Morales de València que aplega Papeles 
varios, prosa, matemáticos, políticos y jocosos a diferentes asuntos, escri-
tos por D. Josep Ortí i Moles y copiados por un sobrino suyo, Ms. BSM 6564, 
f. 163–165.

•
Platón dijo que el de los poetas era un género divino, en otra parte los llamó 
hijos de dioses y en el libro De furore poetico, que los poetas movidos de devi-
no instinto se comunicaban a sus intérpretes a imitación del imán que atrae 
el acero y le comunica su virtud.114 Orígenes, que es una virtud espiritual la 
que les inspira;115 a lo que aludió Ovidio: est deus in nobis, agitante calesci-
mus illo / impetus hic sacrae semina mentis habet.116 Y en otra parte repite el 
mesmo Ovidio: est deus in nobis, sunt et commercia coeli / sedibus aetheriis 

114 Amb De furore poetico es refereix al diàleg Ió o de la poesia. Ortí utilitza la imatge de la 
pedra magnètica (sobre la qual cf. supra, nota 101) per expressar la connexió entre el creador 
i el lector.

115 Orígenes (186 – c. 254), filòsof alexandrí cristià.
116 Ovidi, Fasts, VI, 5–6. Traducció: hi ha un déu en nosaltres; quan ens guia, ens inflamem, 

aquest entusiasme és el germen de la nostra inspiració.
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2.3 Divinitat i ingeni

 Vicent Mariner, Praefatio a la traducció llatina de la Fabula 
Phaethonis de Juan de Tassis, conde de Villamediana (1619–1623)

L’epístola proemial Ad illustrissimum et nobilissimum virum dominum Io-
hannem Tassium, Villamedianae comitem celeberrimum, et Hispaniae et 
Indiarum Regum Archidromeum introdueix la traducció al llatí de la Fábula 
de Faetón de Villamediana, realitzada pel propi Mariner, en 1863 hexàme-
tres. L’epístola s’ha de datar abans de la mort de Villamediana, perquè no 
s’hi refereix en cap moment com a difunt. En qualsevol cas, l’abril de 1625 
Quevedo ja esmenta aquesta traducció. Sobre Mariner, cf. supra, p. 47–48.

El text ens ha pervingut en dos manuscrits de la BNE, el ms. 9802 i el 
9934. Editem els ff. 6r–22v del primer manuscrit, possiblement autògraf 
de Mariner i font del segon. El text ha estat transcrit per Lidia Gutiérrez 
Arranz en apèndix a Villamediana (1999: 492–503). Traducció d’Alejan-
dro Coroleu.

•

Quan t’endinses amb els raigs del teu ingeni diví127 dins els cors dels homes, 
escateixes els sentits més íntims de tal manera que ni cap pensament dels 
homes, per insignificant que sigui, t’és ocult, ni ningú pot enganyar-te amb 
els ulls. Tan extrema és l’aguda i prudent indústria amb què coneixes el pas 
variat del temps, que tot i fugir veloçment i córrer amb ràpid moviment i an-
ticipada rapidesa, exactament com si haguessis estat agitat pel trípode de 

127 L’ingeni designa la capacitat inteŀlectual que es basa en la força imaginativa i l’agilitat 
mental, més enllà de la lògica i de la simple interiorització d’una tècnica. Se sol associar al raig 
o a l’espurna, per la rapidesa en la connexió mental i per la iŀluminació inteŀlectual que com-
porta. Mariner el qualifica de diví i el vincula a la subtilesa, la perspicàcia, la profunditat, l’agi-
litat i l’art de l’auguració. Sobre la importància d’ingeni i agudesa en la poètica barroca catala-
na, cf. infra, § 5.

Quando enim tui divini ingenii radiis hominum corda penetras, sic intimos perscru-
taris sensus, ut nulla vel minima horum cogitatio te lateat, nullusque te vel oculi nutu 
possit decipere. Suprema est industria illa solers, et prudens, qua varium temporis 
gressum cognoscis, qui et si velociter evolet, vel rapido se ferat motu, anticipata qua-
dam celeritate, non aliter ac si tripodis Phaebei esses a#atu concussus illum anteis, 
et veluti princeps in, primo omnium constitutus loco, et potens progrederis, et pru-
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2.4 Natural inclinació i geni

a Josep Morell, Notas (1684) sobre l’Art poètica d’Horaci

Josep Morell (Manresa, 1649 – Girona, 1696), jesuïta, va ser professor de 
retòrica i filosofia als coŀlegis de la Companyia a Manresa i Girona. És au-
tor d’un llarg poema llatí sobre la passió de Jesucrist: Passio et mors sal-
vatoris nostri Iesu Christus poeticis numeris deplorata et piis cordis a!ec-
tibus redundans (imprès a Barcelona el 1718) i d’una antologia escolar de 
poesia llatina, traduïda i comentada en castellà, les Poesías selectas de 
varios autores latinos, traducidas en verso castellano e ilustradas con no-
tas de la erudición que encierran (1684). El volum recull l’original llatí i la 
traducció en vers de l’obra de Bernard Bauhuis van Bauhuysen, François 
Remond, Jaume Falcó, Marco Antonio Mureto, Ausoni, Pontano, Alciato, 
Scaligero, el propi Morell, Marcial i Horaci.

La traducció de l’Epistula ad Pisones d’Horaci s’inicia amb una «Adver-
tencia» de Morell (editada infra, § 3.3) i conté notes no només de caire teò-
ric, també contextuals i gramaticals.

Edició de les anotacions als versos 295–297, 309 i 408–411 de l’Epístola 
als Pisons, inèdites, a partir de la prínceps: Poesías selectas de varios au-
tores latinos, traducidas en verso castellano e ilustradas con notas de la 
erudición que encierran por el padre Josep Morell. Tarragona: Josep Soler, 
1684, p. 462–463, 479.

•
Ingenio145 se toma aquí por el natural y genio, que, según Demócrito,146 para 
los versos ayuda más que el arte,147 a esto alude el dicho orator fit, poeta nas-
citur148 y, en sentir de algunos, con Demócrito, no es poeta digno del laurel de 
Apolo el que no tiene un ramo.149

145 Nota als versos 295–297: «Ingenium misera quia fortunatius arte / credit et exclu-
dit sanos Helicone poetas / Democritus». Morell tradueix: porque al ingenio juzga más loa-
ble / Demócrito, que al arte miserable / y echa a los poetas sanos / del ameno Helicón.

146 Demòcrit d’Abdera, Sobre la poesia, 18b D-K. La vinculació de Demòcrit al furor poètic 
l’estableixen fonamentalment Ciceró i Horaci.

147 Ingeni i geni s’associen a do natural, mentre que art s’associa a la tècnica adquirida.
148 Sobre el lema, cf. supra, nota 110.
149 El llorer d’Apoŀlo simbolitza la inspiració, sense la qual, explicita Morell, no hi ha poesia. 

Horaci, en canvi, tot i equilibrar les forces d’ingenium i d’ars i establir una solució eclèctica, en 
aquests versos és força més sarcàstic amb els resultats del furor poètic.
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b Narcís Julià, Parnàs català (1703)

Narcís Julià (Torroella de Montgrí, 1657 – Girona, 1705), doctor en teologia i 
des de 1690 professor de retòrica i poètica a l’Estudi General de Girona, és 
autor d’un tractat de retòrica en llatí, la Medulla eloquentiae, i un de mètri-
ca catalana, el Parnàs català.

El Parnàs català és un tractat de mètrica i versificació que en quinze ca-
pítols analitza i exemplifica les formes mètriques i estròfiques en ús al Bar-
roc. El proemi i el primer capítol contenen reflexions teòriques sobre lite-
ratura i sobre la funció de la mètrica.

L’obra es conserva al ms. 350 de la Biblioteca de Montserrat, copiat per 
un alumne de Julià, i ha estat editada per Rossich (1979). Edició d’un frag-
ment del capítol primer («De la naturalesa de la poesia»), regularitzant grà-
ficament a partir d’aquesta edició (el fragment seleccionat és als f. 2r–v del 
manuscrit i a les p. 3–4 de l’imprès).

•
Per no passar lo temps en los encomis, se manifesta amb tota evidència que 
totes les ciències se valen de la poesia per son llustre i regiment, i en ninguna 
deixa de tenir cabuda, perquè esta en totes compilà los preceptes. Tres pre-
sidis155 goza156 per la defensa, estos són art, naturalesa i exercici. És lo primer 
l’art, que està pertretxat de tots los preceptes i regles, i d’est tractarà nostre 
Parnàs o Museo. Lo segon és la naturalesa i esta s’entén de part de l’alumno, 
que si no la té ajudada o és faltat de la natural inclinació, que altrament se 
diu vena o geni, no té que cansar-se, que mai serà poeta, segons lo llatí ada-
gi: poeta nascitor, orator fit. Esta és la causa d’abundància de poetes en nos-
tre idioma, que són tants i tan broncos157 los qui componen cançons i rimes, 
però per falta de preceptes són tan pocs los pràctics, perquè, abundant la na-
turalesa, tenen per inútil el primer presidi i menyspreen les regles. Sentiam 
la doctrina d’Horacio158 en sa Art poètica: natura fieret laudabile carmen an 
arte / quaesitum est, ego nec studium sine divite vena, / nec rude quid prosit 
video ingenium: alteris sic / altera poscit opem.159 Lo tercer presidi és lo exer-

155 presidi: cf. supra, nota 153.
156 gozar: posseir. Mantinc la grafia de l’original
157 bronco: greu.
158 Al ms. Homero, error del copista.
159 vv. 408–411: «Es discuteix si la bona poesia és lloable per l’instint natural o per la tècnica. 

No entenc de què serveix l’esforç sense una rica vena ni la inspiració sense formació: l’un de-



119

3 mimesi

3.1 Imitació literària

a De la imitació de la diversitat de flors a la unitat de la mel

 Joaquim de Setantí, «Al prudente lector»  
i «Exordio promenial» dels Frutos de historia (1610)

Joaquim de Setantí Alzina (Barcelona, c. 1540–1617), ciutadà honrat barce-
loní i cavaller de l’orde de Montesa, va participar en les campanyes militars 
del duc d’Alba als Països Baixos entre 1566 i 1571, i va ser conseller en cap 
de Barcelona el 1592 i el 1604. És autor de diverses proses aforístiques, en 
estil lacònic: Centellas de varios conceptos (1614), Avisos de amigo (1614). Va 
aplegar una important biblioteca amb 370 volums, que contenen 338 obres, 
fonamentalment de temàtica històrica, almenys 47 de les quals són en ita-
lià. Sobre la seva biblioteca, cf. Espino (2001).

L’obra Frutos de historia, com diu l’índex, «contiene sumariamente un 
discurso de historia, y del provecho que de ella puede sacarse; doscien-
tos avisos o consejos políticos; sentencias de diversos historiadores; los 
fundamentos de estado e instrumentos de reinar; una instrucción general 
para embajadores de príncipes; y algunos avisos breves para governadores 
de provincias». El pròleg «Al prudente lector» i l’«Exordio proemial» justi-
fiquen l’ús literari de les fonts. 

Se sol esmentar una primera edició barcelonina de l’obra, impresa el 
1590, de la qual però no sembla que n’hagin quedat traces. En el cas hipotè-
tic que aquesta edició hagués existit, no contindria el pròleg que ara s’edita, 
ja que entre les fonts esmenta un tractat italià imprès el 1600–1601. El 1617 
Francesco Prati va traduir l’obra a l’italià: Frutti della historia (Venezia: Pie-
tro Milocco, 1617).

Edició del pròleg «Al prudente lector» i de l’«Exordio proemial», inèdits, 
a partir de la que considero edició princeps: Frutos de historia. Barcelona: 
Llorenç Deu, 1610, prolegòmens, sense numerar (f. 5v–6v i 8rv).

•
[Al prudente lector]
Si Afranio, poeta romano, respondiendo a los que le acusaban de haber mez-
clado entre sus obras muchas sentencias de Menandro, dijo que no solamen-
te se había aprovechado de él, pero de todos aquellos en quien había hallado 
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b Un cànon flexible per a la imitació

 Manuel Martí, Epístola a Gregori Mayans (15 març 1721)

Manuel Martí (Oropesa, 1663 – Alacant, 1737), filòleg, literat i bibliotecari, 
va estudiar humanitats i teologia a València. De 1686 a 1696 va residir a 
Roma, on va treballar com a bibliotecari del cardenal Sáenz de Aguirre, va 
ser membre de les acadèmies degli Infecondi i dei Dogmi i va entrar en con-
tacte amb inteŀlectuals com Giovanni Mario Crescimbeni o Gianvincenzo 
Gravina. El 1696 és nomenat degà de la coŀlegiata d’Alacant i de 1699 a 1704 
va residir a València com a bibliotecari del duc de Medinacelli. És autor de 
sonets, elegies, comèdies, un poema èpic en octaves, la Gigantomaquia, 
una Silva a imitació de Góngora, comentaris a l’obra de Teòcrit, Homer i 
Aristòfanes i un diccionari etimològic del llatí. Gregori Mayans va editar el 
seu epistolari i redactà la seva biografia, la Martini Vita, dos instruments 
fonamentals per a la fama pòstuma de l’autor: cf. Mayans (1977).

El 22 de febrer de 1721 un jove Gregori Mayans demanava consell a Ma-
nuel Martí sobre quins models llatins imitar estilísticament. Mayans dub-
tava si imitar un autor o diversos, preferia la imitació de Ciceró, però no 
estava segur de si era un despotisme consagrar-se exclusivament a aquest 
autor i volia saber el parer de Martí. La resposta del degà d’Alacant va arri-
bar el 15 de març i constitueix un petit tractat sobre la imitació, ja que pre-
cisa: «num sit imitandum, num sit imitandum tantum, quid sit imitandum, 
quomodo sit imitandum; omnia percurram» (si s’ha d’imitar, si només s’ha 
d’imitar, què s’ha d’imitar, com s’ha d’imitar; tot ho exposaré).

Edició del fragment central de l’epístola, sobre què i com imitar, a partir 
de l’edició moderna, a cura d’Antoni Mestre a Mayans (1972: 23–31). Tra-
ducció de Josep Solervicens.

•
Res no és perfecte ni absolut. Aleshores, què es pot imitar que no tingui al-
guna imperfecció? Saŀlusti? És poc profund i un inquiet caçador de paraules 
antigues. Titus Livi? Ja fa temps que algú hi va descobrir la patavininitatem,172 
que no deixa de ser l’empremta d’un provincià. L’antiga Àtica va descobrir 

172 Modisme del llatí de Pàdua que Quintilià (I, 5; VIII, 1) atribueix a Titus Livi.

Nihil esse potest perfectum undique atque absolutum. Quid enim imitere quod non 
aliquo vitio laboret? Sallustiumne? Brevior est, ac priscorum verborum anxius au-
cupator. T. Livium? Atqui iam olim deprehendit quidam in eo Patavinitatem: quam 
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c Usurpació en contraposició a digestió creativa del model

 Llorenç Mateu Sans, Crítica de reflexión y censura  
de las censuras (1658)

Sancho Terzón y Muela, que és qui signa l’obra, sembla l’anagrama de Lo-
renzo (Llorenç) Matheu i Sans, sobre el qual cf. supra, p. 89. Crítica de re-
flexión (de «reflectar», rebutjar) és una «fantasía apologética y moral» que 
critica El criticón de Baltasar Gracián, la part tercera del qual havia apare-
gut només un any abans. La ficció satírica recrea el judici a l’obra de Gra-
cián per part d’un tribunal de professors de la Universitat de Salamanca, 
davant d’«el peregrino» Critilo, un dels protagonistes de l’obra, a qui sem-
bla considerar-se l’autor d’El criticón. La Crítica conté cinc discursos: el 
primer planteja el marc de ficció i el tema de l’obra; al segon don Félix, pro-
fessor d’humanitats, fa l’«examen de las buenas letras»; al tercer don Lope, 
professor de filosofia, fa la «censura de la filosofía»; al quart don Luis, pro-
fessor de jurisprudència, censura «de la jurisprudencia y política»; i al cin-
què don Bernardo, teòleg, articula una «censura de teología». Hi apareixen 
també dos estudiosos: Toribio, de cànons, i Anastasio, portuguès, «cursan-
te del arte de Apolo», estudiant de medicina. El fragment seleccionat per-
tany al quart discurs, per això fa referència al caràcter «criminal» del tipus 
d’imitació que du a terme Gracián. El to burlesc de la peça és essencial per 
entendre’n l’argumentació. Tot i així, és la polèmica literària més rellevant 
que ofereix el Barroc català.

Edició de l’inici del IV discurs a partir de la prínceps: Sancho Terzón y 
Mula, Crítica de reflexión y censura de las censuras. Fantasía apologética 
y moral. Bernat Nogués: València, 1658, 145–148; ed. moderna a Gorsse & 
Jammes (1988: 144–147). Tinc en compte les notes d’aquesta edició.

•
Con voz grave y acciones compuestas empezó don Luis su argumento en esta 
forma: 

Mucha materia se me ofrece en la parte que se me ha encargado, si bien 
ceñiré a breve discurso mi oración, pero omitiendo civilidades,183 aunque hay 
tantas en estos escritos, iré sólo a lo criminal, apuntando los delitos prin-
cipales en que has incurrido. Sea el primero de hurto manifiesto, que em-
pieza en el primer renglón: Ya entrambos mundos habían adorado el pie a 
su universal monarca, dices en el ingreso de la obra, siendo la primera lí-

183 civilidades: mesquineses, grolleries.
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d Poeta imitador en contraposició a relator de fets

 Josep Morell, Notas (1684) sobre l’Art poètica d’Horaci

Edició de les anotacions als versos 131–135 i 240–243 de l’Epistula, inèdites, 
a partir de la prínceps: Poesías selectas de varios autores latinos, traduci-
das en verso castellano e ilustradas con notas de la erudición que encierran 
por el padre Josep Morell. Tarragona: Josep Soler, 1684, p. 434 i 451. Sobre 
l’autor i l’obra, cf. supra, p. 115.

•
La materia,204 esto es la fábula o historia pública y que muchos la escribieron,205 
será privati iuris, propia tuya, si de tal manera la escribes que le vengas a dar 
algún realce, variando con ingenio y destreza el modo con que la hallas es-
crita, sin apartarte por eso de la sustancia de la fábula o verdad.206 Harasla 
también tuya, si no la sigues pasando por todas las menudencias con que la 
hallas tratada ni te detienes en el vil ámbito, dilatándote en los versos, sin 
mudar el sentido de lo mismo que imitas de otros. Llama Horacio a esta de-
tención orbem vilem & patulum porqué es vileza de un ingenio de tal mane-
ra seguir las cosas que imita, que no tenga ánimo para mudarla, añadiendo o 
quitando alguna cosa. El que esto hace no se puede llamar imitador, sino me-
droso relator,207 pues no dice cosa suya, sino lo que el otro.

204 Notes als versos 131–135: «Publica materies privati iuris erit, si / non circa vilem patu-
lumque moraberis orbem, / nec verbo verbum curabis reddere fidus / interpretes, nec desilies 
imitator in artum, / unde pedem proferre pudor veter aut operis lex». Morell tradueix: La ma-
teria de muchos ya tocada / será por propia tuya reputada, / si tu no te detienes tan arreo / en 
el ámbito vil y ancho rodeo / ni a ti, fiel traductor, camino se abra / en imitar palabra por pala-
bra. / Ni tomes seguir algo tan a pechos / que te metas en pasos así estrechos / de donde el corri-
miento / o la difícil ley del argumento / el pie sacar te vede / o en la dificultad más te lo enrede.

205 Fábula remet aquí als fets que relata l’obra, considerats «historia pública» i més enda-
vant «verdad», en el sentit que reporten esdeveniments, reals o mitològics, de domini públic, 
ja coneguts pels receptors.

206 «Realce», «ingenio» i «destreza» per Morell designen l’artifici retòric que permet ex-
pressar amb paraules diferents el mateix concepte que el model imitat.

207 El concepte d’imitador que utilitza Morell difereix del «desilies imitator in artum» d’Ho-
raci, perquè al de Morell no li escau el servilisme. Per això el manresà diferencia entre «imita-
dor», un terme que designa la creativitat artística, i «medroso relator», que designa el simple 
copista que no altera l’obra imitada ni en la forma ni en el contingut. Utilitzar el terme «rela-
tor» i ja no «traductor» sembla indicar que no solament les literatures clàssiques poden gene-
rar la imitació, sinó també la literatura en la llengua pròpia: cf. supra, nota 168.
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3.2 Versemblança

a Versemblança doxal

 Joan Baptista Escardó, Retórica cristiana o idea de los que  
desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647)

Joan Baptista Escardó (Palma de Mallorca, 1581 – 1652), jesuïta, va ser pro-
fessor de retòrica als coŀlegis de la Companyia de Jesús a Saragossa i a Mon-
ti-sion, i un predicador cèlebre. El seu sermó a la mort de Baltasar de Bor-
ja, bisbe de Mallorca, es va imprimir (1630). És autor d’un Modus variandi 
orationes (1611) i d’un opuscle manuscrit sobre les virtuts teologals; va re-
collir i editar un conjunt de Devocions molt profitoses de l’examen de con-
ciència (1639).

La Retórica cristiana és la seva obra més rellevant. Escardó traeix un òp-
tim coneixement de la retòrica clàssica i eclesiàstica i d’alguns dels autors 
més rellevants del Renaixement a l’àmbit català (cita les retòriques d’Anto-
ni Llull i Pere Joan Núñez). Un dels trets més destacables és el seu caràcter 
aglutinador: bona part del contingut prové de la retòrica clàssica, que és 
la base, el punt de comparació i el complement de la retòrica eclesiàstica. 
D’aquesta manera, per exemple, l’orador és equiparat al predicador; el dis-
curs retòric, al sermó; els progymnasmata, a l’exercici dels tons. L’adapta-
ció de la preceptiva clàssica no és només una declaració d’intencions, sinó 
que es verifica en tots els nivells.

L’obra s’articula en 100 capítols. Els primers es dediquen a la formació 
i actitud de l’orador, la manera de predicar, l’estil i els efectes que pot sus-
citar. A partir del capítol 19 el tractat s’estructura seguint les parts del dis-
curs: exordi, narració, divisió, confirmació, refutació i epíleg. Els capítols 
finals es dediquen a elocutio, memoria i actio. La Retórica du llicència de 
1644 i aprovacions de 1645. La biblioteca de la Academia de la Historia de 
Madrid conserva un manuscrit d’Escardó titulat Idea para predicar con es-
píritu y fruto de las almas, que podria ser una primera redacció de la retò-
rica. Sobre l’autor, cf. Garau 1994.

El fragment dedicat a la versemblança forma part del capítol 26 «De las 
condiciones y propiedades que ha de tener la narración para ser bien hec-
ha». S’ha de tenir en compte que Escardó tracta de la versemblança aplica-
da a la confecció d’un discurs retòric, no d’una obra literària, tot i els nom-
brosos paraŀlelismes entre tots dos àmbits i els exemples que procedeixen 
de la literatura.

Edició de part del capítol 26, inèdit, de l’edició prínceps: Retórica cristia-
na o idea de los que desean predicar con espíritu y fruto de las almas, escon-



135

Versemblança 3.2

dida en los avisos que se dan en este libro para declarar la palabra de Dios 
con provecho de los oyentes. Palma de Mallorca: Herederos de Gabriel 
Guasp, 1647, p. 96–97.

!
La tercera condición de una buena narración es que sea verisímil, que parez-
ca probable y verdadera, lo cual no se ha de entender de manera que para ha-
cerla creíble se hayan de traer pruebas y testimonios como se traen en la con-
firmación, sino que en lugar de eso se apoyen las cosas con decir «era fama», 
«así se decía», «los hombres prudentes eran desta opinión».209 A más desto, 
las cosas que se cuentan han de ser conformes a la naturaleza de la cosa y a la 
opinión y costumbres de los hombres. Guárdese, pues, el decoro y según fue-
re la persona hombre, mujer, mozo, viejo, así ha de ser la condición, el modo 
de hablar y obrar de cada uno: aetatis cuiusque notandi sunt tibi mores / mo-
bilibusque decor naturis dandus, et annis.210 Y aun en las cosas fingidas que se 
cuentan, como son las fábulas, se ha de tener cuenta con esto, pues a la natu-
raleza de la zorra le conviene astucia y a la del león generosidad.211 Y aunque 
sean las cosas verdaderas, hemos de ir con cuidado de hacer que nos crean, 
porque, como dice Quintiliano, muchas cosas hay verdaderas y con todo son 
poco creíbles, y aún muchas hay falsas que se creen por verdaderas.212 Dese 
pues razón de todo y la causa porque se hizo o se dejó de hacer, como lo hace 
Sinón en aquella su narración que refiere Virgilio: saepe fugam Danai Troia 
cupiere relicta / moliri, y luego da la causa: et longo fessi discedere bello.213  
Y para que se dé más crédito al que cuenta alguna cosa, ha de ser diligente 
en notar las circunstancias del tiempo, del lugar y las otras, las cuales se de-

209 A Escardó no li interessa la «veritat» o la «realitat» dels fets que s’expliquen sinó la con-
formitat als models coneguts pels receptors, de manera que els semblin verídics. Es tracta, 
doncs, de la versemblança doxal, no de la referencial. Sobre aquesta qüestió cf. Duprat (2009a).

210 Horaci, Epistula ad Pisones, vv. 156–157. Traducció: has de parar esment als costums de 
cada edat i atribuir als caràcters, que evolucionen amb l’edat, els trets que els hi escauen. Sobre 
el decòrum, cf. també infra, § 3.3.

211 Fàbula té aquí el sentit de narració protagonitzada per animals, en la qual també cal te-
nir en compte la versemblança. L’atribució d’astúcia a la guineu i de generositat al lleó parteix 
d’Esop.

212 Quintilià, Institutio oratoria, IV, 2, 34: «Sunt enim plurima vera quidem, sed parum cre-
dibilia, sicut falsa quoque frequenter veri similia» (hi ha efectivament moltes coses que són, de 
fet, veritables, però no gaire creïbles, com també hi ha coses falses que sovint són versemblants).

213 Virgili, Eneida, llibre 2, vv. 108–109. Traducció: moltes vegades els grecs van desitjar em-
prendre la retirada, abandonar Troia i allunyar-se, cansats, d’aquesta llarga guerra.
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b Versemblança estructural

 Llorenç Mateu Sans, Crítica de reflexión y censura  
de las censuras (1658)

Edició de fragments del II discurs («En que se propone el medio y empi-
eza el examen de las buenas letras») a partir de la prínceps: Sancho Terzón 
y Mula, Crítica de reflexión y censura de las censuras. Fantasía apologéti-
ca y moral. Bernat Nogués: València, 1658, p. 64–66 i 77–78; ed. moderna 
a Gorsse & Jammes (1988: 104–105 i 112–113). Tinc en compte les notes 
d’aquesta edició. Sobre l’autor, cf. supra, p. 89; i sobre l’obra, supra, p. 89.

•
Paso a la dispositiva: en la distribución faltas conocidamente, porque escri-
biendo con presupuesto de discurrir por las cuatro edades del hombre, con-
fundes las dos primeras sin separar la infancia de la adolescencia, pudiendo 
decir tanto de cualquiera dellas como de las demás. Comparas las edades del 
hombre con las del año y llamas el mejor tercio de la vida, la varonil, con que 
le cercenas una parte,215 pues ¿cómo quieres que corra como moneda de oro 
tal obra, si aun no vale medio real, pues le quitas un cuarto? Llego a persua-
dirme que has escrito a Dios y a la ventura, como quien echa el dado, salga 
lo que saliere, lo que se hace evidente cotejando el índice de la tercera parte, 
que imprimiste en la segunda, con el que después vemos en la tercera, siendo 
muy sensible la disonancia.216

Y aun en ellas confundes los personajes, sin saberles distinguir, pues al un 
peregrino le introduces cano en la cuna (cisne en lo cano217 le llamas en la pri-
mera descripción) y por lo contrario en la vejez encuentras con mozalbetes y 
estudiantes, reconociendo que entre los verdes no cabe la madurez.218 Entre 

215 Gracián a El criticón defineix quatre edats de l’home i, en canvi, divideix la seva obra al-
legòrica en tres parts, perquè la primera se situa En la primavera de la niñez y en el estío de la 
juventud; tanmateix, a la segona part (El criticón, II, 13) es refereix a l’«edad varonil» com el mi-
llor terç, contradint, segons Mateu i Sans, la coherència interna del propi text.

216 Insisteix novament en les incongruències estructurals, en aquest cas perquè l’índex que 
Gracián anunciava a la segona part d’El criticón (Huesca. Juan Nogués, 1653) no s’ajusta a la 
versió de la tercera part (Madrid: Pablo del Val, 1657), de la qual cosa infereix que la trama no 
parteix de cap pla coherent i evoluciona en funció de l’atzar.

217 Baltasar Gracián, El criticón, I, 1.
218 Baltasar Gracián, El criticón, III, 6. La inversemblança no es basa tampoc en la conformi-

tat a un model «real», sinó en la incoherència interna del relat.
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3.3 Decòrum i credibilitat

 Josep Morell, Notas (1684) sobre l’Art poètica d’Horaci

Edició de l’«Advertencia» inicial de Morell i de les anotacions als versos 
14–22, 103–105, 108–113, 119–122, 139, 179–184, 227–230, 234–235, 317–322 
i 339 de l’Epistula ad Pisones, inèdites, a partir de la princeps: Poesías se-
lectas de varios autores latinos, traducidas en verso castellano e ilustradas 
con notas de la erudición que encierran por el padre Josep Morell. Tarrago-
na: Josep Soler, 1684, p. 407, 412, 427, 429, 431, 434–435, 441, 450, 463 i 467. 
Sobre l’autor i l’obra cf. supra, p. 115.

•
Es el Arte poética de Quinto Horacio Flaco uno de los mejores poemas que 
nos dejaron los antiguos poetas. Él solo puede hacer eruditos y sin él [no] 
lo será nadie en cosas de poesía. Todo su fin es instruir y formar a cualquier 
poeta para que con acierto ande en sus empresas. Hállanse aquí los más úti-
les y principales avisos que discurrió Neptolomeo del arte métrica (…).230 Los 
comentarios discrepan a veces en la declaración de algunos lugares verda-
deramente difíciles y enredosos. Heme arrimado comunmente a aquellos 
cuya glosa me ha parecido más ajustada o menos violenta al texto, a quien 
para darle genuina inteligencia he visto los autores siguientes: Helenio Acrón, 
Dionisio Lambino, Pedro Nannio, Iacobo Grifolio, Iodoco Badio Ascensio, Ia-
son Denores, C. Emilio, Francisco Luisino, Iulio Modesto, Porfirio, Antonio 
Mancinello, Christóbal Landino.231 

230 Neoptòlem de Paros, poeta, professor i crític del segle III a.c., és autor d’un tractat Περι 
ποιητικής (Sobre la poètica) que va força més enllà d’una «art mètrica». Porfiri (Commentum 
in Horatium Flaccum, segle III) l’havia considerada ja la font d’Horaci i des d’aleshores esdevé 
un lloc comú. A començament del segle xx Christian Jensen va descobrir un papir amb frag-
ments del tractat de Neoptòlem que fonamenten les assercions de Porfiri: cf. Jensen (1918).

231 Els dotze comentaris que Morell esmenta com a font són, cronològicament ordenats: 
Juli Modest, Grammaticae romanae fragmenta aetatis caesareae (segle i); Pomponi Porfiri, 
Commentum in Horatium Flaccum (segle iii); Heŀleni Àcron, Scholia (segle V); Cristoforo Lan-
dino, In Q. Horatii Flacci carmina interpretationes, 1482; Antonio Mancinelli, Q. Horatii Flac-
ci poetae Venusini omnia poemata cum ratione carminum, et argumentis ubique insertis, Ve-
nècia, 1492; Iodoco Badio Ascensio, Quinti Horatii Flacci De arte poetica… Ascensio interprete, 
París, 1500; Iacopo Grifoli, Q. Horatii Flaccii Liber de arte poetica interpretatione explicatus, 
Florència, 1550; Giason Denores, In Epistolam Q. Horatii Flacci De arte poetica sermonibus 
interpretatio, Venècia, 1553; Francesco Luisini, Commentarius in Librum Q. Horatii Flacci de 
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3.4 Organització de la faula 

 Joan Baptista Escardó, Retórica cristiana o idea de los que  
desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647)

Edició de part del capítol 25, «De la narración», inèdit, a partir de l’edició 
prínceps: Retórica cristiana o idea de los que desean predicar con espíritu 
y fruto de las almas, escondida en los avisos que se dan en este libro para 
declarar la palabra de Dios con provecho de los oyentes. Palma de Mallor-
ca: Herederos de Gabriel Guasp, 1647, p. 93–94. Sobre l’autor i l’obra cf. su-
pra, p. 134.

•
La narración poética es la que no comienza del principio, sino de en medio: 
poetica narratio est, qua res non ab initio, sed a medio explicantur. Lo cual 
hacen por dos razones, la primera para que no se vean obligados a dilatarse 
más de lo que es razón en sus poemas. La segunda, para que, introduciendo 
que hablan en ellos a los que tenían por dioses o héroes y varones ilustres, 
queden más ilustradas sus obras artificiosas y más ennoblecidas. Y así dice 
Aristóteles en su Arte poética que lo han de hacer los poetas.246 Y como Vir-
gilio fue uno dellos y tan eminente, lo supo platicar247 muy bien en su Enei-
da, porque comienza a contar las hazañas de Eneas desde la partida que hizo 
de Sicilia para Italia, para que la tempestad que se movió en el mar le llevase 
a Cartago a la reina Dido, a quien él mismo contó la destrucción de Troya y 
toda su navegación, lo cual hizo el poeta para que aquel insigne varón conta-
se con más brevedad aquella historia y quedase más ilustrada su poesía que si 
el mismo poeta la hubiera contado. La narración oratoria no está atada a es-
tas leyes, porque como el orador no mira sino la utilidad de la causa, por eso 
comienza de donde le parece que es mejor y se deja donde ha de ser más con-
veniente para el negocio que trata.

246 Aristòtil tracta la qüestió als actuals capítols 18 i 26 de la Poètica (1455b–1456a, 1462a-b).
247 En aquest context, platicar té el sentit de dur a la pràctica.
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4.1 Procediments i efectes de la meravella

 Joan Baptista Escardó, Retórica cristiana o idea de los que  
desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647)

Edició del capítol 64, «De la décima parte del exordio de los tonos, llamada 
admiración reticente», inèdit, a partir de l’edició prínceps: Retórica cristi-
ana o idea de los que desean predicar con espíritu y fruto de las almas, es-
condida en los avisos que se dan en este libro para declarar la palabra de 
Dios con provecho de los oyentes. Palma de Mallorca: Herederos de Gabriel 
Guasp, 1647, p. 256–263. Sobre l’autor i l’obra cf. supra, p. 134.

•
Esta figura se halla en estas breves palabras: ¿No veis? ¿No veis? ¡Cuántos se 
pierden! Y para darla a conocer supongo que hay dos maneras de admiración 
y de las dos usan muy frecuentemente los buenos predicadores. La una es 
la ordinaria y sencilla, de la cual se ha tratado en el capítulo 43248 y tiene lu-
gar en los exordios, introducciones, narraciones, confirmaciones, epílogos y 
en todas las partes de la oración. La otra admiración es vehemente, que trae 
consigo pausa y estupor y tiene lugar en la refutación y epílogo, y después de 
buen rato que el predicador está metido en su discurso. Y así en el ejercicio de 
los tonos249 está casi al fin en las palabras ¿No veis? ¿No veis? ¡Cuántos se pier-
den!, las cuales piden que el predicador haga pausa y pare un poco, porque 
es admiración reticente y della se entiende lo que dice san Basilio: admiratio, 
quae maxima est, non parit verbum, sed silentium.250 Y san Juan Damasceno 

248 «Del quinto modo de ponderar lo que se dice en el sermón con la figura admiración» (p. 
160–163).

249 Al final del capítol 15 Escardó aclareix: «en este capítulo se ha hecho mención de los to-
nos y es un ejercicio que se usa en la Compañía con que los hermanos estudiantes se van impo-
niendo y ejercitando en el ministerio de la predicación. El modo es recitar un sermón breve y 
de pocas líneas delante de un padre, que se llama prefecto de los tonos, que les avisa de lo que 
han de hacer para predicar bien y del modo como se han de portar así en regir la voz, mudán-
dola cuando conviene para admirarse, enternecerse, exclamar o reprender, como también en 
la acción que han de dar a las cosas que se dicen, según las reglas de retórica» (p. 52).

250 Basili de Cesarea, De Spiritu Sancto, llibre 7. Traducció: l’admiració en el seu nivell més 
alt, no es proveeix de la paraula, sinó del silenci.
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4.2 Artifici i meravella

 Mora Bosser, Jurídica demostració de la noblesa de l’art  
i professors de la pintura (c. 1684)

Aŀlegació jurídica a favor de la pintura i dels pintors elaborada per un bar-
celoní, doctor en dret civil i canònic, anomenat Bosser. Mora i Bosser és un 
advocat actiu a la Barcelona de final del segle xvii. De l’edició de la ver-
sió castellana d’aquesta Demostració se’n desprèn que l’obra va ser un en-
càrrec del Coŀlegi de pintors de Barcelona per aconseguir per a la pintura 
la consideració d’art liberal i no mecànica. Els nobles orígens, els nobles 
pintors, els excelsos mecenes o el fet que la pintura hagi estat matèria aca-
dèmica des de la Grècia clàssica haurien de permetre aquesta nova consi-
deració.

L’original català de la Jurídica demostració de la noblesa de l’art i pro-
fessors de la pintura es conserva manuscrit a l’Arxiu històric de la ciutat 
de Barcelona, i va ser publicat per Ernest Moliné i Brasés el 1913. La ver-
sió al castellà es va publicar sense data a Barcelona, signada per Isidor Pi: 
Demonstración jurídica de la nobleza de la arte y profesores de la pintu-
ra, sólidos fundamentos que prometen haber de ser su tratamiento como a 
profesores de arte liberal y no mecánica, humilde representación que obse-
quioso como siempre hace el Colegio de pintores de la ciudad de Barcelona. 
Aquesta versió segueix molt de prop l’original català, amplifica conside-
rablement les citacions i l’adjectivació i en substitueix algun paràgraf. Els 
canvis poden justificar la nova autoria del text. Isidor Pi al darrer terç del 
segle xvii actuava com a advocat del convent de carmelites descalços de 
Barcelona i el 1688 responia a una consulta legal de la Generalitat sobre te-
mes de fiscalitat. 

Pel que fa a la datació, Moliné i Brasés (1913: 90) suposava que l’obra 
havia de formar part de l’expedient tramitat a Madrid el 1687 que va do-
nar lloc al privilegi reial de 30 de març de 1688, en virtut del qual els pin-
tors eren considerats artistes. En realitat, a Madrid devia enviar-se la versió 
castellana, en la qual s’esmenta com a viu l’escultor Joan Grau, traspassat 
el 1685. La versió catalana, anterior a la castellana, ha de ser escrita abans 
de 1685.

Edició de l’inici del discurs, dedicat a «lo ingeniós de son artifici», a par-
tir de l’edició de Moliné i Brasés (1913: 90–92), ja que no ha estat possible 
localitzar el manuscrit de l’Arxiu històric de la ciutat de Barcelona. L’origi-
nal català s’ha confrontat amb la versió castellana impresa.

•
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Justificar elogis d’art tan virtuosa, que honres i premis tan deguts soŀlicita, si 
és excusable empleo per ser d’aquella tan segur lo abono, no estranya jurídi-
ques demonstracions i verdaders episodis; puix si bé d’estos és callada elo-
qüència i poesia la pintura, en opinió de Patricio,278 amb tot, just és, com di-
gué Cassaneo,279 fer ostensió de sos encomis. Estos justament prometen lo 
ingeniós de son artifici, de sos professors lo noble i comú aplauso, i acredita-
da estimació d’aquella, una i altre, grandeses totes que la iŀlustren i entre les 
demés arts la coronen.

Digne és de reparo son artifici, puix és no vulgar. Lo geni280 requereix en 
ses operacions la pintura. Ella és la que fatiga de sos professors lo delicat in-
geni, concebint no platòniques, si bé verdaderes, idees281 de vàrios i diferents 
objectes que, delineant-los282 en quadros amb lo matís de primorosos colors, 
hermoseen lo major desalinyo, adornen sumptuosos temples, alegren amb 
sa varietat la vista, recreen la memòria de passades hassanyes amb pintades 
memòries,283 los ànimos dolçament alimenten amb sa artificiosa hermosu-
ra, susciten los cors generosos a la imitació d’heroiques virtuts i generoses 
glòries; ja amb son pinzell representa lo esforç vigorós d’Hèrcules, d’Alexan-
dro les victòries, d’Emílio lo majestuós triumfo, de Cèsar les farsàlies bata-
lles i sos afortunats encontres, ja pies ja religioses repeteix de nostre redemp-
tor memòries, de sos màrtirs la constància i dels sants gloriosos les virtuts 
generoses. Fel és ella imitadora de naturalesa, fecunda, puix amb sos colors 
vivifica lo vegetant de les plantes, dels arbres lo frondós, dels irracionals lo 
sensible i dels racionals lo extrínsec i lo intrínsec, i juntament vincula a sa 

278 Francesco Patrizi, De Institutione reipublicae, llibre I, capítol 10: «pictura est poesis ta-
cens et poesis pictura loquens» (la pintura és poesia callada i la poesia, pintura eloqüent). La 
comparació, que Plutarc (Moralia, 346f) atribueix a Simònides de Ceos, genera el cèlebre ut 
pictura poesis del vers 361 de l’Epistula ad Pisones d’Horaci. La versió castellana de la Jurídi-
ca demostració precisa i amplia les fonts: «Patricio, lib. I De Republica, cap. 10; Plutarco y otros 
muchos por él citados en el libro De Audiendis poematis; Tiraquello, De nobilitate, cap. 31, 5». 
Tiraquello és el nom castellanitzat del jurista francès André Tiraqueau. Sobre el topos ut pictu-
ra poesis, cf. Rensselaer (1967).

279 Barthélemy de Chasseneuz, Catalogus de gloriae mundi, I, 4: «pictores plurimum lau-
dari possunt et debent».

280 Sobre el concepte de geni al Barroc, cf. supra, § 2.
281 Bosser sembla oposar unes idees més empíriques i tangibles al concepte d’Idea immate-

rial del platonisme. L’imprès castellà es refereix a «fijas y verdaderas ideas».
282 Declincant al manuscrit català, segons transcriu Moliné i Brasés; delineades a l’imprès 

castellà. Esmeno a partir de l’imprès per donar sentit al passatge.
283 A l’imprès: «alegran con maravilloso arte la vista».
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4.3 Remuntar de la mecànica comprensió: novetat, alteració i 
literarietat

 Josep Romaguera, Ateneo de grandesa sobre eminències cultes 
(1681): Pròleg al lector

Josep Romaguera (Barcelona, 1642–1723), catedràtic de dret canònic a la 
Universitat de Barcelona i canonge de la catedral, va exercir nombrosos 
càrrecs eclesiàstics a la ciutat. És autor de dos opuscles sobre dret canònic i 
diversos sermons seus van imprimir-se. Testimonis coetanis documenten 
la divulgació d’una prosa assagística de Romaguera titulada La fama en Ca-
talunya i ell mateix es refereix a una altra obra seva en català: Morfeo des-
pert en les vulgaritats catalanes, tot i que no ens han arribat. Per a la seva 
biografia, cf. Soberanas (1985).

L’Ateneo de grandesa sobre eminències cultes, la seva obra més relle-
vant, és una art de governar-se a un mateix que combina la prosa assagís-
tica amb la imatge i la poesia. S’estructura en 14 eminències que dibuixen 
l’itinerari de l’exceŀlència a un lector que no es conforma amb la mediocri-
tat. El héroe de Baltasar Gracián és en la base de l’Ateneo, tot i que l’ambi-
ciós projecte de Romaguera no consisteix simplement en traduir Gracián, 
sinó que articula un model d’exceŀlència propi: cf. Escoffet (2005), So-
lervicens (2010).

Edició del «Pròleg al lector» a partir de la prínceps: Ateneo de grandesa 
sobre eminències cultes. Catalana facúndia amb emblemes i"lustrada. Bar-
celona: Joan Jolis, 1681, prolegòmens sense numerar [10–14]; ed. moderna 
del pròleg a Feliu (2002), amb un conjunt de precisions lèxiques, algunes 
de les quals en part s’incorporen en nota.

•
Assumpto és la novedat del reparo, fòsforo comú que influeix al presumit cui-
dado la censura, i com lo fum és lo que treu a llum l’estampa,290 ostiga la vis-
ta amb lo mateix que brilla i ve a ser son primer caràcter la calúmnia, plaga 
universal amb què ni a Homero faltà un Zoilo ni a Virgili un Bàvio ni a Ciceró 
un Dídimo.291 Però augmenta’s la impertinència i passa a malícia amb qualitat 

290 fum d’estampa: pols de carbó que utilitzaven els impressors per a la reproducció de 
gravats.

291 Zoil, gramàtic i historiador grec, detractor d’Homer, Plató i Isòcrates; Bavi, poeta satíric 
llatí; Dídim, crític grec de l’escola alexandrina. El sentit de la frase inicial sembla ser: la novetat 
de les consideracions (del volum) actua com a fòsfor que encén les crítiques dels presumpta-
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4.4 Admiració indolent

 Manuel Martí, Peri pathon sive de animi a!ectionibus (1707)

El Tractatus de animi a!ectionibus és una obra breu i inacabada que es-
tableix quatre passions bàsiques —aegritudo (aflicció), metus (por), vo-
luptas (complaença), libido (desig) — i descriu sumàriament 54 emocions. 
Vincula a l’aflicció tristitia (tristesa), angor (angoixa), anxietas (ansietat), 
moeror (abatiment), luctus (dol), afflictatio (mortificació), aerumna (abati-
ment), molestia (malestar), solicitudo (inquietud), dolor, cruciatus (suplici), 
lamentatio (lament), quiritatio (plany), desperatio (desesperació), inviden-
tia (enveja), livor (lividesa), aemulatio (emulació), obtrectatio (gelosia), ri-
valitas (rivalitat), misericordia, commiseratio (commiseració) i poenitentia 
(penediment). A la por pigritia (mandra), desidia, ignavia (pusiŀlanimitat), 
inertia (inactivitat), verecundia (vergonya), pudor, suspicio (sospita), diffi-
dentia (desconfiança), timor (temença), pavor (esglai), terror, formido (ad-
miració), conturbatio (torbació), tumultus (pànic), horror, tremor (esgar-
rifança), trepidatio (convulsió), consternatio (consternació), exanimatio 
(defalliment), religio (superstició). A la complaença alacritas (vivesa), hi-
laritas (hilaritat), laetitia (alegria), delectatio (delectança), exsultatio (ve-
hemència), gaudium (gaudi), oblectatio (atracció), cachinnatio (rialla), iac-
tantia (jactància), asmenismus (satisfacció), goetia (iŀlusió) i malvolentia 
(malvolença). Queden sense desenvolupar les emocions vinculades al de-
sig. Les definicions de Martí, en alguns casos molt properes a tractats re-
naixentistes com el de Scaligero, se centren en les causes que originen cada 
afecte, en els símptomes dels que els pateixen i en la seva etimologia, però 
donen poques pistes sobre les connexions entre els diversos afectes i enca-
ra menys en regulen l’ús. L’austeritat informativa de Martí es pot interpre-
tar com un empirisme extrem, però segurament té a veure també amb el 
caràcter inconclús d’un tractat, en paraules del propi Martí, sense comen-
çament ni final i sense el poliment de la revisió.

Gregori Mayans va aconseguir imprimir el tratat a Madrid el 1735 i a Am-
sterdam el 1738, com apèndix als Epistolarum libri duodecim de Martí. Co-
ronel Ramos l’ha editat el 2009. Es reprodueixen les observacions sobre 
l’admiració a partir de l’edició de Coronel Ramos (2009: 246). Traducció 
de Josep Solervicens. Sobre l’autor, cf. supra, p. 123.

•
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Una passió similar,322 anomenada admiració, s’origina quan ens sacseja al-
guna cosa insòlita, de naturalesa deforme o repugnant. Amb aquest terme 
designem els espectres, les ombres, les iŀlusions, els simulacres, les aparici-
ons nocturnes, els terrors sepulcrals, les ombres infernals i altres monstruo-
sitats d’aquesta mena. Diu el poeta al llibre VI de la divina Eneida: i l’espectre 
d’una ombra amb tres cossos.323 En definitiva, l’admiració és vana i ombrívo-
la i només s’apodera dels esperits dels nens o d’aquells a qui no batega el cor. 
Per això, pel deler del triomf, es meravella el comediant amb la màscara del 
final de l’ateŀlana: quan el noi rústic, a la falda materna, s’espanta de la màs-
cara pà"lida.324

Què pretén l’autor de les Tusculanes325 quan considera l’admiració una por 
permanent? Aquesta definició s’allunya molt de la seva naturalesa, perquè 
la majoria de vegades l’admiració és fugaç, dura fins que els ulls s’hi acos-
tumen o fins que l’anàlisi racional s’adona de la futilitat de l’engany. Entenc, 
doncs, per admiració la por originada per la visió inesperada d’alguna cosa 
que no suposa cap perill. Els grecs tenen també una paraula que reflecteix la 

322 Al terror, analitzat immediatament abans.
323 Virgili, Eneida, VI, 289.
324 Juvenal, Sàtires, III, 175–176. La comèdia ateŀlana, breu, bufonesca i d’argument senzill, 

pretesament originada a Atella, va ser conreada per Pomponi i per Noni.
325 Ciceró, Tusculanes, IV, 19.

Huic morbo perquam est a$nis quem vocant formidinem, quum nimirum vel de-
formis vel tetrae alicuius speciei insolito obiectu percutimur, a formis. Quo nomine 
intelligimus spectra, larvas, imagines, simulacra, nocturna occursacula, bustorum 
formidamina, inferorum umbras et alia id genus terriculamenta. Poeta in VI. divi-
nae Aeneidos: et forma tricorporis umbrae. Inanis igitur res est formido et umbrati-
lis, nec nisi puerorum animos invadens vel quorum non salit cor. Formidabitur ergo, 
manducus in triumpho, larvatus histrio in exodio atellanae: quum personae pallen-
tis hiatum / in gremio matris formidat rusticus infans.

Quid sibi vult Tusculanarum auctor, quum formidinem definit metrum per-
manentem? Tantum id abest a natura formidinis, ut sit imo illa plerumque 
όλιγοχρουία, donec videlicet vel oculi obiectae speciei assueverint vel intenta cogi-
tatio ludibrii vanitatem deprehenderit. Esto igitur formido metus ex inopinatae rei 
visione absque periculo impendente. Habent suum quoque graeci vocabulum, quo 
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4.5 Meravella en l’èpica

 Cristòfol de Virués, Prólogo a El Monserrate (1588)

Cristòfol de Virués (València, 1550–1614) va ser poeta, dramaturg i militar. 
Fill del metge Alfons de Virués, amic i corresponsal de Joan Lluís Vives, es 
va formar en un ambient familiar gens aliè a la cultura: el seu germà Jeroni, 
metge i poeta, va ser membre de l’Acadèmia dels Nocturns; Francesc, teò-
leg i poeta; i Jerònima, una reconeguda llatinista. Com a militar, Cristòfol 
de Virués va participar en la batalla de Lepant i en les campanyes del Mila-
nesat, i va aconseguir el grau de capità. És autor de cinc tragèdies aplegades 
a les Obras trágicas y líricas (Madrid, 1609): La gran Semíramis, La cruel 
Casandra, Atila furioso, La infelice Marcela i Elisa Dido. 

El Monserrate (Madrid, 1588), poema èpic sobre la llegendària fundació 
del monestir de Montserrat, és la seva obra més rellevant, especialment 
elogiada per Cervantes i Lope de Vega.

Edició del pròleg de l’autor a la prínceps (Madrid, Gerardo Querino, 
1588); el poema èpic es va reeditar a Milà el 1602 per Gradiatio Ferioli; am-
pliat i corregit, amb el títol d’El Monserrate segundo; va reaparèixer a Ma-
drid el 1609. Edició moderna dins Poemas épicos, a cura de Cayetano Rosell. 
Madrid: Biblioteca de autores españoles, vol. i, 503–570; o, solta, a Barcelo-
na, vídua i fills de J. Subirana, 1884. Edició a partir de la prínceps.

•
Las dos partes con que la poesía llega a su perfecto punto, según nos ense-
ñan los dos excelentes maestros della, Aristóteles y Horacio, son dulzura y 
utilidad,326 y a estas se ha de atender en cualquier cosa que en verso se escri-
biere, pero más particularmente y con mayor cuidado y diligencia se han de 
procurar en aquella principal poesía llamada épica o heroica, que es la que 
debajo de una acción forma un poema, cual es la Eneida de Virgilio.327 Que-
riendo pues yo hacer una obra en este género de poesía, tomando por acción 
la milagrosa aparición de la imagen de nuestra señora de Monserrate y fun-

326 Per Virués els dos paradigmes de la teoria literària són la Poètica d’Aristòtil i l’Epísto-
la als Pisons d’Horaci. L’equilibri entre prodesse i delectare és el tòpic més difós de l’Epístola 
d’Horaci; en canvi, la Poètica aristotèlica tracta del plaer cognitiu, en bona mesura inherent a 
la catarsi, un procés poc assimilable al d’Horaci, tot i que Virués els identifiqui.

327 Un plantejament més agosarat sobre la poesia èpica, al pròleg de Francesc de Borja a La 
Dragontea de Lope de Vega (infra, § 7.2).
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5.1 Ingeni i Agudesa, accepcions d’un diccionari d’època

 Joan Lacavalleria, Gazophylacium catalano-latinum, dictiones 
phrasibus illustratas, ordine literario comprehendens (1696)

Joan Lacavalleria (Barcelona, segle xvii), doctor en dret, fill de l’impres-
sor i lexicògraf Pere Lacavalleria i germà del també impressor Antoni Laca-
valleria, és autor de dos reculls lexicogràfics: la Bibliotheca musarum sive 
Phrasium poeticarum epithetorum, synonymorumque cum interpretatio-
ne hispana thesaurus (Barcelona, 1681, 2 vols.), recull lèxic llatí, amb una 
introducció general a la gramàtica i a la prosòdia llatines; i el Gazophyla-
cium Catalano-Latinum. El Gazophylacium, tresor, és un extens dicciona-
ri català-llatí (1037 folis a doble columna) que aporta el terme català, una 
succinta definició, algunes accepcions i un conjunt d’exemples amb la seva 
traducció llatina. 

Edició de les entrades Ingeni, Agudesa i Agut, inèdites, a partir de l’edi-
ció prínceps: Gazophylacium Catalano-Latinum, dictiones phrasibus illus-
tratas, ordine literario comprehendes. Barcelona: Antoni Lacavalleria, 1696, 
f. 608–609 i 20.

•
Ingeni330 esperit, enteniment: haec mens; hoc ingenium. Home dotat de gran 
ingeni: excellenti ingenio vir; vir eximio ingenio; vir praestanti ingenio; vir 
praeclaro ingenio; vir splendido ingenio. Ell té molt ingeni: ingenio abundat; 
longe plurimum ingenio valet; ingenio est peracri et peracuto; multum habet 
ingenii. La delgadesa de son ingeni me té enamorat: limatum eius ingenium, 
politissimumque, satis demirari non possum. Ingeni agut, ingeni penetrant, 
ingeni perspicaç: ingenium acutum, ingenium subtile, ingenium perspicax. 
Vós teniu lo ingeni massa penetrant per a no haver observat…: perspicaciori 
ingenio est quam ut non adverteris; acutiori est mentis acie, quam ut non ad-
verteris. Hom d’agut, penetrant o perspicaç ingeni, home de bon nas: ingenio 
perspicax homo; homo ingenio acri; homo emunctae naris; homo acerrima 
ingenii, iudiciique vi praeditus. Qui té lo ingeni viu i present: ingenio promp-

330 El terme Enginy, en canvi, es defineix com giny, màquina i remet a l’entrada Enginyer. 
Entrades relacionades amb Ingeni: Fons (definit com fondo, ingeni); Ingeniós (que té bon in-
geni) i Ingeniosament (amb ingeni).
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5.2 Ingeni brillant i notable, qualitat essencial del poeta

 Vicent Mariner, Ausiae Marchi, elegantissimi poetae valentini,  
vita (1633)

L’Ausiae Marchi, elegantissimi poetae valentini, vita (1633) és una biografia 
d’Ausiàs March i una valoració de la seva poesia, que acompanya l’edició 
de la traducció al llatí de l’obra poètica marquiana. Després d’una epístola 
adreçada a Luis Méndez de Haro, on Mariner lloa el destinatari i subminis-
tra molt poques referència sobre March, a la Vita Mariner justifica la ne-
cessitat de confegir biografies d’herois i savis, tot i que la fama ja els hagi 
concedit l’eternitat, pel caràcter exemplar de les seves vides, i en precisa 
els antecedents clàssics més iŀlustres (Diògenes Laerci, Plutarc). En realitat 
Mariner aporta poques dades a la vida de March, dubta sobre si s’ha de si-
tuar a la cort de Jaume I o a la d’Alfons el Magnànim, i, tot i que al principi 
s’inclina per la primera opció i treu importància a la documentació apor-
tada per Juan de Resa, cosa que permet convertir-lo en font del Canzoniere, 
a la part final sembla decantar-se per la segona opció. Menys dubtes li ofe-
reix la qualitat literària de la seva obra, que explica a través dels paràmetres 
retòrics de la inventio, la dispositio i l’elocutio, i valora tant per la capacitat 
de fer emergir els grans secrets de la filosofia, la naturalesa o la medicina 
com per la construcció d’una llengua literària sublim.

Edició dels paràgrafs de la Vita que destaquen l’ingeni de March, a partir 
de la princeps: Vicentii Marinerii valentini poemata quibus Ausiae Marchi 
opera, facundissimi et elegantissimi poetae et strenui equitis valentini, in-
terpretatur et ex vernacula prisca lingua lemouicensi, qua tunc valentini 
utenbantur, et ipse auctor haec composuit, in latinum vertit eloquium et 
in sex elegiarum libros divisa carmine elegiaco exaravit, dins Opera omnia, 
poetica et oratoria in IX libros divisa. Tournon: Louis Pillet, 1633, p. 514–
516 (la Vita a p. 497–519). Existeix una edició moderna i traducció al català 
a cura de Marco Antonio Coronel Ramos, a Mariner (1997: 100–117). Edi-
ció a partir de la prínceps. Traducció d’Alejandro Coroleu. Sobre l’autor, cf. 
supra, p. 47–48.

•
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Quod autem sub multis dubitationis umbris delitescit, est quod ingenue omnes com-
muni fere consensu et unico ducti su!ragio confitentur nimirum ardentissimo hunc 
poetam praeditum fuisse ingenio vivacique mentis acumine viguisse, ita ut omnium 
doctorum animos in stuporem facile duxerit. Cum enim suam celerrimae mentis 
erigit cogitationem, dices fulminanti quodam impetu summum aethera percurrere 
et totam ingenii exhaurire facultatem et ipsos naturae anfractus ob oculos elegan-
tissimo et mirifico verborum apparatu constituere. Eius autem uberrimam copiam 
uix est qui in pangendis carminibus superaverit quique eloquentiae stilo excesserit; 

El que s’amaga sota moltes ombres de dubte és que tots, portats gairebé per 
un mateix judici i per una única opinió, clarament reconeixen que aquest po-
eta fou dotat d’un ingeni brillantíssim i que destacà per la vigorosa agudesa 
del seu pensament, de manera que podia provocar amb facilitat l’admiració 
en els ànims de tots els savis.331 Certament, quan la seva celebèrrima ment 
basteix les invencions,332 diràs que, amb un cop fulminant, recorre les regi-
ons més altes del cel,333 esgota tota la facultat de l’ingeni i, amb aparat de pa-
raules elegantíssim i admirable, posa davant dels ulls334 les mateixes sinuo-
sitats de la natura. A penes hi ha qui hagi superat l’abundància ubèrrima del 
nostre poeta en compondre poemes i que l’hagi avantatjat en l’estil de la seva 
eloqüència. Quan encadena alguna comparació, fa l’efecte com si la pintés en 

331 Mariner posa en relació l’ingeni i l’agudesa amb l’admiració, l’efecte extern de l’ingeni. 
Sobre aquest aspecte, cf. els textos aplegats supra, § 4. La hipèrbole de Mariner consisteix en 
identificar els savis com a destinataris de la meravella. Per Patrizi (Deca ammirabile) els únics 
a qui no afecta la meravella són els savis i els estúpids. Pel que fa als primers: «Tutti gli uomini 
crediamo noi essere atti ad essere presi da maraviglia, fuor che due maniere di essi. E cioè l’una 
gli interamente savi, e che in sapere sono agli idii paragonati e sopra ai filosofi s’inalzano, dei 
quali Orazio disse nil admirari prope res est una Numici / solaque quae potuit facere et servare 
beatum» Patrizi (1969: ii, 290).

332 La inventio és la primera part de la retòrica, destinada a trobar els millors arguments per 
a la persuasió. Mariner transfereix el concepte retòric a la poètica per designar la selecció dels 
continguts d’una obra literària.

333 El furor poètic és en la base de l’ingeni, per això el poeta recorre les regions més altes 
del cel.

334 L’expressió posar davant dels ulls apareix a l’inici de l’actual capítol 17 de la Poètica aris-
totèlica (1455a23), referit a la necessitat d’escriure la tragèdia tenint en compte la totalitat de 
la trama i la unitat de sentit que ha d’expressar. Al llibre segon de la Retòrica (1386a: 34–36 i 
1386b: 5) Aristòtil utilitza l’expressió en el sentit de visualitzar un concepte, fer-lo evident. Ma-
riner utilitza l’expressió d’acord amb el sentit de la Retòrica aristotèlica.



178

!  "#$%#"  "  &$'(%)&

5.3 Equilibri entre remuntada Agudesa i Judici

 Josep Romaguera, Ateneo de grandesa sobre eminències  
cultes (1681): eminència XI «Obtenir sindèresis iagudesa amb  
igual exceŀlència»

Edició de bona part de l’eminència XI, «Obtenir sindèresis i agudesa amb 
igual exceŀlència», inèdita, a partir de la prínceps: Ateneo de grandesa so-
bre eminències cultes. Catalana facúndia amb emblemes i"lustrada. Barce-
lona: Joan Jolis, 1681, p. 99–108. Sobre l’autor i l’obra, cf. supra, p. 160.

•
És lo racional microcosmos342 succint mapa de tota grandesa, la invisible for-
ma que l’anima, gosant de les admirables esferes de les potències. És lo pri-
mer mòbil de tan meravellosa organització. Lo enteniment és lo iŀlustre ju-
bar343 de son portentós hemisferi, enfalagador pasmo que vibrant sentències 
cautiva i espargint perficcions suspèn,344 indefectible trono de la grandesa i a 
sos accessos connatural l’eminència.

És constant ser lo enteniment sol de les prendes i com a tal brilla entre dos 
polos, profunda sindèresis345 i remuntada agudesa. I, si igualment participen 
superlatius sos resplendors, formen un prodigi. Però lo filis346 d’esta subtil 
eminència serà discernir quan se corona amb majors fulgors lo febo347 dis-
cursiu, si en lo tròpico348 de la sindèresis o de l’agudesa, si inclinant-se a l’àr-
tic del judici o a l’antàrtic de l’ingeni. Lo trillat és que la judicativa sindèresis 
és legítima de la venerable prudència, uterina de la consultiva eubúlia i de

342 A l’imprès nicrocosmos. Esmena per donar sentit al text.
343 jubar: llatinisme, de iubar, resplendor.
344 A l’imprès preficions. Perficció o perficcionar, amb el sentit de perfecció o perfeccionar, 

és la forma usada per Romaguera a l’eminència; suspendre: encisar.
345 La sindèresi designa la capacitat natural de l’ésser humà per jutjar correctament. Aquest 

és el terme que utilitza Baltasar Gracián al tercer primor d’El héroe. Tanmateix, per Gracián 
l’ingeni és una capacitat superior, més subtil i més escassa, mentre que Romaguera considera 
superior la sindèresi i ideal l’equilibri entre aquests dos pols. La sindèresi és profunda i l’agu-
desa remuntada, elevada.

346 filis: habilitat, gràcia, bona disposició.
347 febo, llatinisme: la brillantor.
348 A l’imprès trapico. Esmena per donar sentit al text.
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5.4 Agudesa de conceptes

 Joan Baptista Escardó, Retórica cristiana o idea de los que  
desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647)

Edició de fragments del pròleg i dels capítol 15 («De la calidad que ha de 
tener el punto que el predicador escoge para discurrir sobre él en todo el 
sermón»), 63 («De la nona parte del ejercicio de los tonos, que consta del 
coloquio con el oyente, en el que el predicador le pide haga un acto de fe») 
i 69 («De la figura celiostensión o demostración de celo, que suele acom-
pañar la petición de los corazones»), inèdits, a partir de l’edició prínceps: 
Retórica cristiana o idea de los que desean predicar con espíritu y fruto de 
las almas, escondida en los avisos que se dan en este libro para declarar la 
palabra de Dios con provecho de los oyentes. Palma de Mallorca: Herederos 
de Gabriel Guasp, 1647, p. sense numerar [5r–6r], 50v, 254v–255r, 296v. So-
bre l’autor i l’obra cf. supra, p. 134.

•
[prólogo al lector] 
El modo de tratar dichas materias ha de ser inteligible con la claridad y lla-
neza del estilo que ha de usar el que enseña, si se conforma con la regla de la 
elocuencia que dio el que tanto supo della: grandiores res dicere ornate pue-
rile est, plane autem et perspicue expedire posse, docti est et intelligentis viri.375 
Ni por decir esto extraño la agudeza de conceptos, de que están llenos los li-
bros que cada día van saliendo a luz, antes cuanto más agudos fueren, más 
sólidos y más fundados, tanto serán más a propósito para el fin que se pre-
tende de convencer y persuadir. Sea buena la materia que se elige, sea claro el 
modo con que se trata y sea tan docta y erudita como quisieren con la debi-
da moderación, que muy bien se pueden hermanar estas dos cosas: alteza de 
doctrina con llaneza de estilo.

375 Ciceró, De finibus bonorum et malorum, llibre 3, 5: «istius modi autem res dicere or-
nate velle, puerile est; plane autem et perspicue expedire posse, docti et intelligentis viri» 
(pretendre exposar en un estil elevat coses de la mena de les que has parlat és una puerilitat; 
en canvi, ser capaç de desenvolupar-les de manera simple i clara és propi de qui és docte i in-
te"ligent).
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5.5 Plasmació d’Ingeni i Agudesa en la trama còmica

 Carles de Boïl, A un licenciado que deseaba hacer comedias (1616)

Carles de Boïl (València, 1577–1617), aristòcrata, senyor de Massamagranell 
i de La Pobla de Farnals, va ocupar un lloc destacat en la vida cultural va-
lenciana del tombant de segle: membre de l’Acadèmia dels Nocturns, fun-
dador de la dels Adorants, autor de vint-i-quatre composicions poètiques 
en castellà i de la Segunda parte de la Silva de los versos y loas de Lisandro 
(1600), va escriure una única comèdia, Un marido asigurado (1616), prece-
dida d’una lloa dedicada a les dames de València. El poema justificatiu A un 
licenciado que deseaba hacer comedias apareix als prolegòmens del Norte 
de la poesía española (1616), entorn del qual cf. infra, § 7.1.

Edició d’un fragment del poema A un licenciado que deseaba hacer co-
medias, a partir de l’edició princeps al Norte de la poesía española ilustra-
do del sol de doce comedias que forman segunda parte de laureados poetas 
valencianos y de doce escogidas loas y otras rimas a varios sujetos. Valèn-
cia: Felip Mey, 1616, prolegòmens sense numerar. Edició moderna a Sán-
chez Escribano & Porqueras (1972: 181–185).

•

Cuatro figuras en peso 1

han de llevar su quimera
porque es de más artificio
con esto el enredo della.
Hacer la postrer jornada 5

sin acabar la primera
es señal de que la traza
tiene mucho de perfecta.
Un romance y un soneto380

pide sólo la que es buena, 10

lo demás es meter borra381

380 La polimetria és un element característic del teatre barroc. Boïl, però, el limita a dues 
formes estròfiques.

381 meter borra: introduir en un escrit elements formals o conceptuals inútils o insubstan-
cials.
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6 efectes de la literatura

6.1 Coneixement: l’«enciclopèdia noticiosa»  
de Francesc Vicent Garcia

 Joan de Gualbes, A l’estudiosa sàvia i"lustre Acadèmia. 
Prolegòmens a l’edició de L’harmonia del Parnàs de Francesc 
Vicent Garcia (1703)

Joan de Gualbes i Copons (Barcelona, 1643–1714), d’una família de ciuta-
dans honrats, armat cavaller abans de 1700, partidari de l’arxiduc Carles 
d’Àustria, és autor de quasi un centenar de poemes en català, sobretot de 
caire satíric, la majoria sota el pseudònim de «Rector de Bellesguard»: cf. 
Brown & de Melchor (1995). Va participar en l’edició de l’obra de Fran-
cesc Vicent Garcia, impulsada per l’Acadèmia dels Desconfiats de Barce-
lona el 1703, amb diversos poemes laudatoris i la dedicatòria de l’obra «A 
l’estudiosa sàvia iŀlustre Acadèmia se acredita amb lo nom d’Escola dels 
Desconfiats, fundamentada en l’exceŀlentíssima ciutat de Barcelona». 

Edició de fragments de la dedicatòria de Gualbes a l’edició de L’harmo-
nia del Parnàs, més numerosa en les poesies vàries de l’atlant del cel poètic, 
lo doctor Vicent Garcia, rector de la parroquial de Santa Maria de Vallfogo-
na, a partir de la prínceps: Barcelona: Rafael Figueró, 1703, f. a4r, a7r–v. Edi-
ció moderna en apèndix a Brown & de Melchor (1995: 147–151).

•
Són estats infinits en tota literatura los genis e ingenis floriren de nostra na-
ció i no menos en aquella cultura joliu, per antonomàsia dita de bones lle-
tres, per més humanes creure;384 i, sens citar antics, sols los que en la centú-
ria passada tenim ben coneguts i observats són de tota primera línea en los 
fondos de l’apreci, que, canors plectres385 de totes les riberes de Catalunya, 
no hi ha hagut eco veí no els haja celebrats cignes ni aura voladora deixat de 
sussurrar sos crèdits en les regions veïnes i més distants, si bé, oh dolor, fal-

384 Les bones belles (jolius) i humanes lletres, les humanitats, són per Gualbes una bran-
ca de la literatura, terme que identifica tota mena d’escrits, a diferència del terme poesia, que 
designa el que actualment anomenem literatura. Sobre aquestes precisions cf. Gunia (2008).

385 plectre: estri per fer sonar la lira, aquí pres metonímicament per designar el poeta.
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6.2 Exemplaritat moral i cívica 

 Pere Jacint Morlà, Sátira en defensa de las comedias (1649)

Pere Jacint Morlà (València, v. 1600 – v. 1656), eclesiàstic i poeta, és autor de 
poe sies satíriques barroques en català i castellà, de narracions en vers com 
el Somni de l’infern o Lo portal dels jueus, de múltiples poemes de circums-
tàncies, de coŀloquis en català i d’obres dramàtiques en castellà (se li atri-
bueix l’Entremés del doctor Rapado, inclòs a la Parte xxix de les Comedias 
de Lope de Vega, i el Baile de los ciegos). L’obra catalana ha estat publicada 
per Antoni Ferrando a Morlà (1995).

La Sátira en defensa de las comedias s’inscriu en la controvèrsia que va 
generar la prohibició de Felip IV que es representessin comèdies (1646). 
Morlà satiritza explícitament la posició del teòleg Lluís Crespí de Borja en 
suport de la decisió reial i la justifica per la necessitat de restituir el bon nom 
al teatre, als actors i a València. Es tracta d’un llarg poema narratiu de 1220 
versos en què es combina l’argumento a persona (la sàtira de Crespí) amb 
l’argumento a res (el contingut del seu sermó). Morlà exposa els mèrits de 
les comèdies i dels comediants (amb un encès elogi a Lope de Vega) i la fun-
ció pedagògica del teatre. L’obra es conserva al manuscrit 13 de la Bibliote-
ca Universitària de València, còpia del segle xviii, i ha estat editada per 
Mouyen (1994) i Madroñal (2003). Sobre l’autor, cf. Ferrando (1994).

Edició dels versos 313–392 de la Sátira, en què Morlà fonamenta la de-
fensa del teatre en la funció cívica que pot exercir, a partir de Madroñal 
(2003: 299–303).

•

Decirnos que las comedias 
obligan a las casadas 
con tantas profanidades 
a que en adulterio caigan 
es un yerro manifiesto, 5

que, antes bien, algunas tratan 
la obligación que les corre, 
cómo han de portarse honradas.
En la Comedia famosa 
del Comendador de Ocaña,397 10

397 Lope de Vega, Peribáñez y el comendador de Ocaña, impresa el 1614.
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6.3 Entreteniment virtuós

 Fructuós Bisbe i Vidal, Tratado de las comedias  
en el cual se declara si son lícitas (1618)

Fructuós Bisbe i Vidal, doctor en dret, canonge de la Catedral de Barcelona, 
actiu a la Barcelona del primer terç del segle xvii, va compilar un Memori-
al de algunos tratados espirituales, compuestos y recogidos de diversos au-
tores (Barcelona, 1627). El Tratado de las comedias, adreçat a Lluís de Sans i 
Còdol, bisbe de Barcelona i membre del Consell reial, se sol atribuir erròni-
ament al jesuïta lleidatà Joan Ferrer, que, de fet, només en va signar l’apro-
vació. L’obra s’estructura en 20 capítols. Bisbe defineix comèdia com «una 
fábula, una ficción, un suceso fingido, una maraña en que se representan 
diversos tratos y costumbres, así de ciudadanos y gente de estado media-
no, como de gente común y vulgar, con los cuales podemos ser instruidos 
de cosas que pueden ser útiles y provechosas para el concierto de la vida, y 
de aquello que puede dañar». Per això, tot i que condemna la lascívia de les 
«comedias ilícitas, malas y reprobadas, y dignas de ser expelidas y dester-
radas de toda la república cristiana», es mostra més ponderat quan mante-
nen el decòrum i no inclouen actes, obres o paraules nocius.

Edició del capítol II, «Del fin que se debe tener en las representaciones 
y juegos que se hacen en la República», inèdit, a partir de l’edició prínceps: 
Tratado de las comedias en el cual se declara si son lícitas y si será pecado 
mortal el representarlas, el verlas y el consentirlas. Barcelona, Jeroni Mar-
garit, 1618, p. 6–9.

•

Veamos agora qué fin se ha de tener en los entretenimientos y juegos que se 
hacen en la República, para que, aplicado a las representaciones y comedias, 
se vea de qué modo y manera se pueden lícitamente representar y oír. Y para 
proceder en esto con doctrina segura y grave, la que da santo Tomás es la que 
hace este propósito y la que sigue toda la escuela de la teología. Dice pues este 
santo doctor que, así como nuestro cuerpo tiene limitadas fuerzas y por eso 
no puede siempre trabajar sino que tiene necesidad de algún alivio y descanso, 
y para eso se ordena el sueño de la noche con el cual se repara el cansancio del 
trabajo del día y se habilita para trabajar otro día siguiente y otros, así también 
nuestra ánima tiene las fuerzas limitadas y cortas, porque comúnmente hace 
sus operaciones por instrumentos y órganos corporales, por lo cual no pue-
de siempre atender a obras graves y necesarias o muy importantes, porque se 
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6.4 Instrucció i plaer

 Josep Morell, Notas (1684) sobre l’Art poètica d’Horaci

Edició de l’anotació als versos 333–336 de l’Epistula ad Pisones d’Horaci, 
inèdita, a partir de la prínceps: Poesías selectas de varios autores latinos, 
traducidas en verso castellano e ilustradas con notas de la erudición que 
encierran por el padre Josep Morell. Tarragona: Josep Soler, 1684, p. 467. So-
bre l’autor i l’obra cf. supra, p. 115.

•

Tócanse428 tres fines a que pueden atender los poetas: el primero es aprove-
char dando reglas para bien vivir y saludables consejos para las costumbres y 
virtudes morales; el segundo es deleitar, entreteniendo a los oyentes con dul-
ces agradables versos; el tercero es aprovechar y deleitar juntamente. Cual-
quiera de estas cosas que pretendan los poetas, siempre que den algunas re-
glas o preceptos, les han de poner brevemente y sin amontonarlos unos a 
otros, porque cuanto más breve es el arte y menos sus reglas, tanto más fá-
cilmente se aprende y mejor queda en la dócil y fiel memoria de los oyentes.

428 Comentari als vv. 333–336: «Aut prodesse uolunt aut delectare poetae / aut simul et iu-
cunda et idonea dicere uitae. / Quidquid praecipies, esto breuis, ut cito dicta / percipiant animi 
dociles teneantque fideles». Morell tradueix: Hoy los poetas se emplean / en deleitar o aprove-
char desean / o quieren a la vida juntamente / decir lo que aproveche y que contente. / Cuidado-
so te exhorto / que en dar cualquier precepto seas corto / para que lo que en breve se ha avisa-
do / tenga fijo y gravado / el que escuchare atento / en su dócil y fiel entendimiento.
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6.5 Exaltació emotiva

 Joan Baptista E!"#$%&, Retórica cristiana o idea de los que  
desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647)

Edició de part del capítol 75, «En que se dan avisos que facilitan la mo-
ción de afectos, especialmente de las lágrimas», inèdit, a partir de l’edició 
prínceps: Retórica cristiana o idea de los que desean predicar con espíritu 
y fruto de las almas, escondida en los avisos que se dan en este libro para 
declarar la palabra de Dios con provecho de los oyentes. Palma de Mallor-
ca: Herederos de Gabriel Guasp, 1647, p. 333v–337. Sobre l’autor i l’obra cf. 
supra, p. 134.

!
Para mover a otros ha de estar movido el orador, como dijo Horacio: si vis 
me flere, dolendum est primum ipsi tibi […].429 Y lo que añade poco después 
[Quintilià]430 me ha hecho a mi grande fuerza y causado no menor confusión, 
y es que él había visto representantes431 que supieron imaginar tan vivamente 
aquellas cosas lastimosas de que hablaban, que no sólo derramaban lágrimas 
en el teatro al tiempo que decían su dicho, sino que aun acabada la tragedia o 
la figura432 que hacían les vio con los ojos llorosos, siendo verdad que eran fá-
bulas y cosas fingidas las que representaban, con lo cual se movió él a imitar-
les en causas verdaderas. Direisme, si así es que para mover a otros el orador 
se ha de vestir de los mismos afectos que desea imprimir en los ánimos de los 
oyentes, ¿qué remedio hay para eso, si los afectos no están en nuestra mano? 
A lo cual responde dando este aviso, que para moverse a sí y a otros, se han de 
amplificar las cosas y hacer descripción de ellas tan al vivo y como si las vié-
semos, y luego saldrán los afectos. Sea pues este el segundo aviso, que piense 
el orador y pase por la fantasía las imágenes que representan la cosa que se 
ha de tratar, porque mucho más mueve lo que vemos con los ojos que lo que 

429 Horaci, Epistula ad Pisones, v. 102–103. Traducció: si vols que plori, primer has de ser tu 
qui pateixi. Horaci considera que l’actor ha de generar ell mateix les emocions pròpies del per-
sonatge que representa, si vol desencadenar-les en els espectadors. És la visió peripatètica de 
la representació. 

430 Quintilià, Institutio oratoria, 6, 2, 26–31.
431 representante: actor.
432 figura: personatge que representa l’actor.
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6.6 Vers la catarsi: identificació, compassió, temença

a Identificació

 Cristòfol de Virués, Prólogo a Tragedia  
de la gran Semíramis (1585–1590; ed. 1609)

Edició del pròleg i del monòleg final de la Tragedia de la gran Semíramis 
que Virués va escriure durant la seva estada a Itàlia i possiblement a partir 
de models italians. Sobre la seva composició, cf. Froldi (2003). Sobre l’au-
tor, cf. supra, p. 169. 

L’obra no es va editar fins el 1609 al recull Obras trágicas y líricas del ca-
pitán Cristóbal de Virués. El pròleg s’ha reeditat a Sánchez Escribano & 
Porqueras Mayo (1972: 151–153); la tragèdia a Ferrer Valls (1997: 73–
141). Edició a partir de la prínceps: Obras trágicas y líricas del capitán Cris-
tóbal de Virués. Madrid, Alonso Martín, 1609, f. 7v–8r i f4r.

•
Como el sabio pintor en varias formas 1

con los colores y pinceles muestra434

de fuertes y prudentes capitanes,
de poderosos príncipes y reyes,
las célebres victorias y altos triunfos 5

dignos de eterna y memorable historia
para dechado435 de las almas nobles
que al punto excelso de virtud aspiran,
así el poeta con divino ingenio,436

ya con una invención cómica alegre, 10

ya con un caso trágico admirable,437

434 La comparació de la literatura amb la pintura (sobre la qual. cf. supra, nota 278) es basa 
en el caràcter mimètic de les dues arts. La mimesi, però, va més enllà de la simple imitació de 
la realitat, fa veure també els mòbils que impulsen la condició humana.

435 dechado: model de virtut i perfecció.
436 El concepte d’ingeni (sobre el qual cf. supra, § 5) s’aplica al procés d’elaboració de l’obra, 

però també (v. 36) al de recepció («y desto al fin y lo demás se advierta / con su alto ingenio 
cada cual»).

437 Virués dilueix la diferenciació entre tragèdia i comèdia a una qüestió de to i, més enda-
vant (v. 20), de forma. Sobre la fusió dels gèneres dramàtics, cf. infra, § 7.1.
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b Compassió

 Joan Baptista Escardó, Retórica cristiana o idea de los que  
desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647)

Edició de part del capítol 76, «Del modo como se ha de haber el predica-
dor en los sermones en que se sacan en el púlpito imágenes devotas para 
mover a lágrimas», inèdit, a partir de l’edició prínceps: Retórica cristiana o 
idea de los que desean predicar con espíritu y fruto de las almas, escondida 
en los avisos que se dan en este libro para declarar la palabra de Dios con 
provecho de los oyentes. Palma de Mallorca: Herederos de Gabriel Guasp, 
1647, p. 341–342. Sobre l’autor i l’obra cf. supra, p. 134.

•
Tres cosas considera Aristóteles en cada afecto: qué personas son inclinadas 
a él, como a ser misericordiosos; a qué personas solemos tener compasión; y 
por qué causas.444 Siendo pues este afecto de conmiseración imaginación de 
algún mal, se entiende que el mal esté presente o que muy presto haya de venir 
y que pueda venir a mi o a alguno de los míos.445 Y así fácilmente se inclinan a 
usar de misericordia los que en algún tiempo han padecido semejantes males, 
que por eso dijo la reina Dido: Non ignara mali, miseris succurrere disco.446 
Los viejos, los enfermos y los hombres doctos y prudentes que han aprendi-
do mucho de los libros y con la experiencia, los hombres de buena vida, los 
que tienen mucha familia, mujer, hijos y parientes suelen ser compasivos.447 
Las cosas que mueven a compasión son las que causan dolor. Ver que otros 
padecen enfermedades, pobreza, azotes, muerte, mutilación de miembros, 
falta de comida, de hacienda, de amigos, especialmente si antes tuvieron 
prosperidad y agora han venido a grande miseria. Muévennos a compasión 

444 Aristòtil explica la seva metodologia per a l’anàlisi de les passions a l’inici del llibre se-
gon de la Retòrica (1378a: 22–29). La triple distinció (com són els compassius, de qui es com-
padeixen i per quins motius) ha de permetre utilitzar les passions com a instrument per a la 
persuasió retòrica. Aristòtil tracta de la compassió al capítol 8 del llibre segon (1385b–1386b).

445 La possibilitat de ser víctima de les mateixes afliccions estimula la compassió i vincula 
aquest afecte amb la identificació (cf. supra, § 6.6.a).

446 Virgili, Eneida, I, vv. 630–631. Traducció: coneixent el dolor he après a socórrer els des-
valguts.

447 Són més propensos a la compassió els que prèviament ja han patit, per això Aristòtil es-
menta els ancians, els malalts, els que tenen una extensa família i els instruïts, que considera 
més raonables.
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c Escenificació de la catarsi

 Francesc Fontanella, Lo desengany (c. 1650)

Lo desengany, una original mixtura dramàtica que integra elements de 
l’ègloga, del drama mitològic i de la comèdia, presenta en un primer pla 
dos pastors que pateixen mal d’amor, Tirsis i Mireno, el primer per la mu-
dança de l’estimada i el segon per gelosia. Per tal de trobar solució als seus 
patiments recorren al mag Mauro. L’escena inicial presenta l’espai dramà-
tic, la porta de la cova del mag Mauro a «la bàrbara espessura» i planteja 
una discussió sobre la naturalesa de la doctrina del mag i el tipus de màgia 
que practica. Mireno es refereix a «la medicina» que li ha de subministrar 
el mag i, tot i la poca confiança que hi deposita, espera ser medicat «amb 
herbes», però Mauro no ofereix beuratges secrets als pastors, sinó que els 
convida a participar en una representació teatral, en un drama mitològic, 
el segon pla de Lo desengany. L’obra que representen al segon pla dramà-
tic és una adaptació creativa dels amors de Venus, Vulcà i Mart, a través 
de la qual els pastors experimenten catàrticament la naturalesa de l’Amor, 
asserenen les seves emocions, entenen els enganys de la passió amorosa i 
saben quedar-ne immunes. La resolució final de l’obra, després d’assistir 
a una representació de teatre dins el teatre, no passa per canviar el món, 
sinó per acceptar-lo tal com és, conferint als personatges un coneixement 
d’ells mateixos que els ha de permetre diferenciar l’aparença de la substàn-
cia i assumir el desengany com a criteri ontològic per comprendre el món. 
El fragment seleccionat, els versos 1723–1804, explica la reacció d’un dels 
protagonistes del segon pla dramàtic, el déu de la guerra, i dels dos pastors 
del primer pla, Tirsis i Mireno, davant la decisió de Venus d’unir-se amb 
Vulcano i rebutjar Marte. És una escenificació de la catarsi. 

Edició a partir dels manuscrits 261 de l’Arxiu del Museu Episcopal de 
Vic, copiat el 1695, ff. 31r–32r; i 172 de la Biblioteca de Catalunya, copiat a 
començament del segle xviii, ff. 156–158. Se’n pot llegar una edició mo-
derna a Fontanella (1988: 243–245). Sobre la tradició manuscrita de Lo 
desengany, cf. el pròleg de Maria Mercè Miró a Fontanella (1988: 37–48) 
i Rossich (2006); per al sentit de l’obra, vegeu també Valsalobre (2006) 
i Solervicens (2011); per a la metateatralitat, Coch (en premsa). Sobre 
l’autor, cf. supra, p. 82.

•
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Mireno: Oh, prodigis!
Tirsis:       Oh, portentos!
Junts: Oh, Desengany vencedor!
 Tu de Mauro a les promeses
 dónes succés venturós.

(Van-se’n)

Marte: Oh, divinitat benigna! 5

 Oh, Desengany generós
 que de mos sentits desterres
 l’obscuredat i lo error!
 Eixa lluminosa antorxa451

 amb lo llum de la raó, 10

 és faro de mes tormentes,
 és de mos naufragis port.
 En ton mirall resplendent
 he mirat més cuidadós
 lo indigne de mos afectes 15

 i lo injust de mos ardors.
 Aquí ma porfia acaba,
 aquí cessa mon amor,
 aquí, finalment, sepulta
 lo silenci tenebrós 20

 mal empleades fineses,
 mal reprimides passions,
 mal fundades esperances,
 i mal pagada afició.

(Llança la vestidura,452 així com va dient)

 Obscures serpents horrendes 25

 que aturmentàveu mon cor,

451 Es refereix a l’antorxa que duia el personatge aŀlegòric de Desengany a l’obra teatral re-
presentada al segon pla dramàtic.

452 Marte descriu el despropiament d’amor. Més endavant insisteix «que jo mos celos des-
pullo».
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7 fusió de gèneres

7.1 Tragicomèdia

 Ricardo de Turia [Pere Joan Rejaule Rubió], Apologético  
de las comedias españolas (1616)

Ricardo de Turia, pseudònim que, a partir de l’atribució d’un coetani seu, 
Onofre Esquerdo Sapena, se sol considerar que amaga el poeta Pere Joan 
Rejaule Rubió (València, c. 1578 – després de 1638), corregidor d’advocats, 
advocat fiscal i conseller de l’Audiència, autor de les tragicomèdies La bur-
ladora burlada, El triunfante martirio de San Vicente, La fe pagada i La be-
llígera española, i d’un volum de Soledades, imitant el metre i l’estil de les 
de Góngora, amb sonets i altres rimes. Rejaule apareix esmentat al cinquè 
cant del Viaje del Parnaso de Cervantes, en tant que «insigne valenciano / y 
grande defensor de la poesía». L’aŀlusió a l’actitud defensiva de Rejaule pot 
remetre a aquest Apologético.

L’Apologético de las comedias españolas es va publicar com a pròleg al 
recull de peces dramàtiques valencianes Norte de la poesía española (Va-
lència, 1616), que aplega les quatre tragicomèdies de Ricardo de Turia ara 
esmentades, El marido asegurado de Carles Boïl; El mercader amante, La 
fuerza del interés, La suerte sin esperanza i El gran patriarca Juan de Ribe-
ra de Gaspar Aguilar; i El cerco de Pavía, La duquesa constante i La funda-
ción de la orden de Nuestra señora de la Merced de Francesc Tàrrega.

Edició íntegra de l’Apologético a partir de la prínceps: Norte de la poesía 
española, ilustrado del sol de doce comedias (que forman segunda parte) de 
laureados poetas valencianos y de doce escogidas loas y otras rimas a vari-
os sujetos, sacado a luz, ajustado con sus originales, por Aurelio Mey. Felip 
Mey: València, 1616, f. 3r–5v; edicions modernes a Sánchez Escribano & 
Porqueras Mayo a1972: 176–181); Ferrer Valls a1997: 409–414).

•
Suelen los muy críticos terenciarcos y plautistas destos tiempos458 condenar 
generalmente todas las comedias que en España se hacen y representan, así 
por monstruosas en la invención y disposición, como impropias en la elo-
cución, diciendo que la poesía cómica no permite introducción de personas 

458 Forma part de les estratègies prologals plantejar un conjunt d’objeccions a l’obra prolo-
gada, que han de permetre fer-ne l’apologia. Com a emissaris d’aquestes objeccions Ricardo de 
Turia crea uns crítics puristes, ara identificats amb els seguidors de Terenci i de Plaute, i més 
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7.2 Èpica mixta o romanzo

 Francesc de Borja, Prólogo (1598) a La Dragontea  
de Lope de Vega

Francesc de Borja i d’Aragó-Barreto (1577–1658), V príncep de Squillace i 
II comte de Mayalde, virrei del Perú de 1614 a 1621 i posteriorment llocti-
nent general d’Aragó, és autor d’un poema èpic Nápoles recuperada por el 
rey don Alonso (Saragossa, 1651). Lope de Vega l’esmenta elogiosament al 
Laurel de Apolo.

Borja prologa l’edició prínceps de La Dragontea, impresa a València. 
El poema èpic de Lope narra la derrota del vicealmirall Francisco Draque 
(Francis Drake) a mans de l’alcalde de Nombre de Dios, Diego Suárez de 
Amaya, el dragó vençut per l’àguila, en apologia de la religió cristiana.

Edició a partir de la prínceps, València: Pere Patrici Mey, 1598; edicions 
modernes a Porqueras Mayo (1989: 204–205); Vega (2007: 121–124).

•
Son recebidas general y particularmente con tan justo título las obras que 
con mediano estudio ha hecho el autor de este libro hasta aquí,491 que es im-
posible dejar de ser agravio querer mi corto discurso hacerle en abono o ad-
miración de obra tan trabajada y que tan bien se echa de ver como es esta 
relación de la jornada que Francisco Draque hizo con la armada inglesa a la 
ciudad del Nombre de Dios. Cuanto a lo primero, se ha de notar que en la 
poesía hay dos estilos. El uno se llama lírico. Escribieron los primeros en él 
Píndaro, Lino, Orfeo, Anacreonte y Horacio,492 que aunque en la orden le doy 
el postrero lugar, por deuda debida tiene el primero entre todos los de esta 
profesión. El otro estilo se llama heroico. Este nombre, heroico, es nombre 

491 L’única obra de Lope de Vega impresa aleshores era l’Arcadia (1597), bona mostra de 
la fusió de prosa i vers en una noveŀla pastoril, que, efectivament, va esdevenir un best-seller, 
però el 1598 diverses comèdies i obres poètiques de Lope circulaven ja manuscrites.

492 Combina dos lírics grecs, Anacreont (573 a.c. – 488 a.c.) i Píndar (522/518 a.c. – 455/438 
a.c.), i un de llatí, Quint Horaci Flac (66 a.c. – 8 a.c.), amb dos personatges mítics, Linus i el 
seu deixeble Orfeu, tradicionalment vinculats als orígens de la lírica ja als inicis del Renaixe-
ment, a les poètiques de Bartolomeo della Fonte i de Cristoforo Landino: cf. Esteve (2008). 
També en textos poetològics castellans apareix aquesta associació, per exemple a les Anota-
ciones a la poesía de Garcilaso de Fernando de Herrera, i als Discorsi de Torquato Tasso: cf. 
Tasso (1959: 520). Per Francesc de Borja Píndar debia ser un autor tan mític com Linus i Orfeu, 
cosa que explica el lloc que ocupa al llistat. 
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7.3 Seriós i burlesc

 Llorenç Mateu Sans, Crítica de reflexión y censura  
de las censuras (1658)

Edició de fragments del discurs segon («En que se propone el medio y 
empieza el examen de las buenas letras») a partir de la prínceps: Sancho 
Terzón y Mula, Crítica de reflexión y censura de las censuras. Fantasía apo-
logética y moral. Bernat Nogués: València, 1658, p. 81–83; ed. moderna a 
Gorsse & Jammes (1988: 104–105, 114–115). Sobre l’autor i l’obra cf. su-
pra, p. 89.

•
Descaecía ya el ánimo del Peregrino,501 pero cobrándose dijo: Que haya usado 
de voces humildes, inusitadas y agrestes no es defecto, satirizando todos es-
tados y valiéndome de algunos chistes, pues era preciso hablarle a cada uno 
en su lengua;502 y si desto resulta nota,503 se recompensa con las locuciones 
cultas que allí se pueden admirar, y bien se conoce el acierto, pues el mundo 
todo le celebra, y el papel corre sin parar en las tiendas de libros.504 Los tropos 

501 El Peregrino és Critilo, protagonista d’El criticón, presentat a la Crítica de reflexión com 
l’autor d’El criticón. Gracián als Prolegòmens d’El criticón justifica la mixtura de gèneres en 
aquests termes: «esta filosofía cortesana, el curso de tu vida en un discurso te presento hoy, 
lector juicioso, no malicioso, y aunque el título está ya provocando ceño, espero que todo en-
tendido se ha de dar por desentendido, no sintiendo mal de sí. He procurado juntar lo seco de 
la filosofía con lo entretenido de la invención, lo picante de la sátira con lo dulce de la épica, 
por más que el rígido Gracián lo censure, juguete de la traza en su más sutil que provechosa 
Arte de ingenio. En cada uno de los autores de buen genio he atendido a imitar lo que siempre 
me agradó: las alegorías de Homero, las ficciones de Esopo, lo doctrinal de Séneca, lo juicioso 
de Luciano, las descripciones de Apuleyo, las moralidades de Plutarco, los empeños de Elio-
doro, las suspensiones del Ariosto, las crisis del Boquelino y las mordacidades de Barclayo»: 
Gracián (1980: 62–63).

502 El portaveu de Gracián a l’obra utilitza el decòrum (sobre el qual supra, § 3.3) en benefici 
de la mixtura d’estils a El criticón, no per la coherencia estilística global de la noveŀla, sinó per 
la necessitat que personatges d’estament divers utilitzin registres diversos.

503 nota: observació crítica, censura desfavorable.
504 Les aŀlusions a l’èxit d’El criticón són constants a la Crítica de reflexión, però en aquest 

fragment es vinculen al gust del receptor, considerat un criteri artístic, en la línia de Ricardo de 
Turia (supra, nota 476). Tanmateix l’argumentació de Peregrino no sembla gaire coherent amb 
l’elitisme de Gracián, com li retreu don Félix al final del fragment. La ficció, doncs, permet que 
el rival creï arguments inconsistents, fàcilment rebatibles per l’adversari.
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8 tipologia d’estils

8.1 Laconisme

a Joaquim de Setantí, Centellas de varios conceptos (1614)

Les Centellas de varios conceptos són un recull de 500 aforismes amb refle-
xions sobre l’ésser humà i la seva actuació al món, particularment sobre la 
seva dimensió política, redactats en un estil concís. Al pròleg i en algunes 
de les centelles Setantí reflexiona sobre l’estil dels seus aforismes. 

Edició íntegra del pròleg i de les centelles 249, 260, 262 i 439 a partir de 
l’edició prínceps: Barcelona, Sebastià Matevat, 1614, f. 1 sense numerar i 
26v, 28r–v i 58v–59r. Hi ha una edició moderna a cura d’Emilio Blanco a 
Setantí (2006). Sobre l’autor, cf. supra, p. 119.

•
Poco aprovecha la luz de las centellas si no dan sobre materia dispuesta para 
encenderse, yesca o pólvora. Ha de saber en el espíritu el que leyere estos avi-
sos, si quiere sacar de el, y de ellos, fuego de aprovechamiento.508 Esta ma-
nera de hablar lacónico es cierto que no es para todos, ni para todas las oca-
siones, pero vale tanto en las que se ofrecen al propósito, que por ella han 
alcanzado muchos hombres el renombre de sabios. No presume tanto el que 
esto escribe, pero desea que la vana presunción de muchos no le culpe ni 
condene sin fundamento aprobado, porque los jueces de libros, que de vo-
luntad se ofrecen, suelen tener las sentencias condenatorias tan al pico de la 
lengua, que no dan lugar a la razón para que llegue al entendimiento. Y así re-
prueban sin ella todo lo que ven por sus antojos.

[249] Con demasiadas palabras suelen muchos decir poco, porque las saca 
la lengua de la sobrehaz del entendimiento.509

[260] Por mayor autoridad que tengan los que escriben, han de mirar mu-
cho cómo dicen las verdades, porque a más que siempre escuecen al que to-
can, suelen algunas veces los tiempos prohibirlas, so graves penas.

508 Setantí s’adreça a un lector culte, que «sabe en el espíritu», capaç de descodificar les al-
lusions críptiques i d’apreciar-ne l’artifici.

509 sobrehaz del entendimiento: superfície exterior de l’enteniment. Per Setantí el laconis-
me és fruit de la reflexió i prové de la part més profunda de l’enteniment; l’ampuŀlositat verbal, 
en canvi, prové només de la superfície externa.
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Laconisme 8.1

b Joan Baptista Escardó, Retórica cristiana o idea de los que  
desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647)

Edició de part dels capítols 87, «De las ocasiones y materias en que usará 
el predicador de un estilo oscuro», i 88, «De la idea de la brevedad o viva-
cidad y de lo que importa que no sea largo el sermón», inèdits, a partir de 
l’edició prínceps: Retórica cristiana o idea de los que desean predicar con 
espíritu y fruto de las almas, escondida en los avisos que se dan en este li-
bro para declarar la palabra de Dios con provecho de los oyentes. Palma de 
Mallorca: Herederos de Gabriel Guasp, 1647, f. 422v–424v. Sobre l’autor i 
l’obra cf. supra, p. 134.

•
[capítol 87]
Uso de la figura braquilogía o brevedad. Usaremos de esta figura en la narra-
ción de cosas muy sabidas y repetidas, como si quisiésemos decir algún con-
cepto sobre la historia de Abraham y del sacrificio que le mandó Dios hacer de 
su hijo Isaac, no será necesario contar la historia a la larga, como no contó Cris-
to una del rey David,510 sino con pocas palabras. Y lo dijimos en el capítulo 26, 
donde también se dijo que la brevedad es una de las condiciones que ha de te-
ner la buena narración. Usaremos también de esta figura cuando fuera forzo-
so reprehender a príncipes y tratar cosas que piden estilo breve, conciso y os-
curo. De modo que, si se ha de probar una cosa con algún concepto sacado de 
la historia de Judith, no se ha de detener el predicador en la descripción de las 
galas y aderezos con que fue a las tiendas de Holofernes,511 como queda dicho.

En las epístolas es muy alabada la brevedad, porqué lo que se pudiere de-
cir por un término y por una razón, no se ha de explicar por muchas. Y hase 
de notar que no toda brevedad es figura, sino aquella que se hace artificiosa-
mente, haciendo que el oyente entienda más de lo que dice el orador. De la 
manera que los pintores cuando pintan una imagen, en los remates o extre-
midades de ella suelen con los colores dar muestras que esconden otras co-
sas, como árboles, montes, mares, ríos de agua, y lo dice Plinio con estas pa-
labras: ambire se debet extremitas ipsa et sic desinere, ut promittat alia et post 

510 Llibre primer dels reis, 16–19.
511 Les raons per expressar lacònicament la manera com Judith sedueix el general assiri Ho-

lofernes no semblen tant la reprensió de prínceps com l’alt contingut eròtic del passatge o, si 
més no, el desequilibri entre els mitjans de què es val Judith i la finalitat heroica que la impulsa.
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8.2 Artificiositat resplendent dels períodes

 Josep d’Olzina, Retórico epítome latino y castellano (1645) 

Josep d’Olzina (Barcelona, 1607–1667), jesuïta, lector de teologia, és autor 
d’un Cursus philosophicus (1666) i traductor al castellà de la Vita del vene-
rabile Giovanni Berchmans de Virgilio Cepari (1633). El Retórico epítome 
latino y castellano (Barcelona: Pere Joan Dexén, 1645), reeditat amb el títol 
d’Oratorias instituciones latinas-españolas (Barcelona: Caterina Matevat, 
1652), és un breu tractat retòric de factura tradicional, distribuït en quatre 
llibres, dedicats a inventio (llibre I), dispositio (llibre II), elocutio (llibre III) 
i actio (llibre IV). Es tracta d’una retòrica bilingüe (llatí/castellà), impresa 
a dues columnes. Encara que al pròleg Olzina indica que la versió llatina 
és prèvia, la castellana no és simplement un auxili per a la comprensió del 
text llatí: els exemples de la versió en castellà, tot i que no se n’explicita la 
procedència, provenen de l’oratòria i de la literatura castellanes (per exem-
ple, de fra Hortensio de Paravicino, de La Araucana d’Ercilla o de la comè-
dia Querer por solo querer de Calderón) i alguns continguts, com el que es 
reprodueix en aquest apartat, s’adapten a la prosòdia del castellà.

Edició de l’apartat «De formar el período elegante» del llibre III, inè-
dit, en la versió castellana (en aquest apartat substancialment diferent de 
la llatina), a partir de la segona edició: Oratorias instituciones latinas - es-
pañolas. Barcelona: Caterina Matevat, 1652, p. 67–72.

•
Propuse la disposición por mayor de la invención, agora por menor: otra dis-
po   sición ofrezco de palabras en el período, con rigor ajustado al arte, que nom  -
bro elocución. Trataré de su fábrica elegante, lucida, resplandeciente, a ra-
yos de tropos y figuras, como será a propósito, esto es, acomodado palacio de  
la elocuencia, señalando los defectos que puedan afear aquella hermosura.

Ante todas cosas debe el período estar limpio de aquellas manchas inde-
centes, solecismo y barbarismo,524 a diligencias de la gramática, lo cual he-
cho, la retórica lo aliña, engalana y da color de majestad. Período es oración 
que contiene sentencia entera o que forma sentido enteramente. Dos partes 

524 Solecisme i barbarisme atempten contra la puritas d’una llengua. El barbarisme, per 
l’ús d’estrangerismes, dialectalismes, neologismes o paraules mal formades; el solecisme, pels 
errors morfològics i sintàctics.
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8.3 Cultisme crític i picant

 Joan Baptista Escardó, Retórica cristiana o idea de los que  
desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647)

Edició de part del capítol 6, «Si los conceptos que llaman picantes son a 
propósito para los que predican con espíritu», inèdit, a partir de l’edició 
prínceps: Retórica cristiana o idea de los que desean predicar con espíritu 
y fruto de las almas, escondida en los avisos que se dan en este libro para 
declarar la palabra de Dios con provecho de los oyentes. Palma de Mallor-
ca: Herederos de Gabriel Guasp, 1647, f. 15r–16v. Sobre l’autor i l’obra cf. su-
pra, p. 134.

•
Y suponiendo que picantes son unos conceptos muy agudos,534 de que están 
llenos los libros de algunos escritores modernos, con que suben las cosas tan 
de punto y con tan grande encarecimiento que casi se pierden de vista, dice 
de ellos el maestro Agustín Núñez Delgadillo en el prólogo de su Cuaresma 
que sacó a luz el año 1629535 estas palabras he trabajado en que las pondera-
ciones que doy a la escritura sean en todo rigor verdaderas, porque picantes, 
así los llama la agudeza de nuestro siglo, no son verdaderos sino hipérboles 
falsos, ofenden nuestra fe y desacreditan la autoridad del púlpito. Lo prime-
ro es por sí manifiesto, pues no hay cosa más opuesta a la primera verdad en 
quien estriba nuestra fe que la mentira; y es argumento de cortedad de un 
sujeto ser necesario mentir para alabarlo. Lo segundo, yo no holgara no fue-
ra tan cierto. Es tan grande el daño que hace a la autoridad del púlpito este 
modo de picantes, no verdaderos, que han dado licencia a los herejes a respon-
der a las autoridades de los santos, diciendo que hablaban como predicadores 
y así no guardan rigor de verdad sus sentencias. Testigo es el padre Cornelio 
a Lapide536 sobre el capítulo décimo de la primera a los Corintos, explican-
do el versículo Calix benedictionis, donde trae este docto varón unas pala-

534 El Diccionario de autoridades defineix picante com «cierto género de acrimonia o mor-
dacidad que por tener en el modo alguna gracia se suele oír con gusto» (1737, vol. v, p. 257).

535 Agustín Núñez Delgadillo, Minas celestiales descubiertas en los evangelios de Cuares-
ma, distribuidas en sermones. Madrid: Viuda de Luis Sánchez, 1629, prólogo, f. 1 sense nume-
rar, paràgraf 2.

536 Cornelius Cornelii a Lapide, Cornelis Cornelissen van den Steen (1567 – 1637), jesuïta fla-
menc conegut pels seus comentaris a la Bíblia.
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9 models i cànon

9.1 Literatura clàssica: Homer, principi i essència de la poesia

 Vicent Mariner, In Homeri et linguae graeca laudes  
oratio (1620)

In Homeri et linguae graeca laudes oratio és un discurs proemial de l’hel-
lenista Vicent Mariner, que introdueix la seva traducció al llatí dels co-
mentaris d’Eustaci de Tessalònica a la Ilíada d’Homer, una magna com-
pilació de glosses, fonamentalment de gramàtics i retòrics alexandrins. 
La primera edició dels comentaris d’Eustaci a la Ilíada i a l’Odissea es va 
publicar a Roma, en 5 volums, entre 1542 i 1550: Eustathiou archiepisko-
pou Thessalonik%s Parekbolai eis t%n Hom%rou Iliada kai Odysseian meta 
eupor&tatou kai panu &phelimou pinakos (Roma: Antonio Blado). Mariner 
introdueix la recopilació hermenèutica amb consideracions sobre el caràc-
ter canònic de l’èpica homèrica.

Edició i traducció de fragments del Proemium, inèdits, a partir del cò-
dex manuscrit 11514 de la Biblioteca Nacional de Madrid, f. 1–17. Traducció 
d’Alejandro Coroleu. Sobre Mariner, cf. supra, p. 47–48.

•
Certament no serà absurd si algú des del començament, per defugir els cants 
de les sirenes del meŀliflu Homer, es tapa les orelles amb cera o es gira a l’altre 
cantó, com si pogués eludir completament els seus atractius i dolços encants. 
Si, en canvi, no intenta defugir-lo ni allunyar-se’n, sinó que avança vers les 
seves modulacions, serà difícil que no quedi subjecte als seus molts reclams, 
que pugui esquivar-los i apartar-se’n. Si algú volgués repassar certs escrits il-

Non absurdum quidem fortasse erit, si quis ut iam a principio mellifluis Homeri si-
renum cantibus prorsus abstineat, aut cera aures illinit et obturat aut in alteram 
praesertim viam se convertit, ut si illarum delenimenta dulcesque illecebras e!u-
gere penitus posset. Si vero se ab illis abstinere et avocare non nititur, sed potius 
ad divina illarum modulamina progreditur, non quidem existimo neque facile, vel 
si multis vinculorum nexibus cohibeatur, illum eas posse praeterire, neque, si eva-
serit vitaveritque illas, id iucundum et gratum sibi posse videri. Si enim quodam-
modo veluti spectacula, qualia illa septem quae omnium ore et sermone celebran-
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Literatura medieval: March i Martorell 9.2

9.2 Literatura medieval: Ausiàs March i Joanot Martorell

 Antoni de Bastero, La crusca provenzale (1724)

Antoni de Bastero i Lledó (Barcelona, 1675 – Girona, 1737), doctor en dret 
civil i canònic, des de 1721 va ser membre de l’Accademia dell’Arcadia de 
Roma i des de 1729 de l’Acadèmia de Barcelona, successora de l’Acadèmia 
dels Desconfiats. Va residir a Roma de 1710 a 1729, on va estudiar de prime-
ra mà els cançoners manuscrits provençals. La crusca provenzale és la seva 
gran obra, de la qual se’n va publicar només el primer volum (Roma: An-
tonio dei Rossi, 1724), tot i que es conserven manuscrits els materials dels 
volums posteriors. Va deixar inacabades i inèdites una gramàtica italiana 
per a ús dels catalans, una gramàtica catalana i una història de la llengua 
catalana. Sobre l’autor, cf. Feliu (1998).

La crusca provenzale traça una visió panoràmica de la cultura catala-
noprovençal i de la seva influència en la llengua i la literatura italianes, es-
tableix un catàleg dels poetes provençals i catalans medievals, compara 
l’ortografia provençal i la italiana, i reuneix el lèxic provençal utilitzat pels 
escriptors toscans. Bastero precisa que el terma «Crusca» remet al Vocabo-
lario della lingua toscana compilat per l’Accademia della Crusca de Flo-
rència, que adopta com a model.

Edició dels fragments de La Crusca dedicats a Ausiàs March i a Joanot 
Martorell, inèdits, a partir de l’edició prínceps: La crusca provenzale ovve-
ro le voci, frasi, forme e maniere di dire che la gentilissima e celebre lingua 
toscana ha preso dalla provenzale, arricchite e illustrate e difese con moti-
vi, con autorità e con esempi. Roma: Antonio dei Rossi, 1724, p. 76–78, 108, 
26–27. Traducció de Josep Solervicens.

•
Ausiàs March, d’origen català, va néixer a la ciutat de València. Les seves 
poesies, impreses,547 es troben a la Biblioteca Casanatense i a la de La Sa pien       -

547 Les obres de March van imprimir-se en múltiples ocasions i van generar un procés de 
revisió, ordenació, interpretació i glossa inusual a la literatura catalana. La primera edició de 
March, que conté l’original i la versió castellana de Baltasar de Romaní, es va publicar a Valèn-
cia el 1539. A Barcelona es va publicar l’original català el 1543, 1545, 1560. El 1555 es va publicar 
a Valladolid. La traducció al castellà de Jorge de Montemayor es va publicar a València el 1560 

A'()*( M+,-., catalano d’origine, natio della città di Valenza. Le sue poesie, stam-
pate, esistenti nella Libreria Casanatense e in quella della Sapienza. Innamoratosi 
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za.548 Es va enamorar d’una dama valenciana anomenada Teresa Bou549 i va 
compondre moltes poesies sobre els seus amors. Quan aquesta dama va mo-
rir, va commemorar-ne el traspàs, com havia fet Petrarca amb Laura, però 
després es va adonar que havia perdut el temps i malgastat la joventut en tan 
vans amors, com es dedueix de l’octava del cant 59:

Què m’ha calgut contemplar en Amor,
e bé sentir sos amagats secrets?
De mos treballs quins comptes me són fets?
Vanament he despesa ma dolor
tot lo meu seny, franc arbitre, l’he dat;
lo meu jovent tot per ella (és a dir per Amor) he despès;

i es va reeditar a Saragossa el 1562 i a Madrid el 1579. Vicent Mariner va publicar una versió lla-
tina de March a Tournon, el 1634.

548 La Biblioteca de la Universitat de La Sapienza, a Roma, va ser fundada per Alexandre VII  
el 1667 al Palazzo della Sapienza. La Biblioteca Casanatense es va obrir al públic el 1701 a par-
tir del llegat del cardenal Girolamo Casanata, al monestir dominicà de Santa Maria sopra Mi-
nerva de Roma.

549 Al cant XXIII March elogia la bellesa corporal i espiritual d’una dama a qui anomena 
«dona Teresa» (v. 28). Lluís Carròs de Vilaregut, al pròleg al cançoner marquià copiat el 1546 
(l’actual manuscrit 3695 de la Biblioteca Nacional de Madrid), identifica aquesta dama amb 
Teresa Bou, dada que repeteixen els biògrafs renaixentistes, tot i que es desconeix la base real 
de la identificació.

egli d’una gentildonna valenziana chiamata donna Teresa Bou, molte rime com-
pose dei suoi amori; e, dopo ch’ella mancò di vita, celebrò la sua morte, come fece 
il Petrarca quella di madonna Laura, ma avvedutosi poi di aver perduto il tempo e 
consumata la sua gioventù in così vani amori, come si raccoglie dall’ottava a c. 59:

Què m’ha calgut (caluto) contemplar en Amor,
e bé sentir sos amagats (nascosti) secrets?
De mos treballs quins (chenti, quali) comptes me són fets?
Vanament he despesa ma dolor
tot lo meu seny (senno), franc arbitre, l’he dat;
lo meu jovent tot per ella (cioè per l’Amore) he despès;
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9.3 Literatura renaixentista: els humanistes valencians

 Vicent Mariner, Elegia in priscos et celebres Valentini  
Regni poetas qui aliqua operum floruerunt praestantia tum  
latino carmine tum etiam et vulgari (1633)

L’Elegia de Mariner, en dístics elegíacs, és un elogi dels humanistes valen-
cians del Renaixement. Edició de fragments, inèdits, del poema, a partir de 
l’edició prínceps, als prolegòmens de: Vicentii Marinerii valentini poemata 
quibus Ausiae Marchi opera, facundissimi et elegantissimi poetae et strenui 
equitis valentini, interpretatur et ex vernacula prisca lingua lemouicensi, 
qua tunc valentini utenbantur, et ipse auctor haec composuit, in latinum ver-
tit eloquium et in sex elegiarum libros divisa carmine elegiaco exaravit, dins 
Opera omnia, poetica et oratoria in IX libros divisa. Tournon: Louis Pillet, 
1633, p. 520–541. Sobre l’autor cf. supra, p. 47–48. Traducció de Maria Paredes.

•
Febos, príncep del cor, pare dels poetes i oreig de la ment, afavoreix les meves 
pregàries, ordeix les meves paraules. Heus aquí que cantem el teu seguici i el 
poble suprem als quals guies per raó del teu honor amb la dolça lira, tant com 
és cert que de la teva sina han sorgit els poetes i a ells els has donat presents 
del cel a mans plenes. Els poetes tenen també l’afany de glorificar les nou be-
lles noies567 que sempre mantens i guies en la teva companyia. Els poetes sal-
tironegen amb tu pel cim del Parnàs, apaguen la set amb l’aigua de Pegàs.568 

567 Fa referència a les muses.
568 Es refereix a l’aigua que brollava d’Hipocrene o Font del Cavall, que sorgeix a l’Helicó en 

el punt on Pegàs va colpir la muntanya amb un cop de peülla.

Phoebe, chori princeps, vatum pater, auraque mentis, 
  annue iam votis, verbaque necte mea.
Ecce tuum canimus coetum, populumque supremum
  molli quos ducis per decus omne, lyra
Aeque tuo gremio certum est fluxisse poetas 5

  et plena his caeli dona dedisse manu. 
Hisque novem cura est pulchras celebrare puellas
  quas coetu semper claudis, agisque tuo.
Hi Parnassiaco subsultant vertice tecum,
  Pegaseo extinguunt hique liquore sitim. 10
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9.4 Literatura barroca: la canonització de Francesc Vicent Garcia

 Manuel de Vega, Vida del doctor Vicent Garcia (1703)

Manuel de Vega i Rovira a† c. 1712b, monjo del monestir de Ripoll, on exer-
cia de músic i xantre, i membre de l’Acadèmia dels Desconfiats de Barcelo-
na, va ser també poeta i traductor. En català publica un sonet en laberint a 
les Nenias reales (Barcelona, 1701) i tradueix al castellà L’ambizioso politico 
infelice, cioè la vita di Lodovico Sforza, settimo duca di Milano de Giacomo 
Monti (Barcelona, 1699), una traducció adreçada a Pau Ignasi de Dalmases, 
a qui qualifica de mecenes. 

La biografia del rector de Vallfogona forma part dels prolegòmens a 
L’harmonia del Parnàs, l’edició prínceps de l’obra poètica de Francesc Vi-
cent Garcia. Signen la Vida Manuel de Vega (que es presenta irònicament 
com el «Rector de Pitalluga») i Joaquim Vives Ximénez (que es presenta 
com el «Rector dels Banys»), però de la biografia s’infereix que l’autor és 
exclusivament Manuel de Vega i que Joaquim Vives, el curador de l’edició 
de l’obra poètica del Rector de Vallfogona, va actuar només com a instiga-
dor de les recerques biogràfiques. 

Edició de la Vida, inèdita, a partir de la prínceps: L’harmonia del Parnàs, 
més numerosa en les poesies vàries de l’atlant del cel poètic, lo doctor Vicent 
Garcia. Rafel Figueró: Barcelona, 1703, f. b3r-d2r. Es reimprimí a Barcelo-
na vers 1770 (amb data falsa de 1700); n’hi ha edició facsímil publicada per 
Edicions de la Universitat de Barcelona-Publicacions de la Universitat de 
València, 2000.

•
Que les vides dels hòmens iŀlustres sien los despertadors de la posteritat594 és 
tan sabut com experimentat dicteri. Los triumfos de Milcíades interrompen 
lo repòs a Temístocles.595 Lo escriure-les és oferir sacrifici a la veritat, pagar 
lo que es deu a l’honra i no envejar la glòria d’aquelles cendres que mantenen 
lo calor del foc sepulcral per a la immortalitat. Aquesta consideració me serví 

594 posteritat: fama pòstuma.
595 El coneixement de les gestes dels personatges iŀlustres no solament els dóna fama pòs-

tuma, sinó que els converteix en models de virtut. Milcíades II el Jove (550–488 a.c.), polític 
i general atenenc, va vèncer els perses a la batalla de Marató. Un any després, ferit i acusat de 
traïció, va morir a la presó. Temístocles (524–459 a.c.) va assumir el paper que anteriorment 
Milcíades havia jugat com a polític influent a Atenes i com a militar contra els perses. Va dirigir 
la flota grega a la mítica batalla de Salamina. Les gestes de Temístocles són narrades per Plu-
tarc a les Vides para"leles.



Co"lecció «Poètiques»

1 K.W. Hempfer, A. Duprat, C. Esteve, E. Blanco, J. García,  
J. Solervicens

 La poètica barroca a Europa. Un nou sistema epistemològic  
i estètic. Punctum & Mimesi, 2009.

2 B. Huss, R. Friedlein, B. Kappl, J. Solervicens, A. Duprat,  
R. Béhar, C. Esteve, A.L. Moll

 La poètica renaixentista a Europa. Una recreació del llegat 
clàssic. Punctum & Mimesi, 2011.

3 Josep Solervicens
 La poètica del Barroc: textos teòrics catalans. Punctum, 2012.

 
Propers volums de la co"lecció

 Cesc Esteve, Antoni Lluís Moll, Josep Solervicens
 La poètica del Renaixement: textos teòrics catalans

 
En preparació

 K.W. Hempfer, M.J. Rodríguez, A.L. Moll, B. Huss, N. Or            - 
tega, R. Pla, G. Schlüter

 La poètica de la I"lustració: raó & cànon


