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Μίμησις. Mimesi. Imitatio. Representació.

• En el sentit aristotèlic del terme, 
com a clau de volta que concentra la 
definició de les arts creatives des de 
l’Antiguitat grecollatina fins al 
Romanticisme i, doncs, com a 
paradigma d’una manera de 
concebre, delimitar i explicar l’obra 
literària.
Reconstruir el sistema teòric de les 
poètiques catalanes del Renaixement, el 
Barroc i la Il·lustració i la seva connexió 
amb Europa





CORPUS DE POÈTIQUES DE l’ÀMBIT CATALÀ: 
els tractats de Joan Lluís Vives, Antoni Llull, Pere Joan Núñez, Vicent 
Mariner, Joan Baptista Escardó, Gregori Mayans, Joan Andrés o 
Antoni de Capmany, però també centenars de textos que han passat 
desapercebuts i, en canvi, són importants, si s'insereixen en un 
sistema que permeti explicar-los, interpretar-los i valorar-los.

TIPOLOGIA TEXTUAL: 
tractats específicament dedicats a la poètica, però també comentaris a 
poètiques clàssiques i modernes, comentaris a creacions literàries en 
forma de lliçons acadèmiques, discursos o materials liminars a les 
edicions, retòriques, històries generals de la literatura, obres morals o 
tractats sobre les passions. 

El pensament literari a l’àmbit català



Base de dades: http://stel.ub.edu/mimesi/poetiques/









s
Edició crítica dels materials 

per reconstruir les 

“poètiques” catalanes de 

l’època



1a focalització teòrica: METAFICCIÓ

Quan les creacions literàries tematitzen la 

literatura, reflexionen sobre la disciplina o, més 

específicament, escenifiquen el procés de 

configuració de la mateixa obra de ficció que 

vehicula la reflexió.



FUNCIONS 
DE LA 

METAFICCIÓ

conferir prestigi i 
autoritat a 

opcions literàries

prestigiar i 
autoritzar el 

creador 

exhibir la 
ficcionalitat d’un 

text o dels 
mecanismes que 

l’han originat 

efecte paradoxal de 
burlar-se dels 

recursos retòrics i del 
llenguatge artificiós 
que el text utilitza 

(dignificar i blasmar)

experiments 
lúdics o irònics o 

paradoxals

Operacions
comercials



2a focalització teòrica: FIGURACIÓ D’AUTOR

Explorar la “funció d’autor”, és a dir, l’autor en tant que 
instància textual que assumeix unes funcions 
específiques dins del text. 

Un cert tipus de narrador, l’anomenat jo-líric, 
l’interlocutor dialògic amb el nom de l’escriptor, els 
anomenats “autors implícits” de l’èpica o del teatre es 
poden parcialment reconduir cap a la noció de figuració 
textual d’un autor dins de la ficció.



“

”

Poniamo che esista un testo in cui l’autore chiaramente non 
poteva essere al corrente di dati enciclopedici per cui una serie di 
azioni o relazioni esprimono dati contenuti psichici, e tuttavia
appare assai evidente che l’intera strategia testuale porta 
fatalmente a investirvi contenuti di questo genere. È chiaro che
noi possiamo leggere ora la tragedia come riferita a una 
enciclopedia che contiene tra i propri sottocodici i risultati
dell’ipercodifica freudiana, ma si dovrebbe dire che nè Sofocle
come soggetto dell’enunciazione nè Sofocle come stategia testuale
poteva rinviare a questa enciclopedia. Diremo allora che in questo
caso l’autore stava istituendo nuovi dati di codice o di 
enciclopedia

Umberto Eco, Lector in fabula (1979)

Enfront d’un lector in fabula, un auctor in fabula



Creació literària, vides d’autor i poètica a l’edat moderna



Figuracions externes: idees i representacions d’autor en comentaris i 
autocomentaris, epístoles, pròlegs, dedicatòries, aprovacions, 
censures, vides, tractats de poètica, biblioteques, històries de la 
poesia. 

Formes i funcions de les vides d’escriptors i poetes.

Antecedents, objectius i hipòtesis



Importància creixent del paper del discurs biogràfic en la poètica i en 
la figuració autorial.

Influència de la teoria literària, de la tradició biogràfica i de les vides de 
poetes en les formes i funcions del discurs biogràfic. 

Epocalització de la construcció biogràfica de l’autor literari modern.     

Objectius i hipòtesis



El discurs biogràfic a l’edat moderna: tradicions i característiques.

Les modalitats de vides d’escriptors i poetes a l’àmbit català.

Tradicions, gèneres, corpus



Vides a 
l’edat

moderna

Tradició
grecorromana: 

vides i 
col·leccions de 
vides i laudatio

funebris

Tradició
comentarista amb

accessus ad 
auctores

Biografisme
patrístic de 

personatges
sagrats

Biografisme
medieval de 
personatges
eclesiàstics; 
hagiografia

Vides de 
trobadors

Vides humanistes



Vides a l’edat
moderna

Vides publicades
de forma 
exempta

Vides publicades
en textos 

preliminars

Vides publicades
en col·leccions

Vides inserides
en tractats



Vides d’escriptors

de l’àmbit català

La Vida de Miguel de 
Cervantes Saavedra (1737) 

de Gregori Maians.

La vida de Ramon Llull de 
Joan Bonllavi (1521)

La vida d'Ausiàs March de 
Lluís Carroç de Vilaragut de 

1546

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

La Vida del doctor Vicent 
Garcia escrita per Manuel de 

Vega (1703).

La Vida de Publio Virgilio
Marón, con noticia de sus

obras traducidas al castellano
(1778) de Gregori Maians.

De viris illustribus catalanis, 
de Pere Miquel Carbonell

De Hispaniarum viris 
illustribus, de Jeroni Pau

L'Elegia in priscos et celebres 
Valentini Regni poetas

(1633), de Vicent Mariner

Escritores del reino de 
Valencia (1747-1749), de 

Vicent Ximeno

Les històries de València 
(1538, 1546) de Pere Antoni 

Beuter.

La història de València (1610) 
de Gaspar Escolano

Crisi de Cataluña hecha por 
las naciones estrangeras

(1685), de Manuel Marcillo.

La crusca provenzale (1724) 
d'Antoni de Bastero.

Dell'origine, progressi e stato
attuale d'ogni letteratura

(1782-1799) de Joan Andrés.

L'Ensayo de una Biblioteca 
española de los mejores
escritores del reinado de 
Carlos III (1785-1789) de 
Joan Sempere i Guarinos.





Entre la recerca històrica i l’encomi canonitzador.

La retòrica del discurs biogràfic: constriccions i possibilitats en la figuració 
autorial.

El rendiment de l’ús probatori de l’obra literària: vida i/o obra.

La vida pròpia del bon poeta barroc: el desengany feliç.

Poètica barroca i figuració biogràfica d’autor.   

La Vida de Vicent Garcia de Manuel de Vega (1703)


