LLENGUA I SOCIETAT
EN EL PAS DEL SEGLE XV AL XVI
CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DE LA PENETRACIÓ
DEL CASTELLA ALS PATSOS CATALANS

L'objecte d'aquesta ponéncia és d'ajudar a trobar una resposta
convincent a un fet excepcional: la penetració aparentment sobtada del castellá en l'estructura lingüística deis Paisos Catalans els
primers anys del segle xvI. Aquesta penetració ha estat detectada
de fa temps pels historiadors de la literatura, camp en el qual hom
ha fet remarcar sempre els pocs anys transcorreguts entre la mort
de Roís de Corella (1497) i la primera composició datada de Boscá
(1511), i pels historiadors de la llengua, els quals han buscat explicacions coherents a fets tan próxims i tan contradictoris com el
paper aconseguit pel catalá a la cort romana d'Alexandre VI, encara el 1503, i la crisi de confianga en la própia llengua que significa
el próleg de Narcís Vinyoles a la Summa de todas las crónicas editada el 1510; i els investigadora de la história política s'han trobat,
en la documentació que han tingut ocasió de consultar, amb innovacions lingüístiques equivalents. El que és més extraordinari és
que, en cada camp d'investigació, els fenómens própiament lingüístics coincideixen, alhora, amb d'altres d'específics: económics, culturals, etc. Aquest conjunt d'observacions motiva que els nostres
historiadors romántics fessin coincidir aquell moment históric amb
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l'inici de la Decadéncia, concepte que ells havien encunyat com a
oposició a la RenaixenÇa, de la qual foren protagonistes. Aquest
concepte de la Decadéncia ens ha semblat superat, potser perqué
no servia prou per a comprendre correctament, objectivament, segons la metodologia d'análisi histórica avui vigent, la história lingüística, literária, i en general, cultural, del nostre país. Peró el rebuig possible d'aquest concepte no ens eximeix pas de fer l'esforÇ
de donar una explicació a aquell conjunt d'observacions.

I. LA INFLUENCIA DELS CANVIS POLÍTICS EN LA HISTÓRIA DE LA LLENGUA: EL CAS DE LA INSTAURACIÓ
DE LA CASA DE TRASTAMARA A CATALUNYA-ARAGÓ
L A COHESI Ó LING ÜÍ STICA DE LA SOCIETAT CATALANA EL PRIMER
Q UART DEL SEGLE XIV: EL TESTIMONI DE M UNTANER
Si volem trobar un punt de referéncia que ens permeti d'aproximar-nos al coneixement deis canvis introduits a partir de la fi de
l'Edat mitjana en el comportament lingüístic d'aquells estaments
catalans més directament lligats al poder polític no trobarem, probablement, altres textos tan suggeridors com algun deis més coneguts fragments de la Crónica de Ramon Muntaner. No solament
aquells que posen de manifest la unitat lingüística de la societat
catalana de la primera meitat del segle xiv, quan encara no havien
passat cent anys de la conquesta i colonització deis nous regnes de
Mallorca i de Valéncia, 1 sinó, sobretot, passatges com aquell on ex1. És clar que Muntaner no incloia entre els «catalans» la població autóctona residual del regne valenciá i d'alguns indrets de la Catalunya Nova, musulmana i, en gran part, arabófona, ni la població d'origen aragonés establerta
principalment al sector valencia de l'antic bisbat de Sogorb-Albarrasí o la d'origen castellá que formava alguns enclavaments al sud del Xúquer (Aiora, Énguera, etc.). La realitat lingüística encara era més complexa si, a més del llatí,
tenim en compte que les importants comunitats jueves i musulmanes utilitzaven com a Ilengua de la religió, del dret i de la cultura, l'hebreu i Párab alcoránic. I no cal oblidar l'ús de l'occitá com a llengua poética.
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posa per qué considera catalans els siciliana Conrad de LlanÇa i Roger de Lloria: «vengueren molt fadrins a Catalunya — diu — e nodriren-se tota hora ab lo senyor infant» — es refereix a l'infant
Pere, el futur Pere el Gran — i «en així apreseren del catalanesc de
cascun lloc de Catalunya e del regne de Valéncia tot co qui bo ne
bell era», fins al punt que hom arribá a considerar que parlaven «el
pus bell catalanesc del món» i, com a conseqüéncia, «cascun d'ells
fo lo pus perfet catalá que anc fos». 2 Es tracta, com afirma Pierre
Vilar,3 d'un testimoniatge ben ciar de l'existéncia d'un «patriotisme lingüístic»: quan Muntaner vol afirmar que una persona pertany plenament a la comunitat catalana, no solament ho fa dient
que «parla catalá», sinó que, a més, el «parla bé», noció ben significativa quant a la funció social i política de la llengua.

A CTITUD LING ÜÍ STICA DELS PRIMERS REIS DE LA CASA
DE T RAST A MARA
Malgrat les habituals exageracions de Muntaner, aquesta situació lingüística no degué ésser gaire diferent de la que es mantingué
fins a la fi de la dinastia catalana. Les classes dirigents catalanes
devien ésser ben consciente deis perills que per a llur manteniment
dins l'área de poder tenien les circumstáncies lingüístiques del nou
rei elegit a Casp. Així, entre els argumenta utilitzats pels partidaris
de Jaume d'Urgell en lamentar-se de la senténcia no falta el de la
llengua: ¿com era possible de «nomenar e elegir e introduir en rei
un home estrany, d'estranya nació, dispar a la llengua nostra e a
nostras costums, no tan solament dessemblant, mas del tot contrari, e qui naturalment havia en odi los catalans... », quan hi havia

Cap. 18 de la Crónica (p. 48 del vol. I de l'ed. de J. M. de C ASACUBERBarcelona 1927). Tanmateix, no tenim prou dades per a conéixer amb precisió la llengua familiar deis sobirans del casal de Barcelona des de la unió amb
Aragó.
Catalunya dins l'Espanya moderna, trad. catalana d'E. Duran, II (Barcelona 1964), 133-134.
TA,
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«dins lo si de la patria home de la nostra própia nació, natural catala, de prosápia e sang reial devallent per recta e legítima línia
masculina, de nostra llengua e ab nostres costums, tot lo temps de
la sua vida en lo mig de les entrámenes de Catalunya nodrit e
criat...»? 4
Cal, tanmateix, no atribuir l'evolució lingüística de la societat
catalana a partir del 1412 simplement al canvi de dinastía. La senténcia de Casp representá el reconeixement definitiu de la modificació de l'equilibri de les forces materials entre els estats peninsulars,
en especial, el redreÇament castellá enfront de la decadéncia catalana; i, en certa mesura, també entre els diversos territoris catalanoaragonesos, perqué fou, de fet, l'aristocrácia aragonesa qui decidí
l'elecció de Ferran d'Antequera. En aquestes circumstáncies és explicable que els Trastámara no arribessin a identificar-se amb la
«nació catalana», que, malgrat tot, era encara el principal grup
humá sobre el qual recolzava llur poder, i que mantinguessin l'ús
familiar del castellá, tot i el prestigi cultural i social que el catalá
tingué durant tot el segle xv i l'ús preeminent que, al costat del
llatí, en continua fent la cancelleria, tant en l'administració deis diversos territoris de la monarquia (amb l'excepció d'Aragó) com en
les relacions internacionals; ni la burocracia de la mateixa casa del
rei no utilitzá mai altra llengua, fins i tot durant l'etapa napolitana
d'Alfons el Magnánim. 5 L'aragonés continua reservat a les relacions
amb el regne d'Aragó i en la correspondéncia amb Castella, Portugal, Navarra i algun deis estats del Magrib occidental, com en 1'época de Pere el Cerimoniós. Una prova que l'ús de l'aragonés era
considerat com a cas particular és la nota al peu de la cópia d'una
carta enviada pel rei des de Gaeta a la reina el 1443: «Sub simili
forma fuit scriptum officialibus infrascriptis videlicit in Aragone in
lingua Aragonensi et aliis in lingua Cathalana». A més de la reina,
foren destinataris del text catalá els governadors de Valéncia, Orio-

VILA,

La fi del comte d'Urgell (Barcelona 1931), 119-120, citat per F. S OLDEHistiria de Catalunya, ed. 1962, p. 612.
B. C ROCE, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza (Bari

1968), 44.
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la, Catalunya, Rosselló i Cerdanya, Mallorca, Menorca i Eivissa i
els virreis de Sardenya i Sicília; el text aragonés fou enviat només
al governador d'Aragó.6
En un principi la nova dinastia féu algun intent de modificar
els hábíts lingüístics del sistema polític catalá: el rei Alfons, jove de
divuit anys, quan només en feia dos que residia a Catalunya, volgué implantar la novetat de Regir en castellá la proposició reial en
les primeres corts que reuní a Barcelona, el 1416, peró la forta reacció que aixó provoca féu que aprengués la llicó.7 Durant la seva
estada a Nápols escrivía en catalá, com hem vist, fins i tot a la seva
muller, la també castellana reina Maria. La mateixa reina, que restó com a lloctinent als regnes patrimonials d'Alfons i que residí
habitualment a Valéncia, i també a Barcelona, s'adaptá de tal manera a la realitat lingüística del país que a la seva biblioteca, fortament impregnada de l'ambient d'intensa religiositat de qué s'envoltá, la major part de llibres eren en catalá, i hi abundaven els escrits
o traduits a iniciativa seva. 8 Peró tant com una adaptació deis reis
o una resisténcia del país a una innovació de tipus lingüístic hi
havia el fet que al primer quart del segle xv, i encara més enllá, el
castellá era una llengua estranya, generalment desconeguda a tots
els sectors socials deis Paisos Catalans.8
El que sí que canviá fou la pressió que el catalá havia exercit
fins al 1410 damunt els magnats i cortesans aragonesos. Aixó era,
tanmateix, inevitable davant el prestigi d'una Castella que els era
lingüísticament tan próxima. Ja des del regnat de Ferran I deixaren

J. AMETLLER I VINYAS, Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV, III (Sant Feliu de Guíxols 1928), 654-656.
SOLDEVILA, Histbria de Catalunya, 650.
J. RUGIÓ I BALAGUER, Literatura catalana, dins Historia general de las
literaturas hispánicas dirigida per G. Díaz-Plaja, III (Barcelona 1953), 819.
G. COLON, La llengua catalana en els seus textos, I (Barcelona 1978),

65-66, cita una carta adrecada el 1415 per Ferran I al sultá del Marroc, on diu
que «vista una letra o carta morisca vuestra e aquella feyta reduir por el alcadí nuestro de Valencia de morisco en romano cathalán...»; «el rei Ferran — escriu Colon — ... era de parla castellana i havia de contentar-se que, a Valéncia,
li expliquessin les coses en catalá».
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d'adreÇar-se en catalá al rei i ho feren en un aragonés cada vegada
més castellanitzat. El cas més notable, citat per Ferran Soldevila,
és el de Francisco de Aranda, que escrivia en bon catalá les seves
cartes al rei Martí l'Humá i que no solament ho féu al rei Ferran
en aragonés, sinó que li demaná que les respostes fossin també en
aquesta llengua en ocasió d'haver-ne rebuda una de «scrita en cathalán e en aragonés e en parte en golgota»."

L ITERATURA CASTELLANA A LA CORT DE F ERRAN I
I D' A LFONS IV
L'interés de la cort per la literatura aragonesa era tradicional;
fou especialment intens en els anys de máxim esplendor d'aquesta
literatura durant la segona meitat del segle m y. Els darrers reís del
casal de Barcelona s'havien proposat de difondre també en aragonés la literatura histórica d'exaltació de la monarquia. Pere el Cerimoniós i el seu fill Joan I mantingueren, a més, una estreta relació literaria amb el gran mestre de Rodes Juan Fernández de Heredia, l'introductor a Catalunya-Aragó i a tot l'Occident de Plutarc
i d'altres autors grecs a través de versions aragoneses." Peró la literatura castellana própiament dita s'introduí a la cort amb la nova
dinastia. Ferran d'Antequera vingué ja de Castella acompanyat de
poetes com Alfonso Álvarez de Villasandino i el marqués de Santillana, i sabem encara que un joglar Martín, a la seva cort, trobava en castellá i en «llemosí».'2
La cort del seu fill Alfons no solament fou un centre notable
de producció de literatura castellana, sinó que n'esdevingué un deis
més importante. El mateix marqués de Santillana, nomenat coper
del rei, fou el més famós deis escriptors que contribuiren a aquesta

História de Catalunya, 616.
A. Rumó I LLUCH, Joan I humanista i el primer període de l'humanisme catalá, EUC, X (1918).
12. RuBIÓ I BALAGUER, op. cit., III, 794 i 797; M. OLIVAR, Documents
per a la biografia del Marqués de Santillana, EUC, XI (1926).
SOLDEVILA,
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florida, peró formaven un grup nombrós els que acompanyaren Alfons el Magnánim a les campanyes de Sardenya, Córsega i Nápols
i els que restaren en aquesta ciutat en establir-s'hi la cort, al costat, peró, d'escriptors catalans com el vell Andreu Febrer o el jove
Ausiás March, Jordi de Sant Jordi, Lleonard de Sors o Perot
Joan. 13 Tanmateix, és ben significatiu que els famosos cangoners de
la cort napolitana, els de Stúñiga, de Roma o de San Marco, només
recullin la producció castellana; la poesia catalana, a diferéncia de
la italiana, en quedá exclosa del tot, i si hi figuren autors aragonesos, algun d'ells tan notables com Juan de Santa Fe, és perqué escrivien en el més pur castellá.14
També hi figura un autor catalá amb composicions en castellá: 15 Pere Torroella, que cal situar a la cort de Nápols entre 1448
i 1458; es tracta del primer escriptor catalá que utilitzá les dues
llengües, peró podem considerar que la seva actitud és excepcional
i que no respon a les condicions del moment sociolingüístic catalá:
l'adopció del castellá en una part molt important de la seva obra
fou el resultat de la llarga estada que féu a Navarra a les corts de

Cf. F. VENDRELL DE MILLAS, La corte literaria de Alfonso V de Aragón (Madrid 1933). Per als autors catalans que participaren en les campanyes
d'Alfons el Magnánim o que residiren a la cort de Nápols, vegeu M. DE RIQUER, História de la literatura catalana, I (Barcelona 1964), 595-597, 656-658;
III (Esplugues de Llobregat 1964), 11-212.
RuBIÓ I BALAGUER, op. cit., III, 797.
15. El cavallerís d'Alfons IV, mossén Joan Ribellas o Rebellas, que fou
considerat catalá encara per M. DE RIQUER, Juan Boscán y su cancionero barcelonés (Barcelona 1945), 31, i que MASSó I TORRENTS, L'antiga estola poética de
Barcelona, 59, considerava concretament valencia, sembla que era aragonés: al
Dietari del capellá d'Anfas el Magnánim, ed. SANCHIS SIVERA (Valéncia 1932),
153, consta entre els naturals d'aquest regne que foren presos a Ponca el 1435,
juntament amb el rei i amb d'altres vassalls, un «mossén Ribeles, e son frare»;
és clar que també hi figura entre els del Principat un «mossén Ribelles de Pallás». Hom havia atribuit també alguna obra en castellá a l'uixer del rei, el
barceloní Lleonard de Sors (encara a MASSÓ I TORRENTS, ibid., 91, i RIQUER,
ibid., 35), peró el mateix RIQUER, História de la literatura catalana, III, 17, no
n'esmenta cap composició castellana entre les divuit o dinou que afirma que se
n'han conservat.
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Joan, germá i successor d'Alfons el Magnánim, des del 1425 rei de
Navarra, i del seu fill Caries, príncep de Viana." És un cas similar
al que s'havía produit uns anys abans, en els regnats de Martí I
i de Ferran I, amb Enric de Villena, que després d'una llarga estada als Paisos Catalans, acabá escrivint en catalá la més important
de les seves obres humanístiques, Los dotze treballs d'Hércules,
i potser, fins i tot, textos de carácter teatral» A més també era
forra freqüent entre els escriptors aragonesos, si més no des de l'época de Pere el Cerimoniós, d'utilitzar literáriament el catalá, cosa
que encara feren, per exemple, l'esmentat Juan de Santa Fe i, fins
i tot, algun navarrés, com Francisco de Amezcua (dit Francesc de
Méscua), contemporani de Torroella, del qual només es onserven
poesies en cataiá."

LA

DIFUSI Ó DE LA LITERATURA CASTELLANA

Peró al marge del cas Torroella, cap a mitjan segle xv, en el
moment de máxim esplendor de la literatura catalana, quan ja havia desaparegut la llarga i anacrónica tradició poética occitanitzant,
la poesia castellana s'havia posat de moda a la corona catalano-aragonesa, més enllá de la simple preferéncia del rei i amb molta més
intensitat que no s'havia esdevingut amb la poesia francesa o italiana. És una prova d'aquest interés el fet que es conservin alguns
canconers de poesía castellana (com el del Palau Reial de Vladrid),
copiats per má catalana (o, en tot cas, aragonesa), derivats deis de
la cort de Nápols i incrementats amb altres composicions procedents de les corts de Castella i de Catalunya-Aragó, en les quals,
bé que apareguin poesies en catalá, el seu nombre és insignificant;

Cf. P. BACH I RITA, The Works of Pere Torroella (Nova York 1930);
RIQUER, op. cit., III, 161-186, i Rusió I BALAGUER, op. cit., III, 871-873.
RuniÓ I BALAGUER, op. cit., III, 755-758. Amb tot, cal no oblidar els
seus orígens familiars, per tal com era nét d'Alfons el Vell, el primer duc de
Gandia, nét del rei Jaume II.
18. RIQUER, op. cit., III, 162 i 572.
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i més significatiu és encara l'existéncia de can Ioners que no semblen procedir d'ambients próxims a la cort i que són bilingües."
Si a la fi del segle xiv la poesía francesa arriba. a ésser cantada per
les classes populars després que s'introduís a la cort de Joan I i de
Violant de Bar," ¿qué no havia de passar amb la castellana des de
mitjan segle xv?
La derrota del rei Joan de Navarra a Olmedo, el 1445, davant
els castellans, amb una desafortunada participació de cavallers catalans, fou objecte a Castella d'una dura sátira amb les famoses cobles Ay panadera!, les quals degueren tenir una notable difusió a
Catalunya, per tal com foren molt imitades en composicions catalanes coetánies. És un altre indici de la progressiva familiarització
amb el castellá d'ambients més o menys allunyats de la cort 21
No fou solament la literatura castellana d'origen cortesá la que
es difongué pels Pasos Catalans. N'és una mostra la versió castellana del romano La dama y el pastor que transcriví en una data
tan reculada com el 1421 Jaume d'Olesa, fill d'un notari mallorquí
que estudiava lleis a Bolonya. Es tracta de la primera manifestació
escrita del romancero castellá i, a la vegada, la primera mostra de
la seva influéncia entre els catalans. 22 Potser ni aquest ni Paltres
romances no devien ésser encara populars en aquella data; cal tenir
present que els estudiante foren sovint els iniciadora a tota Europa
de la transmissió de modes literáries i de literatura popular estrangera. Amb tot, la incorporació al CanÇoner de l'Ateneu d'un romanÇ sobre l'enfrontament, el 1456, del príncep de Viana amb el
rei Joan de Navarra, en un castellá ple de catalanismes, fa pensar
ja en l'inici d'un procés d'introducció que es generalitzará durant
el segle xvi. Aquest procés aná acompanyat, tanmateix, d'una cata-

MASSó I TORRENTS,

L'antiga escola poética de Barcelona (Barcelona

1922), 91-92; RUGIÓ I BALAGUER, op. cit., III, 871; F.
El Cancionero de Palacio (Barcelona 1945).
Rusró I BALAGUER, op. cit., I, 733.

VENDRELL DE MILLÁS,

RIQuER, História de la literatura catalana, III, 93.
J. MASSOT I MUNTANER, El romancero tradicional español en Mallorca, RDTP, XVII (1961), 160-161.
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lanització gradual de les versions deis romanÇos, que passá per etapes de veritable barreja de llengües; és un cas parallel a com es
devia produir, uns segles abans, la catalanització de les canÇons de
gesta franceses i occitanes, inícialment introduides pels joglars en
occitá, en francés o en una llengua barrejada.23
La difusió de canÇons o de poemes en una llengua forastera i
el coneixement més o menys superficial d'aquesta llengua que
aquest fet comporta no representa per si mateix ni un canvi lingüístic, ni tan sols un element d'afebliment de la própia llengua.
Enmig de diverses llengües, el catalá, entre altres, ha tingut un paper de transmissor en aquesta lenta i constant circulació de canÇons
populars en totes direccions.24

ELS PRIMERS AUTORS CATALANS EN LLENGUA CASTELLANA

Ara bé, encara que no hágim atorgat un valor de símptoma de
canvi lingüístic, ni en el camp literari, al bilingüisme de Pere Torroella, ¿gosaríem fer el mateix amb el cas de la novella castellana
Triste deleytación, si és que era d'autor catalá? És una llarga narració en prosa i en vers, escrita en un castellá de sintaxi turmentada i ple d'aragonesismes o catalanismes, versemblantment autobiográfica, l'acció de la cual se situa lluny de Catalunya, l'any 1458.
Martí de Riquer 25 posa en dubte l'afirmació de Massó i Torrents 26
que es tractava d'una obra escrita a la cort del príncep de Viana.

RIQUER, op. cit., III, 552-553.
J. MASSOT I MUNTANER, Aportació a l'estudi del Romancer balear,
ER, VII (1959-1960 [1964]), 67-69.
M. DE RIQUER, «Triste deleytación», novela castellana del siglo XV,
RFE, XL (1956). Riquer hi suggereix la identificació de l'anónim autor amb el
comanador fra Artal de Claramunt; posteriorment en mateix l'ha desestimada
i ha tornat a posar en dubte la catalanitat de l'autor. En el cas que no fos catalá, havia d'ésser un aragonés coneixedor del catalá. Cf. Elements comuns en la
cultura i en l'espiritualitat del món aragonés, a les actes del «IX Congresso di
Storia della Corona d'Aragona», I (Nápols 1978), 213.
MASSÓ I TORRENTS, op. cit., 75-76.
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De fet, no podem datar amb seguretat altres obres d'autor catalá escrites en castellá anteriors a les poesies amb qué Francí de
Castellví i Francí Barceló participaren al certamen valenciá de 1474,
peró no cal excloure que alguna de les recollides en carnoners de
la fi del segle xv siguin una mica anteriors; en tot cas, es tracta
sempre de composicions esparses, ben lluny de l'envergadura de
l'obra castellana de Torroella o de la Triste deleytación i gairebé
comparables a les composicions en italiá d'autor catalá que figuren
als mateixos certámens i als mateixos canÇoners. Peró el que és segur és que cap a mitjan segle xv el castellá ja no és una llengua
desconeguda entre els catalans, i molt menys entre l'aristocrácia.
Una mostra n'és el debat epistolar entre el príncep de Viana i Joan
Roís de Corella, tingut entre els anys 1458 i 1461. Corella respon
en catalá les cartes castellanes del príncep.27

A SPECTES LINGÜÍSTICS DE LA GUERRA CONTRA J OAN II
Un cas a part és l'ús que hom féu del castellá en la poesia de
finalitat política, entre els partidaris de Joan II, durant l'enfrontament d'aquest rei amb les institucions catalanes. Ja hem esmentat
abans el cas de la difusió a Catalunya d'un romano castellá contrari al príncep de Viana. 28 De l'inici de la guerra civil s'ha conservat
un conjunt de tres composicions, d'autor probablement valencia,
molt crítiques amb l'actitud del Principat i, especialment, de la ciutat de Barcelona, dues en catalá i una en un castellá lamentable.29
J. CARBONELL, Sobre la correspondéncia literária entre Roís de Corella i el príncep de Viana, ER, V (1955-1966), 127-139; RIQUER, História de la
literatura catalana, III, 297-302.
Supra.
29. El poema, que duu el títol en catalá, es troba al ms. 305 deis fons
hispánic de la Biblioteca Nacional de París i fou publicat per A. MOREL-FATIO,
Souhaits de bienvenue adressés a Ferdinand le Catholique par un barcelonais,
en 1473, «Romania», XI (1888), 334-337. S. SAMPERE I MIQUEL, «Revista de
Ciencias Históricas», IV, 188 i ss., rebutjá la possibilitat que l'autor fos barceloní i rectificó la data i l'ocasió que Morel-Fatio havia proposat per a la compo13
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Dels darrers mesos del conflicte és, en canvi, una altra de les composicions castellanes d'aquestes característiques que han arribat fins
a nosaltres: el famós poema Per Barcelona escrit per l'anónim «cronista del senyor príncep don Ferrando», probablement un catalá,
que inclou un deis atacs més durs que mai s'hagin escrit contra
Barcelona '0
Cal tenir en compte, a més, que amb la guerra civil aparegueren nous factors susceptibles de contribuir a la castellanització. Un
d'ells fou la preséncia de nobles, infanzones i hidalgos aragonesos,
navarresos i castellans en els exércits de Joan II, molts deis quals
foren recompensats amb feus al Principat o al regne de Valéncia.
És el cas del fill natural del reí, Alfons d'Aragó, recompensat amb
el ducat de Vilafermosa i el comtat de RibagorÇa, del seu camarlenc, el castellá Rodrigo Girón de Rebolledo, del capitá també castellá Pedrolo o del navarrés Bertran d'Armendaris, el qui traí les
autoritats de Barcelona. Aquestes cessions territorials a no catalans,
sumades a les que havien estats fetes en temps d'Alfons el Magnánim (com el comtat de Dénia, atorgat a l'adelantado mayor de Castella Diego Gómez de Sandoval, o el comtat d'Empúries i la senyoria de Sogorb, Eslida i la Vall d'Uixó, a l'infant Enric, germá del
rei) i a les baronies adquirides al regne valenciá per famílies aragoneses d'implantació recent (com els Ferrandis d'Ixer o els Ferrandis d'Herédia), originaren la formació d'un important grup de noblesa castellano-aragonesa amb domini territorial als Paisos Catalans. Amb tot, aquesta nova aristocracia, si s'establia realment al
país, s'integrava forra rápidament; podem esmentar com a exemple

sició. M. MENÉNDEZ PELAYO, Antología de poetas líricos castellanos, vol. III
de l'ed. de 1954, pp. 408-410, segueix el punt de vista de Sampere i Miguel.
SOLDEVILA, História de Catalunya, 772-774, sense fer referéncia als dos darrers
autors, arriba a les mateixes conclusions quant a la data í motivació del poema
i afirma, amb nous arguments, que l'autor, encara que no barceloní, havia d'ésser catalá. Rusró I BALAGUER, op. cit., III, 866, admet el raonament de Soldevila.
30. L. NICOLAU D'OLWER, Poesies reialistes del temps de Joan II, EUC,
XIX (1934).
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el de l'infant Enric, comte d'Empúries i duc de Sogorb, estats que
rebé del seu pare, d'igual nom, que tot i ésser també d'ascendéncia
castellana per part de mare (era fill de Beatriz de Pimentel), i d'haver-se format a Castella, disposá en el seu testament que els seus
descendente visquessin a Catalunya i que les seves terres no fossin
mai regides ni governades per castellans. 3 ' Un cas parallel fou el
d'alguns prelats castellans i aragonesos, com l'abat Delgado de Poblet, l'arquebisbe Pero d'Urrea de Tarragona o el bisbe Diego de
Avellaneda de Mallorca, addictes a Joan II durant la guerra civil,
peró de ben poca incidéncia des del punt de vista lingüístic.
Un altre possible factor de castellanització durant la guerra fou
l'actitud hostil a Catalunya de la reina Joana Enríquez, mare i tutora de l'infant Ferran, el futur rei Católic, i successora del príncep
de Viana com a lloctinent general de Joan II. Les cartes que aquest
li dirigia eren en castellá — d'«aragonés» només en conservaven
algun hábit gráfic —, a diferéncia de les escrites pel seu germá Alfons el Magnánim a la reina Maria, igualment castellana; i no em
refereixo solament a les cartes privades, com aquella famosa escrita
per Joan II a la reina, en ple setge de la Forla Vella de Girona,
que comenta amb la salutació, que tant havia de sobtar a orelles
d'un catalá, «Mi ninya e mi senyora bella», i on esmenta el príncep Ferran com a «esse mi ninyo».32 ¿Podem atribuir algun significat al fet que Francí de Castellví, un deis primers escriptors valencians bilingües (recordem la seva participació en castellá al certamen valenciá de 1474) hagués estat nomenat el 1464 per la reina
Joana Enríquez cambrer del príncep Ferran? 33 ¿O que el seu cosí
Jeroni de Vic, un altre deis poetes valenciana en castellá i un deis

S. SOBREQUÉS I VIDAL-J. SOBREQUÉS I CALLICÓ, La guerra civil catalana del segle XV, II (Barcelona 1973), 56.
N. Com. I JuLIÁ, Doña Juana Enríquez, lugarteniente real en Cataluña: 1461-1468, II (Madrid 1953), 359.
33. Ibid., 128. Cf. J. VICENS I VIVES, Fernando V de Aragón (Saragossa
1962), 596 i 601; F. MARTÍ I GRAJALES, Ensayo de un diccionario biográfico y
bibliográfico de los poetas que florecieron en el reino de Valencia hasta 1700
(Madrid 1927), 71-72; RIQUER, op. cit., III, 327 i 330.
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primers diplomátics de llinatge catalá que redactó sistemáticament
en castellá la correspondéncia amb el rei, hagués residit com a patge a palau mentre el pare, Lluís de Vic, era conseller de la reina? 34
A Barcelona, a l'altra bándol de la guerra civil, la cort de
Pere IV, el castellanitzant conestable de Portugal, escriptor, bibliófil i erudit, també degué contribuir a la difusió de la llengua i de la
literatura castellanes. Si més no, en tenim un indici; el 1468, dos
anys després de mort aquest rei, un llibreter barceloní copiava l'estrany llibre del qual era autor, titulat Sátyra de felice e infelice
vida.35

L LENGUA I CULTURA DURANT ELS DARRERS ANYS
DEL REGNAT DE J OAN II

Reconciliada Catalunya amb Joan II, el 1472, amb la capitulació de Pedralbes, i essent la gran preocupació del rei la reconstrucció de la cohesió política i social del Principat, que la guerra havia
desfet, establí la cort de nou a Barcelona, on restó fins a la seva
mort el 1479. Peró no per haver desaparegut, en gran part, el clima de distensió deixá de constituir la cort barcelonina de Joan II
un focus d'irradiació de la influéncia castellana a Catalunya. Hi residiren escriptors en llengua castellana com l'aragonés Hugo de
Urríes, ambaixador del rei, els castellans Alonso de la Torre, majordom de palau, i Alonso de Córdoba, també al servei personal del
rei, i s'hi relacionaren probablement també Juan de Flores i Francisco i Juan de Villalpando, i ben segur el poeta bilingüe Pere Torroella.36 En aquesta cort residí també la infanta Joana fins al seu
BABÓ DE TERRATEIG, Política en Italia del Rey Católico: 1507-1516.
Correspondencia inédita con el embajador Vich, I (Madrid 1963), 72; N. Com..
I JULIA, op. cit., I, 194 i 251.
MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., III, 304-322; A. BALAGUER I MERINO,
Don Pedro el Condestable de Portugal, considerado como escritor, erudito y
anticuario (Girona 1881).
36. P. COCOZZELLA, introducció a F. MONEE, Obres catalanes (Barcelona
1970), 16-19.
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casament a Barcelona mateix, el 1477, amb Ferran I de Nápols, la
qual — ja en tornarem a parlar —, ja vídua, fou una de les «Tristes Reines» al voltant de les quals girá i es castellanitzá l'alta societat napolitana.37 I, encara, com a comprovació de la influéncia castellanitzant, hi ha el fet que Francesc Moner, l'altra gran poeta catalá bilingüe del segle xv, hi ingressá com a patge el 1473 i hi restá
fins a la mort del rei, potser quan ja havia fet els primers tempteigs poétics en castellá i inspirats en l'amor cortés. Cocozzella 38 ha
proposat una evolució de la utilització de les dues llengües per part
de Moner d'acord amb les etapes de la seva vida, de manera que a
mesura que passaren els anys i s'allunyá de la vida cortesana disminuí la seva propensió a utilitzar el castellá.
Tanmateix, la literatura cortesana havia deixat de tenir ja el
pes cultural d'époques anteriors i no sembla que en aquest període
la vida literaria barcelonina en rebés una gran influéncia.
A Valéncia, en els mateixos anys que la cort de Joan II residia
a Barcelona, es produiren les primeres temptatives de versificació
en castellá dins els cercle aristocrátic quasi familiar de contertulis
de Joan Roís de Corella; em refereixo a les composicions castellanes
de Francí de Castellví i de Francí Barceló del certamen de 1474,
convocat pel lloctinent Lluís Despuig; 38 peró no hem d'oblidar
que Francí de Castellví, que havia estat nomenat cambrer del príncep Ferran per la reina Joana Enríquez, fou després majordom de
Joan II a Valéncia."
També a Valéncia la literatura cortesana havia deixat de tenír
el pes cultural d'époques anteriors. En primer lloc, els models literaria continuaren essent, per a la burgesia, els italians: el consell
municipal valencia, per exemple, contracta italians per a la lectura
pública, a la sala del consell, dels autors clássics." A més, entre la

Infra.
Op. cit., 53-55.
Supra. No és fácil determinar d'on era el desconegut Pedro de Civillars que participa a l'esmentat certamen.
Supra, i RIQUER, op. cit., III, 330.
41. J. FUSTER, Obres completes, I (Barcelona 1968), 331.
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nombrosa colónia de mercaders italians establerta a la ciutat no hi
faltaren poetes com Bartomeu Gentil, establert ja el 1474; la fama
de les seves poesies en italiá, de tema religiós i probablement de
certamen, degué ésser tan gran perqué en foren recollides un bon
nombre en la segona edició del Cancionero general d'Hernando
del Castillo (Valéncia 1614)." Escriptors burgesos, com el barceloní Romeu Llull o el valenciá Narcís Vinyoles escriviren, i amb forqa correcció, poesies en italiá tant com en castellá."
El que, en canvi, marca culturalment Barcelona en el darrer període en qué fou capital de la monarquia és el fort corrent humanístic sorgit al voltant dels alts funcionaris reials, bé procedents de
la cancelleria napolitana d'Alfons el Magnánim, com Arnau Fenoileda o Joan Peiró, bé sicilians, com Antonio Geraldini. 44 Són
aquests els anys de més densa producció de l'humanisme llatinitzant anterior a Erasme; recordem només els noms del cardenal
Margarit, de Jeroni Pau, de Joan Ramon Ferrer, de Pere Miguel
Carbonell, de Ferran Valentí, de Joan Esteve. Són també els anys
de la introducció de la impremta, que des del primer moment presta incalculables serveis a la literatura catalana, a l'humanisme llatinitzant, a la cultura eclesiástica tradicional, al lullisme renaixent, a
les ciéncies médiques i jurídiques, a l'administració civil i eclesiástica, a l'ensenyament, a la cultura popular, peró sempre en catalá
o en llatí i mai, en cap indret deis Paisos Catalans abans del 1500,
en castellá.
C ONCLUSI Ó
En resum, fora del cercle més íntim que envoltava la familia
reial i al marge que el castellá hagués deixat d'ésser una llengua toA. FERRANDO I FRANCÉS, Narcís Vinyoles i la seca obra (Valéncia
1978), 25.
RIQUER, op. cit., III, 203; FERRANDO I FRANCÉS, op. cit., 30.
44. J. RUBIó I BALAGUER, La cultura catalana del Renaixement a la Decadencia (Barcelona 1964), 79-89, i Cultura de la época fernandina, «V Congreso
de Historia de la Corona de Aragón», V (Saragossa 1952).
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talment desconeguda als Paisos Catalans i que la literatura castellana es posés de moda i que algun escriptor se sentís temptat a
conrear-la, hem de creure que no s'havia iniciat en cap sector del
país, en cap estament, un procés de canvi lingüístic. Peró les condicions perqué aixó fos possible no eren gaire llunyanes. Un exemple pot Alustrar aquesta situació.
Tenim el testimoni de Pere Miguel Carbonell. Aquest notara
i humanista barceloní era el que uns segles més tard haurien anomenat un «botifler»: arxiver dels dos darrers reis de la casa de
Trastámara, autor del més gran elogi fet a Catalunya d'Alfons el
Magnánim 45 i secretament fidel a Joan II durant la guerra, que la
Generalitat de Catalunya féu contra aquest rei, esdevé un testimoni
no gens suspecte. El 1479, mort ja Joan II, adreÇa una carta en
castellá — en un lamentable castellá — a un secretara reial, l'aragonés Gaspar de Ariño, en la qual afirmava que «si algunos motes
son a la presente por mi mal escritos, por no tenir la lengua castellana, V. S. no se maravilla car es la primera que mai fizo en esta
lengua e dellibero continuar en ella por me abilitar e responder a
V. S. por la mesma manera»; peró després se'n penedí, i al peu de
la cópia que guardá d'aquella carta afegí la següent anotació:
«Aprés he pensat que és grosseria scriure d'altra llengua sinó de la
sua mateixa, o aldamenys en latí. E per co aquesta és la primera e
será la darrera que faré en lengua stranya»." Malgrat aquestes reflexions (que posen de manifest, en definitiva, una actitud defensiva), l'impuls que dugué a Carbonell a escriure en castellá al secretari de Ferran II venia del prestigi de la llengua personal del rei.

«Nosaltres... usávem de molta de la barbárie, ne teníem aquella suavitat y elegáncia que per gracia de Nostre Senyor tenen vuy alguns... E per lo
tots som obligats... al dit rey Alfonso, que així•ns ha despertats e mostrant
camí de apendre saber e aconseguír tant de bé e thresor com són dites scióncíes, especialment de art de oratória e poesia» (Chróniques d'Espanya, Barcelona 1546, f. 226). Text citat per J. Ruató i B ALAGUER, Els autors clássics a la
biblioteca de Pere Miguel Carbonell fans a l'any 1484, «Miscellánia Crexells»
(Barcelona 1929), 206.
M. DE B OFARULL, Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedro Miguel
Carbonell, I (Barcelona 1864), 52.
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No és probable que es tractés d'afalagar el destinatari escrivint-li
en la seva llengua, perqué l'aragonés, bé que aleshores molt castellanitzat en les seves formes literáries i burocrátiques més prestigioses, conservava encara la seva individualitat i el seu nom com a
una de les llengües que la cancelleria utilitzá des del segle xiv ininterrompudament i, no cal dir, com a llengua de l'administració privativa del regne d'Aragó, extrems que l'arxiver reial no ignorava.

II. LA INTRODUCCIÓ DEL CASTELLA EN EL SISTEMA
LINGÜISTIC DELS PAISOS CATALANS
L'ENTRADA DINS L'ÓRBITA POLÍTICA DE CASTELLA, UNA SORTIDA
A LA CRISI CATALANA PER A LA MONARQUIA I PER A LES CLASSES
PRIVILEGIADES
Durant els darrers anys del segle xv i els primers del segle xvi
es produiren un conjunt de fets decisius per al futur polític del país
i per a la seva llengua, conseqüéncia del retorn deis Paisos Catalans a l'economia local i de la transformació de Castella en una
gran poténcia.
Encara en vida de Joan II, la decidida voluntat del príncep Ferran i la seva habilitat política feren que, desenganyat per la persisténcia i l'aprofundiment de la crisi catalana, que no respongué de
manera clara als intents de redreÇament, i davant l'energia económica i demográfica demostrada per Castella tot i les cruentes disputes dinástiques i nobiliáries, esdevingués un deis prínceps més poderosos d'Europa a través del matrimoni amb Isabel de Castella.
Els pactes d'aquesta unió incloien la famosa cláusula del Tanto
monta, que li permeté de compartir el govern de Castella tot mantenint la plena independéncia jurídica deis seus regnes patrimonials, cosa que li havia d'atorgar respecte a Isabel un suplement no
negligible de poder; i també facilitó l'adhesió d'una bona part de
la noblesa catalana a la seva política, per tal com aquesta obtenia
una participació substancial en un poder obtingut amb recursos
aliens. Des d'aleshores Ferran basá la seva política d'expansió mi-
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litar en la demografia expansiva castellana, en els extraordinaria recursos financers de la noblesa andalusa, en el poder económic de la
Mesta (la ramaderia transhumant) i deis grans exportadors de llana,
i en els capitals acumulats per la burgesia d'origen jueu.
El nou rei, que el 1494 rebria del papa Borja el títol de Católic, comptá com a agents per a la transformació político-ideológica
que ell creia necessária als seus regnes amb les classes mitjanes castellanes, cada vegada més ámplies. Aquestes classes comprenien
tant els burgesos de les petites ciutats castellanes (als quals la conjuntura expansiva dona, com diu Pierre Vilar, 47 «un desig creixent
de viure i de manar») com els cavallers i els hidalgos (que passaren
de l'ociositat i del bandidatge als tercios i a la conquesta i colonització d'América), i també els professors i els estudiante universitaris i, sobretot, els nous dirigents de la clerecia, els Torquemada i
els Cisneros, confessors de la reina, reformadors d'ordes religiosos,
organitzadors de la nova Inquisició i evangelitzadors de les Indies.
Eren tots ells acérrims defensors de la unitat religiosa, actitud que
encobria sovint l'oposició de mercaders i menestrals als seus competidors d'estirp jueva i musulmana, conversos o no, i, a la vegada, eren agressivament partidaris de la utilització de llur llengua
com a arma política. ¿Cal recordar les idees de Nebrija sobre la superioritat de la llengua castellana i la necessitat d'imposar-la als
pobles considerats bárbars? Una expressió claríssima d'aquestes
concepcions és el próleg amb qué dedica la seva Gramática castellana del 1492 a la reina Isabel de Castella: «... una cosa hallo i
saco por conclusión mui cierta: que siempre la lengua fue compañera del imperio, i de tal manera lo siguió que junta mente comenlaron, crecieron i florecieron, i después junta fue la caída de entrambos».48

Catalunya dins l'Espanya moderna, II, 222.
Ed. P. GALINDO ROMERO i L. ORTIZ MUÑOZ, sobre l'edició prínceps
de 1492, I (Madrid 1946), 5-6.
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LES CONSEQÜÉNCIES LINGÜÍSTIQUES DE LA NOVA SITUACIÓ POLÍTICA
ALS PAÍSOS CATALANS: LA INTRODUCCIÓ DEL CASTELLÁ A LA
CANCELLERIA

¿Quins canvis lingüístics es produiren en Padministració de la
cosa pública? Foren ben pocs i, encara, limitats al camp de l'acció
política del rei i de l'administració del seu patrimoni, de tal manera que, per al poble i, gairebé, per a les mateixes autoritats locals,
el catalá continua essent la llengua de llur rei.
Amb tot, encara que no fos aleshores la norma, comencem a
veure cartes en castellá dirigides des de la cancelleria reial a autoritats i funcionaris del país: als jurats o al batlle general de Valéncia, als consellers de Barcelona i als diputats de Catalunya, als cónsols de Perpinyá i potser alguns casos més, peró sempre excepcionalment. 49 No és estrany a aquestes innovacions el fet que el rei
s'envoltés de secretaris aragonesos, com Hugo de Urríes, fill del
gran humanista del mateix nom, com Gaspar de Ariño, com Luis
González o com Francisco Vidal de Noya, el traductor de Sallusti; 5° tanmateix, alguns d'aquests secretaris tenien un notable coneixement del catalá, com Joan de Coloma, nascut a Borja, encara
que de pare empordanés i que s'havia establert a la val1 de Novelda,51 o com Miguel Peres d'Almassá, natural de Maella, vila del
regne d'Aragó peró de llengua catalana." Aquests secretaris actua-

43. Cf. els reculls documentais d'A. DE LA TORRE, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, sis volums (Barcelona 19491966); J. VICENS I VIVES, volum d'Apéndixs de Ferran II i la ciutat de Barcelona. 1479-1516 (Barcelona 1937); E. BALAGUER I CEBRIÁ, apéndix documental
de Valéncia en la crisi del regle XV (Barcelona 1976), 305-357, etc.
F. SEVILLANO I COLOM, La cancillería de Fernando el Católico,
«V Congreso de Historia de la Corona de Aragón», Estudios, I (Saragossa
1955), 236-238.
A. M. BABIA I MARGARIT, Calcs lingüístics en les lletres reials escrites
per Johan de Coloma, secretara de Ferran el Catblic de 1483 a 1510, «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (Barcelona 1967), 41-54; SOLDEVILA, Histbria
de Catalunya, 861.
52. GEC, s. v. Almassá.
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ven també en els afers de Ferran com a rei, i després com a regent,
de Castella, amb la qual cosa contribuiren poderosament a la definitiva castellanització de l'aragonés.
En la correspondéncia del rei amb els seus representants (lloctinents, virreis, governadors) l'ús del castellá fou potser menys excepcional, peró en tot cas no acostumava a dependre de la llengua
personal de qui rebia la carta; n'és un exemple el fet que Ferran II
escrivia en catalá el 1487 al virrei de Sicília, tüigo López 'e Mendoza, el primer castellá que no era de sang reial que ocupava un
cárrec d'aquesta importáncia. 53 De fet, peró, el castellá acabó desplaÇant el catalá com a llengua de relació de la corona amb Sicília,
cosa que no s'esdevingué amb Sardenya, que s'alinea en aquesta
qüestió — i en gairebé totes — amb els regnes catalans.
El castellá s'introduí també, d'una manera vacillant, en 1 correspondéncia amb els més importants collaboradors de la política
d'expansió militar (com els capitans generals de la mar Bernat de
Vilamarí i Galceran de Requesens) o amb diplomátics (com els ambaixadors Miguel Joan Gralla, Joan Margarit í Joan Escrivá); l'ús
del castellá, arriba fins i tot a esdevenir la norma en el cas de familiars molt prbxims, com el duc de Cardona, oncle del rei, o el
rei Ferran I de Nápols, a la vegada cosí i cunyat seu. 54 En els darrers anys del regnat de Ferran II es consolidó el paper del 'astellá
com a 'lengua de relació del rei amb els seus collaboradors més directes i així, en la correspondéncia amb el seu darrer ambaixador
a Roma, Jeroni de Vic, o amb els virreis de Nápols i de Sicília
Ramon de Cardona i Hug de Montcada, el catalá hi és absent.55
En les relacions amb els altres paisos, la introducció del castellá fou també molt intensa, perqué a més de les árees tradicionalop. cit.,11 (1950).
Ibid.
55. Per a Jeroni de Vic, cf. BARó DE TERRATEIG, Política en Italia del
Rey Católico, II; per a Hug de Montcada, cf. «Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España», XXIV (Madrid 1854), 79-514; per a Ramon
de Cardona, cf. M. BALLESTEROS, Ramón de Cardona, colaborador del Rey Católico en Italia (Madrid 1953), i J. TEIXIDÓ I BALCELLS, El gran capita catalá
Ramon Folch de Cardona (Bellpuig 1969).
A. DE LA TORRE,
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ment reservades a la llengua aragonesa (la Península Ibérica, el Magrib occidental), el catalá desaparegué de les relacions amb els regnes de Nápols, de Franca i d'Anglaterra, amb el papa (ni una sola
carta a Alexandre VI és en catalá), amb l'Imperi i amb Flandes.
A la Itália central i septentrional i a la resta de l'Africa del nord
el catalá conserva encara un cert paper diplomátic, compartit, peró,
amb el castellá i amb el llatí; en el corpus publicat per Antonio de
la Torre 56 trobem cartes de Ferran II dirigides en catalá a Llorern
de Médici (1482), al solda d'Egipte (1486), al rei de Bugia (1488),
al governador de Tenes (1492) i al dux de Venécia (1496).
Cal tenir en compte, peró, que en les relacions internacionals
Ferran II actuava com a sobirá de les dues corones i que, fins i tot,
algunes vegades les cartes eren signades també per la reina de Castella; molt sovint els interesaos a defensar eren exclusivament o
predominantment castellans i algunes de les ambaixades eren dutes
a terme per castellans; aquest era el cas de les relacions amb la
cort romana, en les quals, tanmateix, quan el rei recorria a la intervenció d'alts dignataris valencians del clan deis Borja, el catalá torna a aparéixer en alternanÇa amb el castellá.57
També observem que el castellá apareix en la documentació de
la casa del rei des de vora l'any 1473, quan Ferran féu efectiu el
seu nomenament de rei de Sicilia. Peró, quan el 1479 esdevingué
rei de Catalunya-Aragó, sembla que el catalá torna a esdevenir la
llengua principal de la burocracia de la seva casa, encara que no
amb exclusivitat. Caldria fer un estudi detallat d'aquesta documentació per tal de poder arribar a conclusions més precises."

EL

CASTELL Á I LA NOVA CLASSE POL Í TICA

El principal centre polític de la corona catalano-aragonesa s'havia traslladat, d'una forma gairebé permanent, en terres de CasteA. DE LA TORRE, Op. cit.
Ibid.
58. Cf., per exemple, ACA, reg. 939 i 939 bis.
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Ha, per tal com el Consell Reial (dit des del 1493 Consell d'Aragó), els secretaris i altres funcionaris de la cancelleria, i molts deis
oficials i gentilhomes de la casa reial seguien el rei en els seus desplaÇaments. Tanmateix no constituiren una cort específicament catalano-aragonesa, com la d'Alfons el Magnánim a Nápols, sinó que
tingué lloc una relativa integració amb els funcionaris i cortesans
castellans, més nombrosos i més prestigiosos.
La política expansiva de Ferran II proporcioná a la deprimida
burgesia catalana una sortida com a administradors de l'estat. Estudiar lleis, colocar-se a les cancelleries o audiéncies dels diversos
regnes, passar després a la cort com a regent del consell reial, com
a doctor de l'audiencia o com a secretara del rei, amb l'expectativa
d'esdevenir ambaixador, governador, virrei i vice-canceller constituía tota una carrera política. La llarga estada a Castella i la convivencia amb els funcionaris i cortesans castellans feren que aquesta
nova classe política adquirís una mentalitat política i unes formes
culturals ben diferente de les que caracteritzaven els funcionaris de
la cort catalano-aragonesa fins aleshores. La tradicional animadversió per tot el que fos castellá es transformá ben aviat en admiració,
i el coneixement de la llengua del rei esdevingué el millor camí per
a un ascens polític i social.
Un bon testimoniatge deis inicis d'aquest procés de canvi de
mentalitat ens el dóna una carta escrita des de Córdova, el 1482,
per un jove escrivá de la cancelleria, Francesc Carbonell; la dirigía
al seu pare, l'arxiver reial Pere Miguel Carbonell, la mentalitat del
qual davant del fet lingüístic ja hem tingut ocasió de comentar.
«Ací no hi ha sinó doctors castellans — explicava el jove escrivá —
e no volen agrests» — aixó és, incultes —; «Castella no és tan
mala terra com la feren — afegia —, ab tot que amaria més d'estar
aquí [a] pa y aigua que ací ab gallines...»59
Com podem veure, doncs, enviar els fills a la cort no fou una
aspiració limitada a les grans famílies de la burgesia o de la noblesa. Notaris i petits funcionaris no es cansaven de buscar recomana-

59. M. CAHNER,

Epistolari del Renaixement, I (ValIncia 1977), 87-90.
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cions per collocar-hi llurs fills com a escrivans, després d'esforÇarse a procurar-los una bona formació, que ben aviat degué icloure
el domini del castellá. ¿Quin sentit pot tenir, si no, el fet que cap
a l'any 1511 el notan tortosí Lluís Palau, prou interessat, d'al tra
banda, en la poesia de Roís de Corella, posés al seu fill un preceptor castellá, d'«esta hermosa lengua castillana», com l'anomena el
mateix deixeble?6°

EL CASTELLÁ I EL NOU TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓ
En aquest punt hauré de remetre'm al llibre tan suggeridor de
Jordi Ventura Inquisició espanyola i cultura renaixentista al País
Valencia." La seva lectura ens ha illustrat prou sobre el paper
exercit per la nova Inquisició, establerta per Ferran II als seus regnes patrimonials entre 1483 i 1492 i dirigida en gran part per eclesiástics castellans, en la castellanització deis Paisos Catalans. Fou
la primera institució repressiva a mans de la monarquia que actuó
al marge del control deis organismes representatius; a més, excepte
en el període de 1507-1518, els inquisidors generals de Castella ho
foren també de Catalunya-Aragó i foren igualment castellans molts
deis inquisidors deis tribunals locals i una bona part deis fiscals,
receptors i altres funcionaris de la institució. Aixó comporta que el
castellá aparegués en la documentació processal i burocrática al costat del catalá i que el gran nombre d'oficials i de collaboradors de
qué disposaven els diferents tribunals es familiaritzessin amb aquell
idioma que apareixia cada vegada més vinculat a una nova concepció del poder.
Manuscrit del Trinity College de Cambridge descrit per P. BOHIGAS,
El repertori de nzanuscrits catalans, EUC, XII (1917), 432. Cf. J. VENTURA,
Inquisició espanyola i cultura renaixentista al País Valencia (Valéncia 1978),
113.
Trobant-se aquest text en procés d'edició he pogut llegir l'article del
mateix autor, Conversos, inquisició i cultura al País Valenciá destinat a la «Miscellánia R. Aramon i Serra», on són confirmades i ampliades les aportacions
d'aquest libre.
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Peró a part de la introducció, diguem-ne, burocrática del castellá, hi hagué l'acció dissuasória en el camp cultural, que tingué la
seva manifestació més virulenta en la lluita contra la Bíblia en vulgar iniciada el 1498, peró que afectá tot el sistema de producció de
cultura, especialment de la cultura sorgida deis estaments burgesos:
mercaders, funcionaris, advocats, notaris, metges, professors, llibreters, impressors, pintors, argenters o velluters d'origen jueu, i llurs
possibles descendents ennoblits, que constituyen una part no gens
menyspreable de les classes urbanes i que feren, especialment durant el segle xv, una considerable aportació a la cultura burgesa,
foren sistemáticament víctimes de l'antisemitisme més fanátic deis
inquisidors i de la cobejanÇa més despietada de la corona. Només
se'n sortiren els qui el rei protegia i, sovint, la delació i la co•laboració amb els botxins era el preu, no sempre respectat, per a salvar-se; o, simplement, una forma fácil d'enriquir-se. Els més addictes collaboradors del Sant Ofici foren els membres de la noblesa,
que trobaren així la forma de dur a terme una actuació realment
eficaÇ en la lluita de classes que acabá amb la destrucció del poder
polític i económic de la burgesia. Entre els nobles, els cavallers i
les persones que hi estaven estretament vinculades, esmentats per
Jordi Ventura com a collaboradors de la Inquisició, trobem alguns
deis iniciadors del conreu literari del castellá als Paisos Catalans
sovint anys abans de l'establiment del tribunal: Francí Barceló,
Lluís de Montagut, Joan Escrivá — acusat també ell mateix de juBernat Fenollar i Narcís Vinyoles — que, grácies a la
daitzant
seva influéncia prop del rei, pogué salvar la seva muller de morir
cremada. I no oblidem que Narcís Vinyoles, al costat d'ésser un
deis millors poetes en llengua catalana del regnat de Ferran II, escriví, cap al 1505, la primera manifestació explícita de superioritat
del castellá sobre les altres llengües peninsulars feta per un catalá.
A més de Vinyoles i d'Escrivá alguns altres deis «introductors» del
castellá en terres catalanes es veieren també afectats per les persecucions de la Inquisició, com el poeta valenciá Jaume Avinyó de
Rossell°2 o el notari tortosí Lluís Palau; aquest darrer ja havia tin62. VENTURA, op. cit., 140-142.
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gut un primer procés inquisitorial quan posó, com hem dit més
amunt, un preceptor de castellá al seu fill, cosa que evidentment
no evita un segon procés, potser el definitiu."
Aquesta drástica política de genocidi i de coacció contribuí a
precipitar la rapidíssima transformació de les nostres ciutats de societats mercantils en societats rendistes; i aixó és tan válid per a
Barcelona, prou afectada per la profunda crisi secular que culmina
en la guerra civil, com per a Valencia, que semblava resistir millor
la davallada.

CONSEQUNCIES LINGÜÍSTIQUES DE LA REFORMA
DELS ORDES RELIGIOSOS
La reforma del ordes religiosos empresa per Ferran II a imitació de la que havia estat propugnada per alguns sectors minoritaris
de l'Església arreu d'Europa al comenÇament del regle xv fou, en
certa manera, comparable a l'actuació inquisitorial contra els judaitzants. La reacció que origina per part de la burgesia quan la drástica acció reformadora afectava els convents urbans és comparable
a la resistencia que oferí a la introducció de la Inquisició castellana.
El 1493, Ferran II ajudá l'aragonés fra Bernat Boil en l'intent
d'introduir a Barcelona el nou orde deis mínims, cosa que no esdevingué fins al 1510, perqué aquell mateix any, Boil preferí d'anar
a evangelitzar els indis americans aprofitant el segon viatge de Colom." El rei, el mateix 1493, enviá el prior de San Benito de Valladolid a reformar la comunitat benedictina de Montserrat, i hi
deixá com a superior un cosí del cardenal Cisneros, García XiméIbid., 113.
G. M. CoLomsAs, Un reformador benedictino en tiempos de los Reyes Católicos: García Jiménez de Cisneros, abad de Montserrat (Montserrat
1955), 90-91; E. DURAN-M. CAHNER, La fi de l'Edat Mitjana i el Renaixement,
a História de Barcelona dirigida per A. DURAN 1 SANPERE, I (Barcelona
1975), 491.
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nez de Cisneros, el qual rebé del rei l'encárrec de reformar els altres monestirs catalans.° 5 La reforma del carmelitans fou duta a
terme a Barcelona també el 1493" i l'any següent els reis obtingueren del papa una butlla per tal d'introduir l'observanÇa a totes
les cases franciscanes de Castella i de Catalunya-Aragó. 67 El 1495
Ferran II envió a Valencia Antonio de Rojas per tal de reformar
els convents i monestirs del regne; Rojas rebé l'any següent, com
a compensació, el nomenament de bisbe de Mallorca, peró de fet
continua la seva tasca al País Valencia, on acostumaren a residir
els bisbes, sempre castellana, que fins al 1530 foren titulars de la
seu de Mallorca.68
L'acció reformadora no fou feta sempre sense violéncia; la visita de Cisneros al monestir barceloní de Sant Pere de les Puelles
provoca l'expulsió el 1494 de l'abadessa" i de tres monges més i
l'any següent la burgesia de la ciutat es commogué pel cástig corporal infligit a una monja de Pedralbes. 7 ° La reforma d'aquest
monestir, encomanada a la monja castellana sor Teresa Enríquez,
no reeixí i, quan el 1508 l'abat Cisneros intenta de nou de dur-la a
terme, l'abadessa Violant de Montcada fugí del monestir i collocá,
amb intenció de defensar-se, dos rescriptes apostólics a les portes
de la seu barcelonina; el 1510, tanmateix, hom l'obligá a renunciar
i fou designada per a succeir-la una filla del rei, Maria d'Aragó,
que no pogué entrar solemnement a Pedralbes sinó el 1514.71

DURAN-CAHNER, op. cit., 490; COLOMBAS, op. cit., 57-91 i 349-395.
DURAN-CAHNER, op. cit., 490.
Ibid. Cf. M. BATAILLON, Erasmo y España, 2.a edició castellana (Méxic 1966), 1-10.

Libre de memiries de diversos sucesos e jets memorables e de coses
senyalades de la ciutat e regne de Valéncia (1308-1644), ed. S. CARRERES ZACARÉS, II (ValIncia 1935), 707-708.
DURAN-CAHNER, op. cit., 490; Manual de novells ardits, vulgarment
apellat Dietari de l'antich Consell barceloní, III (Barcelona 1894), 111; CoLomBÁs, op. cit., 375-376.
DURAN-CAHNER, op. cit., 490.
71. DURAN-CAHNER, op. cit., 491; E. ANzatt, Fulles históriques del Real
Monestir de Pedralbes (Sarria 1920).
14
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A Valéncia foren les monges de la Trinitat, d'on era abadessa Isabel de Villena, les que donaren suport a l'acció del bisbe Rojas:
fou una monja d'aquest monestir l'encarregada de dur a terme la
reforma del monestir de la Puritat de Valéncia, la qual, tanmateix,
no s'aconseguí amb facilitat.72
El recurs a religiosos castellans era la cosa més freqüent, peró
llur preséncia provocó nombrosos conflictes i, tal com escrivien el
1515 els dominicana de Santa Caterina de Barcelona als consellers
de la ciutat, aixó era «a causa de voler dominar en ella — a Barcelona — castellans i traure los naturals de la terra»; en el cas concret exposat per aquests frares, «un castellá qui es diu fra Domingo de Montemayor, ara en les Corts, pretengué, ab favor de castellans, los quals tenen a la nostra nació en gran oi e avorrició, prendre possessió d'aquests convents de Catalunya, en especial d'aquest
vostre convent de predicadors de Barcelona».73
L'acció castellanitzadora d'aquests nous religiosos no es limitó
als membres de les respectives comunitats. Ben aviat iniciaren una
acció de divulgació de la nova espiritualitat a través de manuals renovadors, que no vacilaren a publicar en castellá. Els primers
castellans que hom coneix impresos als Paisos Catalans, amb
alguns anys d'anticipació als publicats a Barcelona o a Valéncia,
són precisament dos manuals espirituals sortits el 1500 de la impremta muntada a Montserrat per Joan Luschner: el Directorio de
las horas canónicas i 1'Exercitatorio de la vida espiritual, escrits pel
mateix abat Cisneros. Montserrat havia esdevingut una dependéncia del monestir de Valladolid i és probable que aquestes edicions,
i les que féu posteriorment l'impressor Rosembach entre 1518
i 1526 (libres litúrgics en llatí i en castellá), no anessin destinades
a lectors catalans. 74 Peró aquella nova espiritualitat i aquells eclesiástics castellans no deixaren pas de tenir una influéncia damunt
certs sectors de les classes privilegiades, aquells que tan bé acolli-

Cf. nota 68.
DURAN-CAHNER, op. cit., 491.
74. COLOMBÁS, op. cit., 133-134; F. J. NORTON, A Descriptive Catalogue
of Printing in Spain and Portugal 1501-1520 (Cambridge 1978), 156-158.
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ren Ignasi de Loiola a Barcelona el 1523 o que estigueren en estret
contacte amb la comunitat montserratina sota l'abadiat de Pedro
Muñoz o Pedro de Burgos.

LA CASTELLANITZACIÓ DE LA NOBLESA DURANT EL REGNAT
DE FERRAN II
La major part de l'aristocrácia ctalana acceptá fervorosament,
sense reticéncia de cap mena, la política expansiva de Ferran II, ja
des deis anys de príncep hereu; aquesta política, com hem dit, tenia
la seva base en el poder i el prestigi de Castella, i l'aristocrácia assumí les conseqüéncies culturals. Fins i tot grans escriptors de l'aristocrácia que mai no utilitzaren el castellá donaren suport a aquella onada imperialista. Aquest és el cas de Joan Roís de Corella en
escriure la Sepultura de mossen Francí d'Aguilar, mort al servei
deis «sereníssims reis d'Espanya» el 1482 en la guerra de Granada.75
Perú és evident que la noblesa fou la classe social que s'adaptá
més fidelment a la nova mentalitat política, i a la nova situació lingüística i cultural de la cort; peró circumstáncies familiars, de
vinculació al rei, potser de relació amb la Inquisició com hem suggerit abans, feren que aquesta adaptació fos més o menys primerenca, aconseguís més o menys profunditat, o fins i tot que fos imperceptible al llarg d'aquest període.
Algunes de les grans famílies de la ioblesa catalana s'havien
entroncat, ja des de l'época de Joan II, amb la noblesa castellana,
amb una incidéncia molt desigual en el camp lingüístic, peró, en
conjunt, tendint a la descatalanització. La família Enríquez, a la
qual pertanyia, com sabem, la mare de Ferran II, fou la que d'una
manera més massiva s'introduí als Paisos Catalans: una germana
de Joana Enríquez s'havia casat el 1467 amb el que fou després

75. RIQUER, Histbria de la literatura catalana, III, 285-287.
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primer duc de Cardona; " un nebot de la reina, Fadrique Enríquez, almirall de Castella, es casá el 1480, a instáncies de Ferran II, amb la més poderosa pubilla del Principat, la comtessa de
Módica i d'Osona i vescomtessa de Cabrera Anna de Cabrera, el
patrimoni de la qual pass a la dinastia deis almiralls de Castella,
cognominats des d'aleshores Enríquez de Cabrera; 77 el 1493 era
una neboda de la mateixa reina, Maria Enríquez, la que es casava
amb el duc de Gandia Joan de Borja, fill d'Alexandre VI; 78 i en
una data no massa posterior, una altra neboda, Beatriz Enríquez de
Velasco, germana de l'aimirall Fadrique Enríquez, esdevenia la muller de Galceran Bernat de Requesens, primer comte de Palamós.79
Unes altres d'aquestes famílies castellanes que en pocs anys
s'introduiren per matrimoni en la noblesa catalana foren els Fajardo i els Manrique: Maria Fajardo, filla de l'adelantado de Múrcia
Alonso Fajardo, es casa amb el baró de Guadalest Joan de Cardona, i una neboda seva, Juana Fajardo, filla de l'adelantado Pedro
Fajardo i neboda del poeta Jorge Manrique, ho féu amb el comte
de Cocentaina Joan Roís de Corella; s° el primer duc de Cardona
casá la filla Joana amb el duc de Nájera Antonio Manrique de Lara
i el fill Ferran, el seu successor en el ducat de Cardona, amb Francisca Manrique de Lara.8'
L'intima collaboració amb el rei en el govern territorial, en la
diplomácia, en la milicia o en els afers doméstics de palau foren
altres motius de castellanització ben freqüents entre la gran noblesa. D'altra banda, esdevenir gentilhome de la casa del rei — o sigui, tenir l'oportunitat de residir a la cort i de viure del patrimoni

J. SERRA I VILARÓ, História de Cardona, I (Tarragona 1966), 416.
SoBREQuÉs I VIDAL, op. cit., II, 47 i 188; GEC, s. v. Cabrera.
BATLLORI, article Borja, Joan de a GEC, III.
CAHNER, Epistolari del Renaixement, I, 11.
J. TORRES FONTES, Don Pedro Fajardo, Adelantado Mayor del Reino

de Murcia (Madrid, s. d.), 86 i 192. Les relacions deis Roís de Corelia i els
Cardona valencians amb Castella (especíalment la vinculació amb Múrcia) venien de lluny (ibid., 67 i 213).
SERRA I VILARÓ, op. cit.
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reial — provoca entre els donzells, cavallers i generosos que ho
aconseguien un comportament social que els distingís de la resta de
llur classe, com fou, entre altres amaneraments de cortesá, de fer
ostentació de parlar la llengua de la cort i de conrear-la literáriament. Ja tindrem ocasió de tornar a parlar d'aquests gentilhomes.82
Peró no fou solament a la cort de Ferran II que el castellá fou
llengua cortesana; Barcelona i Valéncia, ja provincianes, Nápols,
mentre fou cort dels seus reis i, després, sota el nou domini de
Ferran el Católic, foren també escenari, més o menys limitat, d'aquesta evolució.
El procés de castellanització de nobles i cortesans, després d'afectar especialment els homes en edat de fer un servei a la cort,
donó un nou pas, més o menys precog segons les circumstáncies,
amb l'adopció, gairebé mai de forma exclusiva, del castellá com a
llengua familiar i amb l'educació deis fills en aquesta llengua. Tanmateix, també acaba afectant, per mimetisme, el conjunt de les
classes privilegiades i, fins i tot, part de la burgesia, encara que sovint d'una forma molt més superficial.

PENETRACI Ó DEL CASTELL Á EN LA VIDA CORTESANA DE B ARCELONA I LA SEVA REPERCUSSI Ó EN ELS AMBIENTS BURGESOS A
TRAV É S DE TESTIMONIS LITERARIS

LA

Després de la mort de Joan II, el 1479, Barcelona deixá d'ésser la cort habitual del seus reis. La casa deis comtes, després ducs,
de Cardona al pla de Framenors, vora la mar, esdevingué aleshores
el centre de l'alta societat barcelonina. El fill del comte de Cardona, que duia el títol de comte de Prades, havia estat a setze anys
un deis defensors del príncep Ferran i de la reina Joana Enríquez
a la Forga Vella de Girona el 1462,83 i durant tota la guerra civil

Infra.
J. VICENS I VIVES, Juan II de Aragón (1398-1479) (Barcelona 1933),

270.
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lluitá al costat del príncep. El 1467, en casar-se amb la germana de
la reina, Aldonza Enríquez, fou nomenat conestable de la corona."
El 1486, en succeir el seu pare, el nou comte de Cardona donó a
la seva cort una brillantor excepcional. 85 Un dels qui entra al seu
servei fou el poeta Francesc Moner, que ell degué conéixer com a
patge de Joan II i que ja s'havia enrolat a les seves galeres el
1481. 86 Moner, quan encara era un adolescent, poc abans de morir
Joan II, inicia la seva activitat literaria básicament en castellá, cosa
que degué continuar fent durant la seva estada a Franca i mentre
estigué al servei de Ferran II en la guerra de Granada. Retornat
Moner a Barcelona, al servei de la casa de Cardona, el catalá adquirí en la seva poesia un paper més important, encara que no pas
predominant; el castellá no deixava d'ésser també llengua literaria
en un palau nobiliari barceloní en el penúltim decenni del segle xv.87
En aquell ambient Moner dedicá a la filla deis ducs, Joan a de
Cardona, la futura duquessa de Nájera, la prosa en mal castellá La
noche; a la comtessa de Qüirra, Violant Carrós, una glossa en catala, llengua en qué escriví, a més, deu cartes d'amor dirigides a
una dama que mantingué en l'anonimat; i encara sabem que dedicá una poesia castellana a una altra dama de la cort, la marquesa
de Cotró, segurament la catalano-siciliana Joana de Centelles (o de
Ventimiglia), mare de Bernat de Requesens, el famós general de
l'estol de Caries V. 88 D'aquesta marquesa de Cotró figuren al Cancionero general d'Hernando del Castillo un pocs versos precisament
en castellá.85
SERRA I VILARÓ, op. cit., 418.
J. Ruasó I BALAGUER, Els Cardona i les lletres, discurs de recepció a
l'Académia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona 1957), 27.
Ibid., 36; COCOZZELLA, introducció a les Obres catalanes de MONER,
16 i 20.
COCOZZELLA, ibid., 54-55.
Ibid., 23-24; J. Rimó, op. cit., 36. La identificació de la «marquesa
de Cotró» amb Joana de Centelles, filla d'Antoni de Centelles i de Ventimiglia
(Antonio Ventimiglia), és hipotética.
Al foli CXXXI V de la primera edició (1511), composició que comenta
amb el vers «Si acertase o si muriere».
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La relació que pogué tenir aquest cercle cortesá amb els escriptors barcelonins, encara en plena producció, com Francesc Alegre
o Romeu Llull (que bé degueren influir-se de l'ambient cortesá perqué són autors també d'algunes composicions en castellá) no ens és
coneguda. El que podem afirmar és que el 1486, quan el notari
Narcís Gual confegí el canÇoner conegut amb el nom de Jardinet
d'orats, la poesia catalana de Llull i d'Alegre, de Pere Torroella i
de Roís de Corella, de Bernat Fenollar, Joan Escrivá i Joan Moreno era encara la lectura de la burgesia barcelonina, encara que de
les vuitanta-quatre composicions que conté el canÇoner, vint són en
llengua castellana: entre les quals sis de Llull, i una d'Alegre."
I entre aquestes composicions n'hi ha una que no és altra cosa que
una relació deis lemes o «motius» en vers d'unes justes alle góricopoétiques celebrades a Barcelona el 22 d'abril de 1486. Aquestes
«justes o torneigs» són ben representatives de la identificació que
feia la societat barcelonina entre vida cortesana i ús del castellá; hi
participaren cavallers i ciutadans honrats, amb Bernat Durall i un
Sacalm com a «taulatgers» o mantenidors i amb membres de les
conegudes famílies deis Rajadell, Esteper, Sentmenat, Vicerw, Marquet, Sapila, Menjarrés i, potser, Cervelló i Oriol com a «aventurera» o participants."
Tampoc no sabem que tingués cap relació amb aquell cercle aristocrátic deis Cardona Joan de Masdovelles, probable nebot del conegut poeta del mateix llinatge Joan Berenguer, pera no sembla pas
que la hi pogués tenir aquell cavaller rural i mal poeta del tombant
deis regles xv i xvi, tot i haver compost una poesia en castellá.92
Els nostres investigadors, fins a Martí de Riquer, havien atricomposicions castellanes al comanador Miguel Estela, el
buit
poeta barceloní que havia représ les relacions literáries entre Barcelona i Valéncia el 1472, poc després de la pau de Pedralbes que

RIQUER, Juan Boscán y su cancionero barcelonés, 31-32. A més, hi ha
una composició d'una senyora Desvall, una altra d'una senyora anónima, d'altres signades per Verdago (Verdaguer?) i Pinar (Pinós?).

Ibid., 32-34.
92. RIQUER, História de la literatura catalana, III, 145-147.
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posó fi a la guerra civil, amb la intervencíó com a jutge en un debat
entre poetes burgesos valencians; «mas fastejant deis catalans la
bona pau... la germandat volem refer acostumada», diuen els valencians. L'atribució d'aquelles poesies castellanes a Estela no ha
estat represa per Riquer a la seva Histbria de la literatura catalana,
peró el que és segur que és obra seva és una glossa en prosa catalana d'una famosa caneó de Juan Rodríguez del Padrón, una prova
més de la penetració de la poesia castellana d'origen cortesá en els
ambients més próxims a la burgesia.93
El 1491 el comte Joan Ramon Folc de Cardona esdevenia duc
de Cardona i marqués de Pallars, peró després que Moner deixés
aquell mateix any la casa per entrar en religió, poca cosa més sabem de la vida cortesana que s'hi desenvolupá fins a la mort del
duc el 1513. En tot cas no en coneixem cap més testimoniatge de
carácter cultural. En canvi, el seu germá Pere de Cardona, bisbe
d'Urgell i, des del 1515, arquebisbe de Tarragona, que es féu construir un sumptuós palau al carrer Ample, prop del del seu germá,
heretá en certa manera, durant el primer quart del segle xvi, la
condició de gran mecenes de la cultura barcelonina; peró no de la
literatura cortesana, catalana o castellana, que sembla desapareguda
de la ciutat per alguns anys, almenys fins a l'aparició de Boscá cap
al 1510, sinó de la cultura humanística i llatinitzant, amb figures
com els gramátics Martí Ivarra, mestre de moltes generacions d'aristócrates barcelonins, i Joan Morell, lligat a la primera edició de
teatre humanístic feta el 1502, o, més endavant, l'erasmista "TicenQ
Navarra, secretara i bibliotecari de l'arquebisbe Cardona.94
Junt a Pere de Cardona collaborá en la promoció cultural el seu
nebot Enric de Cardona, fill del duc, bisbe de Barcelona i, des del
1512, arquebisbe de Mont-real de Sicilia i cardenal, peró sempre
fr., Juan Boscán y su cancionero barcelonés, 31, i Histbria de la literatura catalana, 111, 325-327; MASSó i TORRENTS, L'antiga escola poética de
Barcelona, 91.
Rusió i BALAGUER, op. cit., 27-34; DURAN-CAHNER, op. cit., 447, 494,
509, 511 i 513. Cf. l'article sobre Pere de Cardona, d'E.
IV, 403.

DURAN, a

la GEC,
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resident a la ciutat. Grácies al seu mecenatge s'imprimí, el 1510,
el primer llibre en castellá publicat a Barcelona, el Libro de música
prática, escrit per Francisco Tovar, natural de la vila castellana de
Pareja, potser cridat com a músic de la seu de Barcelona per la
fama del primer innovador castellá de la teoria musical, Bartolomé
Ramos, també de Pareja.95
Un altre nebot de Pere de Cardona, Ferran, que esdevingué segon duc de Cardona a la mort del seu pare, mantingué el laper
predominant que aquest havia tingut entre la noblesa del Principat
tot i que la seva fama aconseguí la posteritat (Victor Hugo el féu
protagonista de la novena Hernani)," no arriba a crear al seu voltant una cort fastuosa i, de fet, preferí més aviat de residir al majestuós castell d'Arbeca que al palau barceloní. Fou a aquest duc a
qui dedicá el 1528, amb un prefaci en castellá, l'edició de les Obras
de Moner el cosí d'aquest poeta Miguel Berenguer de Barutell.°7

E LS INICIADORS DE L'1 ." 5S DEL CASTELL Á EN LA LITERATURA

CORTESANA DE V AL E NCIA

A la Valéncia de la fi del segle xv la moda de versificar en castellá arrelá més que a Barcelona. El fenomen ja havia aparegut entre els escriptors que en temps de Joan II s'havien aplegat a casa
de Berenguer Mercader, el que fou batlle general de Valéncia." Es
tractava d'un clan gairebé familiar, molt lligat a la literatura produida a la Valéncia quatrecentista, tant la de tipus cortesa i aristocratitzant com la més próxima al gust de la burgesia. Estava, tam-

Ruaxó I BALAGUER, op. cit., 27, 34-35; vegeu la descripció del llibre
de Tovar a NORTON, op. cit., 46 (núm. 110). Cal remarcar que el primer renovador de la música a la Península Ibérica, Bartolomé Ramos (autor del De Musica tractatus editat a Bolonya el 1482) també era de Pareja i que a Barcelona
sembla que s'edita el 1511 el Tratado de canto llano de José de Soto, del qual
no coneixem cap exemplar.
Rumó I BALAGUER, op. cit., 35-36.
Cf. l'edició citada de COCOZZELLA, 86-90 i 229-232.
RIQUER, História de la literatura catalana, III, 315.
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bé, molt compromés amb la política reial, ja en temps de la guerra
de Joan II contra les institucions del Principat, i, després, en la política expansiva de Ferran II. És el grup format per Lluís de Castellví, consogre de Mercader, i pel seu germá Francí de Castellví; 99
per un cosí germá i per un cunyat d'aquests, Jeroni de Vic i Francesc Carrós i Pardo de la Casta; 100 per Joan Escrivá, casat amb una
Montpalau, cunyada de Lluís de Castellví; " 1 per Francí Barceló,
gendre del mateix Berenguer Mercader, 102 i encara caldria afegir
Francí de Montpalau. 103 Lluís de Castellví i Joan Escrivá figuren
com a contertulis de Roís de Corella en el Parlament de casa de
Berenguer Mercader, que tingué lloc abans de 1471, potser en un
moment en qué Francí de Castellví i Jeroni de Vic es trobaven al
servei de l'infant Ferran o, encara, de la reina Joana Enríquez, aleshores en lluita contra la Generalitat de Catalunya. 1" Fou a persones d'aquest grup — Escrivá i Vic — a qui Ferran II confió després
les més delicades gestions de la seva política italiana.105

Un fill de Berenguer Mercader era casat amb una fila de Lluís de Castellví (ibid., 315).
La mare de Lluís i de Francesc de Castellví, Violant de Vic, i el pare
de Jeroni de Vic, Lluís de Vic i de Corbera, eren germans (cf. MARTÍ GRAJALES, op. cit., 71); Francesc Carrós Pardo de la Casta i de Bellvís es casa amb
Beatriu de Castellví, germana de Lluís i de Francesc (cf. ibid. i l'arbre genealógic deis Carrós a la GEC, IV, 490). Vegeu qué diu MARTÍ GRAJALES, ibid.,
sobre la qüestió, no aclarida, de la personalitat de la mare de Lluís de Castellví, anomenada Violant d'Esplugues al seu testament fet el 1481 (VENTURA, op.
cit., 159-169); tanmateix, Violant d'Esplugues és també el nom de la consogra
de Lluís de Castellví, primera muller de Berenguer Mercader (cf. RIQUER, op.
cit., 315).
Violant de Montpalau, muller de Lluís de Castellví, era germana de
Beatriu de Montpalau, muller de Joan Escrivá (cf. RIQUER, op. cit., III, 260262).
MARTÍ GRAJALES, op. cit., 45.
Probablement del mateix llinatge que la muller de Joan Escrivá i de
Lluís de Castellví.
Per a Francesc de Castellví, cf. supra. Per a Jeroni de Vic, vegeu la
bibliografia donada a la nota 34.
105. Cf. RIQUER, op. cit., III, 359-340.
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Francí de Castellví i Francí Barceló són autors, com hem dit ja,
de dues de les tres composicions castellanes d'autor valenciá publicades a Les obres e trobes en lahors de la verge Maria el 1474.
Tanmateix cal no oblidar que també hi participaren amb composicions en catalá i, sobretot, que la producció catalana deis autors
d'aquest grup continua essent, en general, molt important, almenys fins a la fi del segle: Francí de Castellví i Joan Escrivá
foren actius collaboradors de Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles i
llurs amics en obres collectives en catalá de carácter ben divers.'°°
D'Escrivá conservem una série de composicions amoroses catalanes; 107 Francesc Carrós és autor de la notable prosa catalana RegoneixenÇa e moral consideració contra les persuasions, vicis e formes
de amor impresa el 1496.108

Peró de tots els autors esmentats, amb l'excepció de Francí
Barceló, figura un notable grup de composicions en castellá a les
dues primeres edicions del Cancionero general d'Hernando del Castillo, publicades el 1511 i el 1514. 1°8 No eren obres contemporánies a l'edíció; d'algunes de les d'Escrivá sabem que foren escrites
durant la seva estada a Nápols, de 1494 a 1499. 11° A més, el 1511,
ben pocs devien ésser els autors d'aquest grup que encara vivien,111
i és molt possible que la major part de les composicions fossin anteriors, potser ben anteriors, al 1500. El mateix recopilador del Cancionero exposá clarament al próleg a partir de quina época prengué
en consideració els autors i el fet que inicia el seu treball cap
al 1490: «El mío — el seu enginy, vol dir — fue siempre tan afectado a las cosas del metro en cualquier lengua que sea, mayormente en la castellana maternal y propia mía, que de veinte años a esta
parte esta normal inclinación me hizo investigar, ayer y recolegir,
de diversas partes y diversos autores, con la más diligencia que

Ibid., 327-330 i 354-357.
Ibid., 357-358.
Ibid., 246-249.
NORTON, op. cit.
RIQUER, op. cit., III, 361.
Jeroni de Vic, mort el 1535, fou un deis pocs que sobrevisqué.
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pude, todas las obras que de Juan de Mena acá se escrivieron a mi
noticia pudieron venir los autores que en este género de escrevir
auctoridad tienen en nuestro tiempo... ».112

LLENGUA I LITERATURA EN ELS AMBIENTS MÉS PRÓXIMS
A LA BURGESIA VALENCIANA

Dins els sectors de la burgesia o de la petita noblesa urbana de
Barcelona i de Valéncia es destacaren durant aquest període uns
quants escriptors que, en voler imitar la poesia cortesana, d'una
manera esporádica i sovint imperfecta, conrearen el castellá. Ja hem
esmentat, a Barcelona, els casos de Romeu Llull i de Francesc Alegre, amb composicions no més tardanes de 1486.113
A Valéncia, el desconegut argenter Pere de Civillar participa en
l'esmentat certamen de 1474 amb una composició en llengua castellana, i al certamen de 1486 ja apareix una primera composició en
aquesta llengua de mossén Juan Tallante (potser Joan Tallant?),
no sabem si cavaller o clergue, tan ben representat després al Cancionero general amb composicions castellanes. 114 Peró també entre
el grup de conreadors valenciana de la poesia catalana de gust burgés, tan exuberant a la fi del segle xv, acabá encomanant-se la moda
de versificar en castellá. Em refereixo a Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles i Jaume Gassull, dels quals figuren composicions en castellá
a l'esmentat Cancionero."' Amb tot, no es tracta d'autors plenament representatius de la burgesia: Vinyoles, d'una antiga familia
de juristes, collaborador del rei i beneficiat amb el privilegi militar
(que li permetia d'utilitzar el títol de mossén); 116 Gassull, que malCancionero general (Valéncia 1511), prbleg.
Supra.
R I Q UER, op. cit., III, 375; M EN É NDEZ P ELAYO, Antología de poetas líricos castellanos, III, 399-400. M. S ANCHIS I G UARNER, a l'Estudi preliminar de l'edició facsímil de Les trobes en lahors de la Verge Maria (Valéncia
1974), es pregunta (p. XVII) si l'argenter Pere de Civillar era castellá.
R I Q UER, op. cit., III, 321 i ss.
116. F ERRANDO I F RANC É S, Narcís Vinyoles i la seua obra, 21.
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grat la seva mentalitat burgesa era cavaller; " 7 Fenollar, beneficiat
de la seu i antic escrivá de ració de la casa reial, capellá i mestre
de capella de Ferran II, tenien, si més no, tants punts de contacte
amb l'ambient cortes com amb el burgés; 118 i cal no oblidar que
en llurs tasques literáries collaboraren amb autors tan clarament
aristocrátics com Francí de Castellví i Joan Escrivá.
Més evident és la identificació amb els gustos cortesans de dos
juristes que eren alhora cavallers: Lluís Crespí de Valldaura, senyor de Summacárcer i catedrátic de cánons de la recent creada
universitat de Valéncia (de la qual fou rector el 1508),"° i, si es
confirmava la identificació que proposo del poeta que signa «mossén Avinyó», Francesc Avinyó, alias Jaume Rossell, cavaller i assessor del governador de Valéncia, processat per la Inquisició com
a judaitzant el 1490. 120 Al Cancionero general figuren quinze composicions castellanes de mossén Crespí, una de les quals és una
glossa de Jordi de Sant Jordi i una altra, un poema a la mort de la
reina Isabel de Castella escrit conjuntament amb un Trilles, probablement també valenciá, peré, d'origen menestral, que és el primer
autor de sextines en castellá; 121 tanmateix, Crespí escriví vers el
1522 un poema en catalá exakant la lleialtat de Morelia al rei durant les Germanies. 122 De mossén Avinyó es conserven onze poesies catalanes i dotze de castellanes en canÇoners de la fi del segle xv; una de les poesies en castellá formava part d'un debat amb
mossén Crespí. 123 No figura, peró, entre els autors seleccionats per
Hernando del Castillo; e pot tenir aquest fet alguna relació amb el
seu procés com a judaitzant?
R I Q UER, op. cit., III, 337.
Ibid., 321-364.
MARTÍ GRAJALES, op. cit., 180-182.
R I Q UER, op. cit., III, 70-73; V ENTURA, op. cit., 140; E. B ELENGUER,
Valéncia en la crisi del segle XV, 204-208.
MARTÍ GRAJALES, op. cit., 180-182. Cal tenir en compte que al Cancionero general també hi ha composicions del fill de mossén Crespí. Sobre Trilles, cf. M EN É NDEZ PELAYO, op. cit., III, 405.
G. G IL P oLo, Diana enamorada (1778), 309, nota de C ERD X I R ICO.
123. R I Q UER, op. cit., III, 70-73.
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En definitiva, la dedicació al conreu literari del castellá de la
burgesia i de la petita noblesa urbana que s'hi sentí tradicionalment
identificada no fou notable. De fet, aquest conglomerat social de
signe burgés, prou important encara a Valéncia, es resistia, més que
cap altre sector de la societat, a tota modificació del sistema lingüístic, peró la seva veu, tradicionalment plena d'autoritat, resté atu1da en aquell ambient enrarit per la forta pressió ideológica exercida per la nova Inquisició, per la sensació de liquidació provocada
per la creixent crisi económica, per la marginació política de qué
fou objecte com a conseqüéncia de la nova concepció de l'estat que
tenien el rei i els seus collaboradors i per la desaparició física de
gran part de l'important sector d'origen jueu.' 24 Persistiren durant
tot el període que hem considerat els certámens literaris de carácter religiós, almenys a Valéncia, i en aquest camp el castellá trigá
encara a penetrar: després del certamen de 1486 no tornaren a aparéixer composicions en aquesta llengua sinó fins al 1533.125
Peró els géneres literaris on els escriptors burgesos valencians
s'expressaven amb més llibertat, com era la brillant poesía satírica
de la segona meitat del segle xv, sembla que desapareguin a partir
del 1500; la darrera mostra d'aquesta encola és precisament en castellá: es tracta del debat entre Bernat Fenollar i Nicolás Núñez escrit no gaire abans de la publicació al Cancionero general de la resposta de Núñez i que tant recorda el Procés de les olives.1"

op. cit., 9-24.
Certamen de la parroquia de Santa Caterina de Valéncia de 1532,
editat l'any següent. Vegeu M. Acunó, Catálogo de las obras en lengua catalana (Madrid 1923), núm. 2124.
126. RIQUER, op. cit., III, 364, i MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., III, 173174. No sabem si aquest Núñez era valencia (i per tant si es deia, de fet,
Nicolau Nunyes), o si era un d'aquells batxillers castellans que residien a Valéncia. És l'autor, a més, de la continuació de la novella Cárcel de amor de Diego de San Pedro.
VENTURA,
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L'ATRACCIÓ EXERCIDA PER LA ITÁLIA RENAIXENTISTA DAMUNT LA
BURGESIA, UN ELEMENT DE RESISTENCIA A LA CASTELLANITZACIÓ

En el si de la burgesia, tanmateix, es mantingué ben fort el
prestigi de la cultura literária italiana i de l'humanisme llatí. Era
un corrent antic, iniciat en l'época de Bernat Metge i consolidat
durant l'aventura napolitana d'Alfons el Magnánim. Les tradicionals relaciona económiques entre els ports de les dues ribes de la
Mediterrania occidental, mai no extingides del tot malgrat la crisi,
i l'origen italiá de moltes famílies mercaderes establertes en terres
catalanes, en especial a la ciutat de Valéncia, reforÇaren aquests lligams culturals.
Ja ha estat esmentada la preséncia a Valéncia de poetes i de
professors de poesia italians durant el segle xv. D'un d'aquests poetes, Bartomeu Gentil, establert com a mercader a Valéncia ja el
1474, inclogué Hernando del Castillo divuit sonets italians a la segona edició del Cancionero general (1514). 127 Encara el 1499 el
consell municipal valenciá contractava els serveis d'un italiá «per
mestre principal de llegir la poesia e art oratória». 128 Del coneixement que hom tenia de l'italiá en aquests ambients en són mostres
el tractat titulat Prattica Bella cetreria que vers el 1475 escriví l'ardiaca de Valéncia Maciá Mercader per al rei Ferran I de Nápols 129
i el fet que Narcís Vinyoles i Romeu Llull versifiquessin en aquesta llengua tant com en castellá."°
No ens consta que Vinyoles residís mai a Itália, peró sabem
que Romeu Llull es traslladá a Nápols el 1466, i hi resta fins al

Sobre Bartolomeo Gentile Fallamonica, cf. B. CROCE, La Spagna
nelle vita italiana durante la Rinascenza, 92 i 159-160; E. LEVI, Un poeta italocatalano del quattrocento, «Homenatge a A. Rubió i Lluch», III (Barcelona
1936), 681-685; E. ROGENT i E. DURAN, Bibliografia de les edicions lullianes
(Barcelona 1927), 41 i 53.
FUSTER, Obres completes, I, 331, nota 85.
CROCE, op. cit., 64.
RIQUER, op. cit., III, 331; FERRANDO I FRANCÉS, O. cit., 24.
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1479. 131 Un altre gran literari barceloní de la fi del segle xv, Francesc Alegre, sembla que era el 1460 tresorer reial a Palerm, on apareix encara el 1479 com a cónsol de catalans; el 1472 havia acabat
la traducció deis Commentaria tria de primo bello Punico de Leonardo Bruni d'Arezzo, pera no de l'original llatí, sinó d'una versió
italiana que Alegre atribuí al mateix autor. I no és que desconegués el llatí, perqué el 1494 publica la traducció directa de les Metamorfosis d'Ovidi, en el próleg de la qual considera Leonardo Bruni com a «gran lum de nostra edat». 132 Jaume Ferrer de Blanes,
un altre catalá establert a Nápols el mateix 1466, és autor de les
Senténcies cathóliques del diví poeta Dant florentí, obra de carácter místic escrita després d'una lectura de la Divina Comédia.133
I no oblidem que un altre barceloní, que s'hi traslladá un o dos
anys després, Benet Garret, esdevingué, amb el nom de Cariteo,
un deis poetes en vulgar més illustres de la Itália de la fi del quatre-cents, sense que mai deixés de considerar-se, pera, un escriptor
catalá; fins i tot aspirava a ésser considerat el Sannazaro de Catalunya.134
Pera cal recordar que hi havia també alguns cavallers entre els
escriptors catalans, atrets més per la cultura humanística d'origen
italiá que per la cortesana procedent de Castella: aquest és el cas
de Martí de Viciana, governador de la Plana i conseller de Ferran II, avi del famós cronista, que traduí les Económiques d'Aristótil a través de la versió llatina del mateix Leonardo Bruni,135
i Lluís de Fenollet, batlle de Xátiva i gendre del primer comte

N. Con. I Jurúk, Nova identificació de l'escriptor i poeta Romeu
Llull, «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos», V
(1977), 245-297.
RIQUER, op. cit., 249; Runió I BALAGUER, Literatura catalana, III,
832-833.
RUGIÓ I BALAGUER, op. cit., III, 842; V. COMA I SOLEY, Jaume Ferrer de Blanes y el descubrimiento de América (Blanes 1952).
B. CROCE, Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento (Bari
1958), 36-43.
135. RUGIÓ I BALAGUER, op. cit., III, 834; V. FORNER TICHELL, Familia
de los Viciana (Valéncia 1922).
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d'Oliva, que traduí la Histbria d'Alexandre a través de la versió
italiana de Pier Candido Decembrio, traducció impresa a Barcelona el 1481.136 En fi, no sabem qui en fou l'autor ni a quin estament pertanyia, peró convé recordar aquí la versió catalana plena
d'italianismes de les narracions de Leon Battista Alberti Deifira
i Ecatomphila. 137 I els humanistes d'expressió llatina, formats des
deis temps d'Alfons el Magnánim, en la convivéncia amb els humanistes italians, continuaren considerant com a essencial en llur
formació el coneixement directe d'Itália; així ho veien, entre nosaltres, el cardenal Margarit i Jeroni Pau.
La renovació deis estudis gramaticals, que tant interessava alguns funcionaris de la cancelleria i a molts dirigents de les administracions municipals, preocupats per l'extensió i la millora de
l'ensenyament, arribá igualment d'Itália, molt abans que els canvis
d'orientació cultural imposessin Nebrija. Les edicions de la gramática de Perotti fetes a Barcelona (1475) i a Tortosa (1477), 138 les
Notes gramaticals de Bernat Vilanova, influides per Lorenzn
pel rnateix Perotti, impreses a Valéncia (1500), 139 i l'edició d'obres gramaticals d'Antonio Mancinelli a Perpinyá (1501) 14° en són
una prova. I cal tenir en compte que el catalá és la llengua de les
anotacions gramaticals, quan n'hi ha en llengua vulgar (Bernat Vilanova), o de les correspondéncies dels diccionaris (el Comprehensorium, de 1475, el Liber elegantiarum de Joan Esteve, de 1473,
l'adaptació del frasari llatí-italiá de Fliscus, de 1502), 141 cosa que
no canviá pas amb la introducció de les obres de Nebrija les edicions barcelonines i valencianes de la gramática llatina que duen
exemples traduits i les dues adaptacions del seu diccionari editades

Rumó I BALAGUER, op. cit., 832.
Ibid., 852.
J. RUBIÓ I BALAGUER-J. M. MADURELL, Documentos para la historia
de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553) (Barcelona 1955), 61.
Rusió I BALAGUER, Literatura catalana, III, 894.
RUBIó I BALAGUER-MADURELL, op. cit., 412.
J. GULSOY, Lexicografía valenciana, «Revista Valenciana de Filología», VI (1959-1962).
15
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a Barcelona el 1507 i el 1522). 142 Finalment, la mateixa Ilengua catalana fou objecte d'estudi, com ho veiem per les famoses Regles
d'esquivar vocables de Bernat Fenollar i Jeroni Pau.143

ASPECTES LINGÜíSTICS DE LA PRESENCIA CATALANA A NÁPOLS
DURANT EL REGNAT DELS DESCENDENTS D'ALFONS EL MAGNÁNIM

La cort de Ferran II i Isabel de Castella no fou l'única que
contribuí a la castellanització de l'aristocrácia catalana. El castellá
havia esdevingut llengua cortesana a d'altres monarquies del sud
d'Europa. Ja és sabut com era de castellanitzada la Navarra del rei
Joan, el nostre Joan II, i del príncep de Viana. La literatura cortesana de Portugal durant el segle xv fou bilingüe, malgrat la constant hostilitat política amb Castella. Aquest fet és recollit pel monumental Cancionero geral de Garcia de Resende, editat a Lisboa el 1516; i es mantingué com a realitat durant tot el segle xvi
i part del XVII. Alguns autors escriviren exclusivament en castellá,
com és el cas del conestable Pere de Portugal, elegit rei pels catalans en plena guerra civil, notable poeta i prosista.144
En fi, la cort napolitana de Ferran I, més conegut per Ferrante, que regná des de la mort del seu pare, Alfons el Magnánim, fins
al 1494, i la dels seus successors, el primogénit Alfons II (1494),
el fill d'aquest, Ferran II o Ferrandino (1494-1496), i l'altre fill
de Ferrante, Frederic I (1496-1501), fou potser el més notable d'aquests nuclis castellanitzants fora de Castella, almenys des del casament, el 1477, de Ferrante amb la germana de Ferran el Católic,
Joana d'Aragó.

R. G UILLEUMAS, Notes sobre les edicions gramaticals erasmianes de
Barcelona al segle XVI, «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II, 213-230.
A. M. B ADIA I M ARGARIT, Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, BRABLB, XXIII-XXV (1950-1953); M. SANCHIS I GUARNER, Sobre la data de les regles de purisme idiomátic de Bernat Fenollar, ER,
X (1962-1967); RIQUER, op. cit., III, 353-354.
144. B. C ROCE, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 58-77.
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Perqué després de la mort del rei Alfons el 1458, no solament
s'aturá la immigració des de la Península Ibérica, sinó que fins i
tot s'iniciá un corrent de retorn, especialment deis catalans, no
gens benvistos, per cert, pels napolitans. Amb tot, encara que foren
nomenats italians per als cárrecs més importants, la influéncia catalana i castellana no desaparegué del tot: el catalá mantingué per
molts anys el seu paper de llengua administrativa del regne i el
castellá fou la llengua familiar del rei (Ferrante no arribá mai a
parlar correctament l'italiá), i s'imposá finalment a la cort, arraconant definitivament el catalá molt abans que la seva substitució
tingués lloc a la cancelleria.145
Durant la guerra civil del Principat es produí un nou corrent
d'emigració cap a Nápols, especialment de mercaders i de menestrals, fins al punt que la colónia catalana torna a ésser próspera,
tot i que no deixá d'ésser malvista. 1" Testimonis coneguts d'aquesta emigració són els ja esmentats Romeu Llull, Jaume Ferrer
de Blanes i Benet Garret.
Durant el primer període del regnat de Ferrante la pressió del
castellá com a llengua de cultura havia disminuit a la cort, entre
altres coses perqué el rei no era gaire afeccionat a la poesia. Els interessos culturals de Ferrante es trobaven en el camp de les obres
didáctiques: tractats de política, d'art militar, de caca, de manescalia, etc.; i, al costat d'obres llatines, italianes i castellanes, s'interessá també per algunes de catalanes, bé traduides a l'italiá, com el
Llibre de manescalia de Manuel Dies de Calataiud (1488), les Ordinacions de la casa del rei de Pere el Cerimoniós (1485) o la versió catalana del Secretum secretorum (1475), bé en versió italiana
del mateix autor, com la Prattica della cetreria de l'ardiaca de Valéncia Maciá Mercader (1475), o, encara, directament en catalá, segons sembla, com el Libre del coch de mestre Robert, tan divulgat
el segle xvi per la impremta, en catalá i en castellá. 147 Entre les
famílies de la noblesa napolitana, formada per un entrellalament
'bid.
Ibid., 63.
147. Ibid., 65-66.
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de famílies autóctones amb d'altres d'origen catalá, aragonés i castellá, la poesia castellana no deixá mai d'interessar, peró als canÇoners del temps de Ferrante era la poesia italiana que dominava.
I quan el seu fill Frederic reintroduí a la cort la poesia aquesta ja
fou en llengua italiana.'"
Tanmateix, una revifalla de la castellanització de la cort s'havia
iniciat ja el 1477, amb l'arribada de la segona muller de Ferrante,
Joana d'Aragó, filla de Joan II de Catalunya-Aragó. Aquesta reina,
malgrat haver nascut a Barcelona i haver estat educada per una catalana, Isabel de Mur, fou un agent de castellanització com la seva
mare Joana Enríquez i el seu germá Ferran el Católic. A més, és
mantingué com a centre d'atracció de l'alta societat napolitana
molts anys després de la mort del seu marit, el rei Ferrante, compensant, en certa manera, el major grau d'italianització deis seus
successors. La seva influéncia comen0 per exercir-se entre les persones de procedéncia hispánica que l'envoltaren, sense oblidar els
catalans; en el viatge de vinguda des de Barcelona es féu acompanyar ja de moltes donzelles catalanes, que en part es casaren a Nápols. 1" Jaume Ferrer de Blanes entra al seu servei com a conseller
i com a joier (així consta ja el 1487), i, tot i que l'obra literaria
d'aquest escriptor és tota en catalá, arribá a dominar el castellá,
com ho demostren les cartes que hi escriví als Reis Católics i a Colom sobre qüestions de cosmografia. 15° I és significatiu que Ferran II de Catalunya-Aragó escrivís en castellá tant a Ferrer com a
Garret, cosa no gens freqüent tractant-se de personatges catalans
d'origen burgés i no pas aristocrátic. 15 " ¿Haurem d'atribuir, d'altra

Ibid., 65 i ss.
F. FERNÁNDEZ MURGA, Doña Juana de Aragón, Reina de Nápoles,
«Studi in onore di Ricardo Filangieri», II (1959), 175-196. Cf. M. BATLLORI,
Entorn de la bibliofilia d'Alfons II de Nápols, «Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro De Marinis», I (Verona 1964), 43-48, i A. RovIRA I
VIRGILI, História nacional de Catalunya, VI, 184.
V. COMA I SOLEY, op. cit.
A. DE LA TORRE, Documentos sobre las relaciones internacionales de
los Reyes Católicos, IV, doc. 552, i V, doc. 293.
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banda, a la influéncia de la reina Joana les Laors del Illmo. Sr. duche de Calabria escrites per Romeu Llull en castellá, segurament
abans de tornar d'Itália el 1479? 152
Peró, potser, el resultat més important de la influéncia castellanitzant de l'ambient napolitá que envoltava la reina Joana d'Aragó
a la fi del quatre-cents sigui la notable obra castellana de Joan Escrivá, el qual devia estar ja familiaritzat de temps amb la poesia
castellana — ja introduida en el clan aristocrátic valenciá de qué
peró segurament no esdevingué ell mateix un
formava part
poeta en castellá sinó en ocasió de la seva estada a Nápols com a
ambaixador de Ferran II entre 1494 i 1497. Les dues cobles seves
Porque yendo las damas de la señora reyna de Nápoles a monte,
no hizieron caca i Porque tornando las damas a caca, no fue su
amigo que figuren a la segona edició del Cancionero general, del
1514, es refereixen a l'esmentada reina Joana, ja vídua, o la seva
filla d'igual nom, casada amb el rei Ferrandino, nebot seu, i han
d'haver estat escrites en aquells anys.153

UN

EPISODI POC CONEGUT: LA CORT VALENCIANA
DE LES T RISTES R EINES

El 1499, amb l'augment de la influéncia francesa que es deixá
sentir a Nápols durant el regnat de Frederic I, la reina Joana, vídua de Ferrante, es refugiá a Castella, a la cort del seu germá, Ferran el Católic. Aquest la nomen el 1501 lloctinent general als regnes catalano-aragonesos i des d'aleshores s'installá a Valéncia, al
Real, juntament amb la seva filla, dita també Joana d'Aragó i vídua
igualment d'un rei de Nápols. 154 Les Tristes Reines, que així eren
anomenades, pogueren formar al si de la societat aristocrática va-

op. cit., III, 195; COLL I JULIA, op. cit.
op. cit., III, 361.
154. FERNÁNDEZ MURGA, op. cit., i A. DE LA TORRE, Juana de Nápoles.
Su venida a España en 1499, «Studi in onore de Riccardo Filangieri», II,
245-248.
RIQUER,
RIQUER,
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lenciana un nucli cortes castellanitzant, ben semblant al que crearen a Nápols. El 1507, mare i filia retornaren a Itália, t)eró ben
segur que llur estada a Valencia contribuí poderosament als sobtats
canvis de comportament lingüístic que es poden detectar entre la
noblesa valenciana a la fi del primer decenni del segle xvi. És un
tema que caldria estudiar amb profunditat.

C ATAL Á

I CASTELL Á A LA R OMA DELS B ORJ A

Els Borja, assimilats a la més alta i vella noblesa des de l'elecció al pontificat de Calixt III, constitueixen el cas més notable del
paper ben diferenciat que tingué el catalá entre aquells que no necessitaven del favor reial per a aconseguir poder i fortuna. És prou
sabut que el catalá fou a la Roma d'Alexandre VI (1492-1503) no
solament la 'lengua utilitzada pel papa i pels nombrosos cardenals,
familiars i altres collaboradors de nació catalana, sinó que fins i tot
fou parlada i escrita pels aragonesos i castellans de palau; era el
fenomen invers deis contemporanis cortesans de la casa de Ferran II o deis reis napolitans. L'epistolari deis Borja (del papa, deis
seus fills i deis cardenals i prelats al seu servei) constitueix, probablement, el conjunt de lletres privades catalanes més important de
tots els temps.155
A més de la cort pontifícia hí havia també la de César Borja,
que des de la mort del seu germá Joan, duc de Gandia, el 1497,
renuncia les dignitats eclesiástiques i esdevingué el puntal de l'activitat diplomática i militar del seu pare. Al seu voltant trobem
cortesans i capitans catalans, com Joan de Cardona, Hug de Montcada, Miquelot Corella, Jeroni de Lloris, Lluís d'íxer, Francesc
Mala, Pere de Castre o el cardenal Pere Lluís de Borja. Tanmateix,
la preponderancia del catalá com a 'lengua del clan no transcendí al
camp específicament literari. 156 Només d'Hug de Montcada, afecVegeu M. BATLLORI, A través de la história i la cultura (Montserrat
1979) i la bibliografia que cita.
CROCE, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 82 i ss.
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cionat a les antiguitats i protector d'humanistes, coneixem un fragment d'un notable poema en octaves reials, escrit alguns anys després que deixés Roma, quan ja era virrei de Sicilia: es tracta probablement d'un cant épic sobre la participació valenciana a la presa de Bugia el 1510. El regne de Valéncia participó, com tots els
altres estats de Ferran II, a l'expedició comandada pel comte Pedro Navarro. El fragment que coneixem és una exaltació, amb retórica classicitzant i antimusulmana, de la poténcia militar de Valéncia i esmenta la celebració que la ciutat féu per la victória;
efectivament, el 1510, durant tres dies, hi foren organitzades festes i processons.157
Peró també hi havía molts castellans en el seguici de César i,
en general, a la Roma borgiana; i no hi faltaven poetes i dramaturgs: seguint les passes de Juan de Lucena, de Juan de Mena i
d'Alonso de Palencia, s'establiren a la ciutat Diego Guillén de
Ávila, els sevillana Santiago Velázquez i Alonso Hernández, i d'altres, peró sobretot Juan del Encina.158 Del mateix César Borja, «el
duque Valentinoy», figuren al Cancionero general d'Hernando del
Castillo uns quants versos castellans de carácter emblemátic.159
De fet, quan a la mort del papa Alexandre, el 1503, Juli II
bandeja tots els catalans de la cort pontificia, es clogué sobtadament tot aquell extraordinari paréntesi que significá per a la llengua catalana la Roma deis Borja; en canvi, la llengua i la :iteratura
castellanes es mantingueren, no solament a Roma, sinó a tots els
indrets on anaren a parar familiars o antics cortesans d'aquell papa
d'infausta memória. La familia ducal de Gandia es castellanitzá
molt rápidament des del casament de Joan de Borja, el fill d'Alexandre VI, amb María Enríquez; llur fill, el segon duc, i Joana
d'Aragó, filla de l'arquebisbe de Saragossa Alfons d'Aragó, foren
els pares de sant Francesc de Borja, un deis casos més evidents de

E. DURAN, Diccionari de la literatura catalana (Barcelona 1979), s. v.
Montcada, Hug de. Publica un fragment del poema F. CERDA I Rico, a les
Notas al «Canto del Turia», de La Diana enamorada de G. GIL POLO (1778).
CROCE, op. cit., 84 i ss.
159. Edició de 1511, composició CXLIII.
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castellanització radical de la noblesa valenciana en una época prou
reculada com el segon quart del segle xvi.16°
Lucrécia Borja, duquessa de Ferrara des del 1505, mostró un
gran interés per la literatura castellana: de la seva má es conserven
cópies de poesies castellanes de canÇoner, i el mateix féu per a ella
el seu cortes Pietro Bembo. D'altra banda, un anónim poeta escriví en castellá una série de quintilles, el Loor de las damas, en elogi
de la duquessa i de les seves dames. 16 ' El 1507, a la mort de César
Borja, fou compost a Roma un epitafi en castellá per un poeta anomenat Soria. 162 Feia poc que havia passat l'época de les prevencions
contra els collaboradors d'Alexandre VI; entre els rehabilitats per
Juli II hí havia el cardenal Jaume Serra, parent de l'anterior papa,
i fou a casa seva que tingué lloc el 1513 una recitació de la farsa
de Juan del Encina Plácida y V itoriano."3 El qui ha estat considerat el fundador del teatre castellá restó a Roma fins al 1519, i encara hi retornó el 1522. 164 A Roma, també, visqué una altra de les
grans figures del primitiu teatre castellá, Bartolomé Torres Naharro; en diverses obres escrites entre 1512 i 1517 apareixen personatges i ambients valencians i fins i tot amb intervencions en catalá;
com és prou conegut, aquestes són especialment importants a la
comédia Seraphina, que es desenvolupa en un carrer de Valéncia,
on Serafina, la protagonista, i la seva criada Dorotea s'expressen
sempre en catalá. Tanmateix, aquesta preocupació pel món valencia
i per la llengua catalana no sabria dir si és conseqüéncia de la preséncia encara important de valencians a la Roma postborgiana o
respon a una llarga estada anterior de Torres Naharro a Valéncia.166
Algunes obres de teatre de Juan del Encina i de Torres Naharro

BATLLORI, Entorn de la bibliofilia d'Alfons II de Nápols, ja citat.
CROCE, op. cit., 85 i 87; M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., III, 193.
CROCE, op. cit., 84.
J. FUSTER, La Decadéncia al País Valencia (Barcelona 1976), 53;
CROCE, op. cit., 163.
CROCE, op. cit., 85.
J. ROMEU,

cit., 163.

Teatre profá, I (Barcelona 1962), 46-50; CROCE, op.
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foren impreses a Roma; altres ho foren a Nápols. 1" La desaparició
deis Borja no representa la desaparició deis escriptors castellans de
la cort pontifícia.167
La influéncia castellana no es limitó a Roma o a Nápols, sinó
que, a través de casaments amb filies deis reis de Nápols, havia
arribat a altres corts italianes, com la de Mil o la mateixa de Ferrara, des d'abans de la preséncia de Lucrécia.168
Aquesta moda castellanitzant que es propagá per tot Italia no
deixá de desencadenar una reacció entre els humanistes italians;
l'exposició més notable contra el que denominaven la «barbarie
hispánica» fou el tractadet De educatione, escrit en 1504-1505 per
Antonio de Ferrariis .11 Galateo, destinat a l'educació del duc de
Calábria Ferran d'Aragó, més endavant lloctinent a Valéncia, peró
aleshores símbol de la resisténcia italiana.'"

L A CORT NAPOLITANA DE LES T RISTES R EINES
Les dues campanyes militars de Nápols, encomanades per Ferran II a Gonzalo Fernández de Córdoba, dit el Gran Capitá, el
1495 i el 1500, per tal de neutralitzar les pretensions franceses i
obtenir, en definitiva, de proclamar-se'n rei, reeixiren el 1503, després de les victóries de Cerignola, Garigliano i Gaeta. Es tractava
d'un exércit professional, sense la intervencíó de la noblesa cortesana, on hi havia capitans i soldats catalans, peró que era controlat
per castellans, i no semblava que després de la victória militar hagués d'anar d'una altra manera l'administració política del regne
napolitá. Peró ben aviat, a la mort de la reina Isabel el 1504, Ferran II fou separat del govern de Castella i, i'any següent, el rei incorporá formalment el regne de Nápols a la corona catalano-arago-

CROCE, op. cit., 163, i I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine
del secolo decimottavo (Bari 1916).
CROCE, La Spagna nella vira italiana durante la Rinascenza, 85 i ss.
Ibid., 88 i ss.
Ibid., 103 i ss. (especialment pp. 113-115).
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nesa. Aixe) oferí als catalans una nova oportunitat de protagonisme militar, polític i social a Italia.
El rei Ferran i la seva segona muller Germana de Foix feren
llur entrada a Nápols el 1506 acompanyats de gentilhomes i alts
funcionaris catalans, especialment del regne de Valéncia, entre els
quals el ve11 mestre racional Joan Escrivá i altres personatges que
trobarem després entre els autors de composicions castellanes al
Cancionero general ( Jeroni de Cabanyelles, Francí de Montpalau,
Jeroni d'Artés) o simplement esmentats com a poetes del cercle
del comte d'Oliva (Miguel de Vilanova, Roderic de Borja, Lluís de
Calataiud); entre els acompanyants del Principat trobem Galceran
Durall, amic i contertuli de Boscá i pare del poeta homónim.17°
El 1507, el rei tragué del regne el Gran Capitá i els castellans
que amb ell s'hi havien establert, nomen virrei el comte de RibagorÇa i altres catalans accediren als cárrecs de govern."' El 1506
havien anat també a Nápols, en el seguici del rei, la seva germana
Joana, vídua del rei Ferrante de Nápols, i llur filla dita també Joana d'Aragó, vídua de Ferrandino, les anomenades Tristes Reines,
de qui ja hem parlat com a nucli aglutinador de la vida cortesana
de Nápols abans del 1500 i de Valéncia entre 1501 i 1506. En el
viatge es feren acompanyar d'algunes de les dames de llur palau
valencia. Dames i gentilhomes, en bona part procedents de Valéncia, s'integraren així a la ja «mestissa» alta societat napolitana, que
accentuá a partir d'aleshores la seva castellanització. És al voltant
de les Tristes Reines que les dames de l'aristocrácia valenciana entraren en contacte directe amb una cort castellanitzada. La residéncia d'aquesta cort era al Castel Capuano, on també es trobaven
Beatriu, filla de Ferrante, que havia estat reina d'Hongria, i una

Libre de membries de diversos sucesos e fets memorables e de coses
senyalades de la ciutat e regne de Valéncia (1308-1644), ed. S. CARRERES
ZACARÉS, II, 743-744, i R. FILANGIERI, Arrivo di Ferdinando il Cattolico a
Napoli, «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón», Estudios, III (Saragossa 1954), 311; N. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, III (Barcelona 1709), 132.
SOLDEVILA, História de Catalunya, 876.
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néta d'aquell mateix rei, Isabel d'Aragó, duquessa vídua de Milá,
i la filla d'aquesta, la duquessa Bona Sforza, futura reina de Poli>.
nia. Entre les dames catalanes al servei de les reines vídues de Nápols hi havia Joana de Vilamarí, Violant de Centelles, Angela de
Vilaragut i Maria Carrós. 172 Una altra petita cort d'aquell exuberant món napolitá fou la casa del príncep de Salern Ferrante Sanseverino, fill de la duquessa de Vilafermosa Marina d'Aragó (nebot,
per tant, del virrei comte de RibagorÇa), peró que a causa de la
tradicional francofília de la seva familia hagué de remarcar el to ja
fortament castellanitzant del món que l'envoltava. Ferran el Católic casa el príncep de Salern amb Isabel de Vilamarí, que esdevingué així, juntament amb Lucrécia Borja, una de les dames catalanes més poderoses del seu temps.173
Aquella societat fou fecunda literáriament en italiá, peró també en castellá; el mateix Ferrante Sanseverino i el comte de Palma
Gian Francesco di Capua escriviren poesies en castellá. D'alguns
autors napolitans d'estirp castellana, com Pedro de Acuña, Carlos
de Guevara, Diego de Quiñones o Rodrigo Dávalos, figuren versos
d'amor al Cancionero general. El marqués de Pescara Fernando Dávalos dedicava versos castellans a Isabel de Requesens, la muller
de Ramon de Cardona, virrei de Nápols des del 1509.174
A aquell conglomerat s'afegí també el grup de catalans que,
després de la mort d'Alexandre VI, havien passat del servei de César Borja al del Gran Capitá i havien restat després a Nápols: Hug
de Montcada, el cardenal de Valéncia Pere Lluís de Borja. ...-.troni
de Lloris, Pere de Castre, Joan de Cardona, Francesc Maca de Li-

B. CROCE, La corte delle Tristi Regine a Napoli, «Archivio Storico
per le Province Napolitane», 1894, pp. 354 i SS.; FILANGIERI, op. cit.; FERNÁNDEZ MURGA, op. cit.; V. GENOVÉS, La triste reina de Nápoles, hermana del
Rey Católico (Madrid 1941); A. SCANDONE, Le tristi reyne di Napoli Giovanna III e Giovanna IV d'Aragone, «Archivio Storico per le Province Napoli-

tane», XIV (1928-1929).
CROCE, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 129, i
Aneddoti di varia letteratura, I (Bari 1953), 330-338.
174. CROCE, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 140-141.
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cana i d'altres, a més del vell cardenal borgiá Francesc de RemoEl virrei Ramon de Cardona, dit també el Gran Capitá, féu
participar tots aquells cortesans, entre el 1512 i el 1515, en la Barrera gran campanya militar que un catalá comandó per terres d'Itália. Comencá amb una duríssima derrota a Ravenna, on moriren
molts catalans, peró després tingué notables éxits, com i'entrada a
Mili, el restabliment deis Médici a Floréncia o la derrota deis venecians a La Motta. 1" Tot aquest món, format per les corts galants
de les Tristes Reines i deis prínceps de Salern i les empreses militars de Ramon de Cardona, ha deixat un important conjunt de documents literaris: uns de populars, com un romano castellá sobre
la Trista Reina mare, recollit ja el 1550; 177 d'altres sorgíts d'entre
els mateixos protagonistes, com el Dechado de amor, llarr ,oema
escrit el 1510 per un desconegut Vázquez per encárrec del cardenal
Pere Lluís de Borja, que n'és el protagonista,'" o bé la Visión deleitable, d'un anónim cavaller, que no és altra cosa que una graciosíssima obra lasciva, publicada a Valéncia el 1519 al Cancionero de
obras de burlas provocantes a risa,'" i, sobretot, la famosa novella
Qüestión de amor, igualment anónima i potser d'autor valenciá,
publicada a la mateixa ciutat de Valéncia el 1513. 1" Aquesta novella té com a tema l'exércit de cortesans de Ramon de Cardona
que havia d'ensorrar-se a Ravenna.
També Torres Naharro reflectí aquests ambients militars a la
comédia Soldadesca a la vegada que cantava éxits militars de Carop. cit., III, 117.
Vegeu la bibliografia citada a la nota 55.
MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., III, 189 i 191-193.
CROCE, op. cit., 145-150 i 153; MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., III,
FELIU DE LA PENYA,

189-193.
CROCE, op.
CROCE, op.

cit., 150-153; MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., III, 192.
cit., 131-145, i Di un antico romanzo spagnuolo relativo
alla storia di Napoli, «La questión de amor», «Archivio Storico per le Province Napolitane», 1943; MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., III, 183-189, i Orígenes de la novela, II (Santander 1952), 48-55. Sobre la valencianitat de l'autor
de la Qüestión d'amor, cf. G. COLON I DOMENECH, Catalanismos, dins Enciclopedia Lingüística Hispánica, II (Madrid 1967), 223.
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dona al Psalmo a la gloriosa victoria que los españoles ovieron contra venecianos, escrit després de la batalla de La Motta el 1513.181
Les Tristes Reines i les seves dames, la duquessa de Milá í la seva
filla, l'almirall Bernat de Vilamarí i les seves filles Isabel i Joana,
el virrei Ramon de Cardona, els cardenals Pere Lluís de Borja i
Francesc Remolins, la princesa vídua de Salern Marina d'Aragó, els
capitans Jeroni de Lloris, Jeroni de Fenollet, Rafael de Pacs i Lluís
d'Ixer són, al costat d'altres napolitans i castellans, els protagonístes d'aquestes obres.
Les Tristes Reines moriren poc després de Ferran el Católic:
la mare el 1517, la filla uns anys després. I, mort el virrei "amon
de Cardona el 1522, llevat del curt virregnat d'Hug de Montcada
en 1527-1528, ben pocs catalans tornaren a intervenir al govern
del regne. Des d'aleshores Nápols semblá reservat als castellans,
encara que ja feia anys que s'havien afeblit la immigració de nobles
í cavallers catalans í la circulació intensa d'homes, idees i mercaderies entre les ciutats catalanes i les del sud d'Itália. Només restaven a Itália els qui havien adquirit lligams familiars, com la famosa princesa de Salern Isabel de Vilamarí, una de les dues filles de
l'almirall empordanés Bernat de Vilamarí establertes a la ciutat
com a dames de la germana de Ferran el Católic, que, en certa manera, en fou la successora com a nucli aglutinador de l'alta societat
napolitana.182
La penetració del castellá a Nápols fou de tal magnitud, que, si
ja Castiglione recomanava el 1528 en el seu Libro del cortegiano
que la noblesa italiana sabés el castellá tant com el francés, i Juan

E. JULIA MARTÍNEZ, La literatura dramática del siglo XVI, dins Historia general de las literaturas hispánicas, III (Barcelona 1953), 111 i ss. Encara el 1594 era representada a Venécia l'obra d'Oracio Vecchi L'Amfiparnaso, de transició entre un madrigal i una ópera, on apareixen el capita Cardona
i Isabel, tot expressant-se en un pretés castellá, record de Ramon de Cardona
i d'Isabel de Requesens.
CROCE, Aneddoti di varia letteratura, 330-338; G. CONIGLIO, Note
sulla societá napolitana di tempi di don Pietro di Toledo, «Studi in onore di
Riccardo Filangieri», II.
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de Valdés afirmava cap al 1535 que «en Italia assí entre damas
como entre cavalleros se tiene por gentileza y galanía saber hablar
castellano», un alemany conegut com a Giovanni Boemo considera
el 1543 que a Nápols parlaven castellá.183
Peró i'ambient que envoltá les Tristes Reines a Valéncia o a
Nápols mateix, en aquells anys en qué els catalans, sobretot els valencians, hi predominaven, el retrobarem uns anys després a la Valéncia de Germana de Foix i del duc de Calábria, el fill í hereu del
darrer rei de Nápols que hom hauria volgut casar amb la més jove
de les dues reines vídues.

L'ACCIó CASTELLANITZADORA DEL COMTE D'OLIVA

La castellanització de la noblesa valenciana fou més rápida i
més profunda que la barcelonina (pensem que una bona part de
l'alta noblesa del Principat, com els Cardona de Bellpuig o els Vilamarí no residien a Barcelona, sinó a l'Urgell i a l'Empordá); i no
solament perqué tingué una preséncia més nombrosa i més constant en la vida cortesana a Castella o a Nápols, o als camps de batalla de Granada o de la Itália septentrional, o, encara, a causa de
l'estada de les Tristes Reines a la Valéncia deis primers anys del
regle, sinó també perqué a la mateixa ciutat es desenvolupa una
intensa vida cortesana que tingué com a centre la casa de Serafí de
Centelles, comte d'Oliva des de la mort del seu pare el 1480, el
més important deis membres de la noblesa resident a Valéncia; fou
a casa seva que residí el Gran Capita el 1507, quan, cridat a Castella pel rei, pass per la ciutat, acompanyat deis seus capitans castellans i d'alguns de catalans, com Hug de Montcada, tots ells rebuts com a herois.184
El cas de Serafí de Centelles era un d'aquells en qué la castellanització tenia orígens familiars. Era fill d'aragonesa, Beatriz Ximé-

B. CROCE, La lingua spagnuola in Italia (Roma 1895), 10 i 18.
L. M. DE LOJENDIO, Gonzalo de Córdoba (El Gran Capitán) (Madrid 1942), 336-337.
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nez de Urrea, dona que degué tenir una gran influéncia en la familia, per tal com anys després, un nebot del comte i hereu seu, fill
de Querubí de Centelles, es feia dir Francesc Gilabert Ximénez de
Urrea.l8e
L'acció del comte d'Oliva no es limitó als vint anys darrers del
segle xv, com s'esdevingué amb la cort que el duc de Cardona mantingué a Barcelona després de la mort de Joan II, sinó que, decidit
a propagar la llengua i la literatura castellanes entre l'aristocracia
valenciana, aconseguí de consolidar un notable corrent literari en
aquella llengua.
No és que al seu voltant no es produís també literatura en catalá. Ja hem dit que el seu cunyat, Lluís de Fenollet, havia traduit
la Histbria d'Alexandre impresa a Barcelona el 1481. 186 Peró el
que és més significatiu és el cas de dues persones adscrites al seu
servei, totes dues de procedéncia burgesa. Es tracta del seu secretara, Bernardí Vallmanya, un deis participants als coneguts certámens valencians de 1474 i 1486 i autor de la versió catalana de la
Cárcel de amor de Diego de San Pedro editada a Barcelona el
1495.187 I del preceptor de l'hereu, el tebleg i humanista de familia genovesa Joan Baptista Anyes. Encara que era fonamentalment
poeta en liad, amb la seva reduida producció catalana, de carácter
religiós, Anyes fou l'únic continuador notable de la poesia de Roís
de Corella.188
Tanmateix, l'acció de Serafí de Centelles es féu notar, com hem
dit, en un sentit contrari, ja a la fi del segle xv. Així, amb motiu
d'un certamen que convocó entre 1480 i 1486, en el qual oferia un
diamant al poeta «qui més lloaria i millor la senyora na Francina
Rossa», la que fou amant de Joan II en la seva vellesa, rebé una
poesia en catalá i una altra en castellá del barceloní Romeu Llull;
la darrera és aquella que comenta amb el vers «D'Oliva, vos, con-

GEC, s. v. Castella.
Supra.
J. Rumó I BALAGUER,

Literatura catalana, III,

854.

introducció a l'edició facsímil de La vida de sant Julia
abat y mártir y santa Basylissa verge, de J. B. ANYES (Barcelona 1971).
E. DURAN,
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de, señor muy discreto» . 183 D'altra banda, d'un germá del comte,
el canonge de la seu valenciana Jordi Centelles, habitual deis certámens religiosos convocats en aquesta ciutat, es conserva una cobla en castellá a l'empordanesa Blanca de Rocabertí. 19° Com veiem
el radi d'acció no es limitava a Valéncia.
Peró és d'aquesta ciutat i deis primers deu anys del segle xvi
que coneixem més noticies sobre l'ambient literari que Serafí de
Centelles crea al seu voltant. Hi ha una interessant composició en
castellá d'un «bachiller Ximénez», potser el cordovés Gonzalvo
Ximénez, que figura a la primera edició del Cancionero general
d'Hernando del Castillo que duu el títol de Purgatorio de amor, on
es relacionen els poetes («leales amadores» els anomena) que envoltaven el comte d'Oliva en una data no gaire anterior a la de l'edició del Cancionero, el 1511. Tots ells eren nobles o cortesana, com
el castellá marqués de Cenete; Rodrigo Hurtado de Mendoza, establert de poc a Valéncia (obtingué la baronia d'Alberic i la senyoria
d'Aiora), o el comte de Cocentaina, Joan Roís de Corella, casat
amb una neboda del poeta Jorge Manrique, o el comte d'Albaida,
Jaume de Milá, casat amb una néta de Joan II, o els barons de
Guadalest, Alfons de Cardona, de Vilallonga, Roderic de Borja,
d'Andilla, Joan Ferrandis d'Herldia, i de Manises, Pere Bon, í el
cosí d'aquest, Joan Bou!, i Ramon Carrós, fill de Francesc Carrós i
Pardo de la Casta, i Roderic Corella, potser el germá i hereu del
comte de Cocentaina, i Miguel de Vilanova, Francesc de Fenollet,
Lluís de Calataiud i Alfons Rebolledo. D'alguns no coneixem cap
obra, peró deis qui en conservem, tots figuren al Cancionero general amb poesies castellanes, i només de Fenollet i de Ferrandis
d'Herédia sabem que escrivissin també en catala.19t

RIQUER, op. cit., III, 201.
Ibid., 374.
191. MENÉNDEZ PELAYO, O. cit., III, 408. Del cordovés Gonzalvo Ximénez, batxiller en drets, figurava un Ad urbem Valentiam panegyricum carmen a l'edició de I'Oratio luculenta ad laudibus Valentiae d'ALONSO DE PROAZA (Valéncia 1505) (cf. NORTON, op. cit., 450).
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LA PRESENCIA DE BATXILLERS CASTELLANS: JUAN DE NARVÁEZ
I EL COMTE D'OLIVA
No fou aquest batxiller Ximénez l'únic universitari que parasitava al voltant de l'alta societat deis Paisos Catalans, especialment
de Valéncia. Sovint castellans o aragonesos, amb una mentalitat
ben diferent de la deis antics mestres de gramática o de la deis
nous humanistes del país, rondaven de ciutat en ciutat cercant, en
general, feines relacionades amb l'ensenyament o amb l'edició de
llibres. Ja he parlat abans del paper que exercí a Barcelona el castellá Martí Ivarra, que acabá catalanitzant-se del tot; 192 també he
esmentat el fet que un notad de Tortosa posés un preceptor castellá, dit Rodrigo López, al seu fi11. 193 A Valéncia mateix arriba el
1504 el batxiller asturiá Alonso de Proaza procedent de Salamanca
i de Sevilla — on havia corregit i prologat La Celestina — i cridat
pels jurats de la ciutat per ocupar la cátedra de retórica de l'estudi
general, on llegí l'any següent una oració llatina en elogi de Valéncia, publicada el mateix 1505, juntament amb un Romance heroyco sobre el mateix tema, que comenta amb els vers «Valencia ciudad antigua, Roma primero nombrada». Proaza es deixá guanyar
per a la causa lullista i es dedica a difondre l'obra de Ramor. Llull,
incloses algunes traduccions catalanes, a través de la impremta, ajudat pel mercader i poeta genovés resident a Valéncia, de qui ja
hem parlat, Bartomeu Gentil.'"
Sovint aquests batxillers foren un factor de castellanització cultural: el mateix Proaza intervingué en alguna edició valenciana
d'obres d'espiritualitat en castellá i semb:a que intervingué en les
edicions valencianes de La Celestina de 1514 i 1518; 195 Joan Fus-

Supra.
Supra.
ROGENT-DURAN, Bibliografia de les edicions lullianes; N ORTON, op.
cit.; FUSTER, La Decadéncia al País Valencia, 10. El romano fou reproduit
també al Cancionero general el 1511.
Figura ja com editor de l'edició de Salamanca de 1500 i el seu nom
i els seus comentaris són reproduits a les edicions posteriors, incloses les esmentades a Valéncia. Vegeu les diverses edicions de Calisto y Melibea a N ORTON, op. cit.
16
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ter ja ha fet notar també la intervenció de Juan Molina, batxiller
de Ciudad Real, arribat a Valéncia el 1515 o abans, en l'increment
de la producció de 'libres en castellá a la ciutat, en especial de versions d'Erasme. 1" ¿Era també un batxiller castellá establert a Valéncia aquell Nicolás Núñez de qui el Cancionero general publicá
un debat en castellá amb Bernat Fenollar i que sabem que escriví
la continuació de la Cárcel de amor de Diego de San Pedro? 197
En relació amb el comte d'Oliva trobem encara un altre d'aquests batxillers; es tracta del cordovés Juan de Narváez, que cap
al 1500 havia arribat a Valéncia i es guanyava la vida amb l'ensenyament. Narváez escriví poesia des de molt jove i com que el
comte es dedicava a protegir poetes castellans i feia llegir llurs
obres en el cercle d'aristócrates que l'envoltava, en saber les activitats literáries d'aquest batxiller — quan ja feia dotze anys que residia a la ciutat —, en volgué conéixer alguna mostra. 1" El rebuig
que el comte d'Oliva féu d'una obra seva l'induí a escriure entre
1510 i 1515 el curiós llibre titulat Las valencianas lamentaciones,
en part un elogi al Gran Capita, per() a la vegada una arrogant resposta al comte, tot expressant l'orgull de castellá ofés per un estranger — malgrat la seva castellanització Serafí de Centelles no
deixava d'ésser un estranger per a Narváez
per() no a títol individual, sinó com a nació. Amb versos d'exaltació castellana, o amb
advertiments als qui rebutgin les obres dels poetes d'una nació protegida per Déu, i amb menyspreu per les altres nacions — natural
ment inclosa també aquella a la qual, malgrat ell, pertanyia el comte d'Oliva.1"
EL «CANCIONERO GENERAL» D'HERNANDO DEL CASTILLO

Resultat d'una altra més fructífera collaboració entre el comte
d'Oliva i d'un d'aquests professionals de la cultura vinguts de CasM. B ATAILLON, op. cit., 205, 282, 358.

Supra.
MENÉNDEZ PELAYO,

Ibid., 109-111.

op. Cit., 107.
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tella fou l'edició del tantes vegades esmentat Cancionero general,
monumental coilecció de poesía quatrecentista i contemporánia,
majoritáriament castellana, per a la qual Hernando del Castillo treballa vint anys amb l'ajuda del comte d'Oliva. La impressió, financada pel mercader saonés establert a Valéncia Lorenzo Ganoto, fou
duta a terme el 1511 a Valéncia per Cristófol Cofman. Davant
l'éxit de venda deis mil exemplars editats, un altre impressor establert a Valéncia, Jordi Costilla, dugué a terme el 1514 una nova
edició preparada pel mateix Castillo. L'obra tingué encara altres
edicions al llarg del segle xvi, peró foren fetes a Toledo, Sevilla i
Anvers. Un altre impressor valencia, Joan Vinyau, imprimí, el
1519, el Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, selecció
de les composicions erótiques i burlesques del Cancionero general
(de les dues edicions valencianes), augmentada amb un paren de
llargs poemes més.20°
Les conseqüencies d'aquestes edicions foren molt importants en
l'evolució del gust literari d'amplis sectors de les classes altes i mitjanes. En primer lloc de Castella, perqué, naturalment, el mercat
castellá havia de donar el major nombre de lectors, com ho van
preveure ja els impressors en demanar el privilegi d'impressió també per a Castella, peró igualment de Portugal, de Nápols i, és clar,
de la mateixa Valéncia: entre els llibres confiscats als agermanats
valencians al voltant de 1524 figura almenys un exemplar del Cancionero general.201

La gran difusió que aconseguí popularitzá la trentena d'autors
valencians deis quals apareixen obres, i la manca d'altres obres
comparables evita que se'n completessin les llacunes; aixó el convertí, almenys a Valéncia, en un punt de referéncia que féu oblidar
rápidament una gran part deis autors anteriors que no hi figuraven
i ajudá a mentalitzar els lectors que el país era literáriament bilin-

Vegeu A. RODRÍGUEZ-MOÑINO, Suplemento al Cancionero general
de Hernando del Castillo (Valéncia 1959).
R. GARCÍA CÁRCEL, Las Germanías de Valencia (Barcelona 1975),
174.
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güe, amb una producció en catalá més arcaitzant que la castellana.
Un efecte més o menys semblant al que fan els apéndixs de «literaturas regionales» que apareixen tan sovint en els moderns manuals de «literatura espanyola».
La data de 1511 no crec que pugui ésser utilitzada per datar
un canvi de llengua literaria, com ha estat fet, perqué el contingut
valenciá de la collecció comprén vint o trenta anys de producció
poética. Hi figuren autors de la vella aristocracia quatrecentista,
com Lluís í Francí de Castellví, Joan Escrivá o Francesc Carrós,
deis quals coneixem obres anteriors a 1500, o com Francí de Montpalau, Jeroni de Vic, Lluís i Enric de Montagut o el comte d'Oliva, que no han deixat constancia d'activitat literária anterior. Del
vell grup de conreadors de la poesia de gust més o menys burgés
figuren encara Narcís Vinyoles, Bernat Fenollar, Jaume Gassull,
Joan Verdanxa i Miguel Peres. Més joves eren Alfons de Cardona,
Lluís Crespí de Valldaura i Jeroni d'Artés (que cal distingir, em
sembla, del misser Artés collaborador de Fenollar i de Vinyoles,
potser misser Francí d'Artés); 202 i també Jeroni de Cabanyelles,
Joan de Cardona, Francesc de Fenollet, mossén Aguilar (potser
Onofre d'Aguilar) i Joan Ferrandis d'Herédia.
Potser també eren valencians, bé que són difícils d'identificar,
els que apareixen amb els cognoms de Rull, Mur, Pardo i Peralta.
No podem precisar tampoc d'on són, tot i que em decanto per considerar-los castellans residents a Valéncia, el «bachiller Ximénez»
i el «Nicolás Núñez», que he esmentat abans. Ben poca cosa sabem
de mossén Juan Tallante, potser Joan Tallant, actiu ja el 1486 com

202. No trobo arguments perqué la identificació sigui feta amb misser
Francesc d'Artés, un deis juristes més coneguts de la Valéncia de la fi del segle xv, que fou, almenys del 1480 al 1494, assessor deis justícies de la ciutat.
No és que un militar com mossén Jeroni d'Artés, que figura entre els nobles,
cavallers i ciutadans honrats que acompanyaren Ferran II a Nápols el 1506, no
pogués, en teoria, ésser també doctor en dret, pera res no s'oposa a la no identitat deis dos escriptors, i el contacte amb la Nápols castellanitzant explica
prou bé que Jeroni d'Artés sigui l'autor del poema dantesc en castellá Gratia
Dei que publica Hernando del Castillo.
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a poeta religiós en castellá i tan ben representat al Cancionero general. Trilles, amb composicions exclusivament en castellá, sembla
de familia de menestrals, estament al qual pertanyia Vicent Ferrandis, poeta incorporat a l'edició del 1514.
De Joan Verdanxa, de Miguel Peres i de Vicent Ferrandis hi
figuren només composicions en catalá; de Fenollar, de Vinyoles i
de Francí de Castellví, en totes dues llengües. De tots els altres
Hernando del Castillo només seleccionó poesies en castellá, excepte
de Bartomeu Gentil, el mercader d'origen genovés, del qual l'edició
de 1514 inclou divuit sonets italians. Encara podríem afegir a
aquesta llista el nom de César Borja, del qual hi ha, com he dit, un
breu lema en vers castellá, i el del noble castellá arrelat a Valéncia
Rodrigo Hurtado de Mendoza, marqués de Cenete.
Finalment, cal que esmenti la ben minsa representació d'escriptors del Principat, perque de Mallorca o de les altres illes no n'hi
ha cap. Curiosament no apareixen ni Francesc Moner, ni Romeu
Llull, ni Miguel Estela, ni Francesc Alegre. De la marquesa de Cotró i del comte de Ribagorla, tan marginals dins l'aristocracia catalana, hi apareixen uns escassos versos emblemátics. De fet, l'únic
autor que hi figura del nord de l'Ebre és Joan Boscá, i, naturalment, com a poeta en castellá

E LS GENTILHOMES DE LA CASA DEL REI
I LA LLENGUA CASTELLANA

Si ens fixem en els escriptors d'origen aristocrátic que figuren
al Cancionero general contemporanis a la seva publicació, veurem
que en bona part apareixen entre els que el batxiller Ximénez esmenta al Purgatorio de amor al voltant del comte d'Oliva i del
marqués de Cenete. Podríem pensar que aquesta adscripció massiva de la joventut aristocrática valenciana a la literatura castellana
era el fruit de la constancia pedagógica de Serafí de Centelles, peró
em sembla que ha de tenir una altra explicació. De fet, Boscá, que
no pogué participar en les tertúlies del comte d'Oliva, tingué, més
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que cap deis valencians contemporanis, plena consciencia de participar en una operació de renovació deis esquemes culturals.
El que és comú en tots aquests autors, els seleccionats per Hernando del Castillo i els esmentats pel batxiller Ximénez, és el fet
d'haver figurat en la nómina de la casa del rei i haver residit més
o menys temps a la cort. Aquests gentilhomes de la casa reial sofriren l'impacte de la, en general, llarga residencia a Castella i de
la convivencia amb els gentilhomes castellans que Ferran II tenia
igualment al seu servei; no disposem de dades anteriors, peró de
la nómina de 1512, de 267 gentilhomes, no gaire menys de la meitat són de llinatge catalá; la resta són aragonesos i castellans, algun
siciliá i, potser, algun sard:203
Si tenim en compte que aquests gentilhomes havien ingressat
molt sovint ben joves al servei de la cort, fins i tot ja com a patges, que potser d'altres havien acudit prop del rei per prendre part
a la guerra de Granada, amb l'afany de participar en el repartiment
deis tresors que hom hi esperava trobar, comprendrem per qué per
primera vegada un nucli important de joves donzells catalans sense
fortuna, i fins i tot, de nobles i cavallers decebuts de llur país se
sentien identificats amb una monarquia forastera, peró dinámica i
expansiva, i que procuressin d'imitar les formes de viure de la cort
i de parlar-ne la llengua.
Sembla que Ferran II s'adregava en general en catalá als seus
súbdits que tenien per natural aquesta llengua. Així sembla deduirse d'una detallat report fet per Joan Bernat de Marimon, síndic de
Barcelona, d'una entrevista amb els reis tinguda a Medina del Campo el 1482, on es reprodueixen en catalá les frases adregades per
Ferran II a Marimon, i en castellá — o en un pretés castellá — les
adregades pel monarca a la reina Isabel:204 Tanmateix, no sembla
que aquesta práctica la seguís amb els seus getilhomes i amb la noblesa en general, segons un eloqüent testimoniatge escrit d'un ca-
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caller valenciá que participa en l'expedició en defensa de Perpinyá el 1503.2"
També sembla ciar que de moment no es produí cap canvi en
la llengua familiar, entre altres coses perqué aquestes circumstáncíes no afectaren habitualment les dones de l'aristocracia, llevat les
que pogueren entrar al servei de les Tristes Reines. Peró ¿és que
la fidelitat de les dones al catalá comportava necessáriament l'abséncia de canvi lingüístic? Tenim l'exemple del cavaller Francesc
de Fenollet, que el 1512 figurava entre els gentilhomes de la casa
del rei, el qual, tot i ésser un deis poetes valencians que figuren
amb obres en castellá al Cancionero general del 1511, redacta en
versos catalans el veredicte — el «vexamen» — del certamen de
Santa Caterina de Valéncia d'aquest mateix any; tanmateix hi inclou un fingit diáleg en el qual ell respon en castellá al que la seva
muller li diu en catalá. ¿Era aquest bilingüisme familiar també una
ficció? 206 En tot cas caldrá que recordem la situació tan semblant
que apareix als diálegs de la farsa de La vesita de Joan Ferrandis
d'Herédia representada el 1524 o 1525 a la cort valenciana de Germana de Foix.2°7 I no oblidem que és en boca d'una dona, de la
protagonista valenciana de la comédia Seraphina, escrita entre 1514
i 1517, que Torres Naharro posa aquestes consideracions sobre el
parlar deis castellans:
«Quins traidors, y com van nets
de bondat los castellans,
que tenen llengua y no mans,
y paraules y no fets!»208

Encara el 1540 el catalá era la llengua en qué s'escrivien dues
dames de les més poderoses famílíes de la noblesa catalana, la va-

Libre de memi.ries de diversos sucesos, 736.
M. S ANCHIS I G UARNER, Els valencians i la llengua autóctona durant
els segles XVI, XVII i XVIII (ValIncia 1965), 26-27.
FUSTER, La Decadéncia al País Valencia, 13 i 28.
J. R OMEU, Teatre profa, II (Barcelona 1962), 14-15; R. F ERRERES,
Obras de Juan Fernández de Heredia (Madrid 1955).
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lenciana Hipólita de Liori i la barcelonina Estefania de Requesens,
mare i filia; i el que és notable és la gran qualitat lingüística i literária de les cartes d'Estefania, tot i haver-se casat amb un noble
castellá i residir a la cort, on servia l'emperadriu Isabel.2°9
Foren precisament dos gentilhomes de la casa de Ferran II,
que consten a la nómina de 1512, els qui encomanaren a Narcís
Vinyoles la versió castellana del Supplementum chronicarum de
Foresto, a partir de la traducció italiana, la qual fou impresa a Valéncia el 1510. Eren el baró de Toga, Lluís Carrós, fill d'aquell
Francesc Carrós i Pardo de la Casta de qui tantes vegades hem parlat i germá de Ramon Carrós, un deis poetes del cercle del comte
d'Oliva esmentat pel batxiller Ximénez, i el baró de Manises, Pere
Boil, un altre deis poetes del Purgatorio de amor.21°
En el próleg, Vinyoles s'excusa del seu mal castellá i justifica
que hagi fet la traducció a aquesta llengua amb uns arguments que,
per primera vegada, contenen el reconeixement explícit de la superioritat del castellá sobre la própia llengua: «... más con desseo de
servir y complazer a muchos que con presuntuoso atrevimiento, osé
alargar la temerosa mano mía para ponerla en esta limpia, elegante
y graciosa lengua castellana, la qual puede muy bien y sin mentira
ni lisonja, entre muchas bárbaras y salvages de aquesta nuestra España, latina, sonante y elegantíssima ser llamada».211
Aquestes frases han atret l'atenció dels estudiosos i llur sentit
ha estat molt discutit. Si les opinions lingüístiques de Vinyoles són
sinceres o oportunistes, será sempre difícil d'esbrinar del tot. Vinyoles era un bon escriptor en llengua catalana i costa de creure
que no la considerés «latina, sonante y elegantíssima» i, a més, el
que diu recorda molt les idees de Nebrija, gairebé un lloc comú
dels ideólegs castellans de l'imperi. Els darrers anys de la vida de
Vinyoles no inviten a creure en la seva sinceritat: era un deis executors de la política de Ferran II a Valéncia sense tenir cap cárrec
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que ho justifiques, i en fou recompensat amb el privilegi militar,
cosa que l'allunyá de la seva clásse, la burgesia, i, d'altra banda,
superá els greus problemes que tingué la seva muller, la conversa
Brianda de Santángel, amb la Inquisició, grácies a la seva influencia
prop del rei.212
Peró, a més, era un encárrec fet, probablement, pel seu notori
coneixement de la llengua italiana i per la seva condició d'escriptor; i ell podía haver-se limitat a reproduir les raons que els dos
nobles h donaren per a voler la traducció al castellá. El que el llibre s'hagués de vendre a Castella, com ho demostra el fet que només dugui el privilegi d'impressió per a aquell regne i no per als
de la corona catalano-aragonesa, és un altre indici de l'oportunisme
d'aquelles afirmacions, com ja ha fet notar Joan Fuster.213

O RIGEN ITALO-CASTELL Á DEL PRIMER TEATRE VALENCI Á

No voldria estendre'm sobre un tema prou tractat per Henri
Mérimée"4 i per molts altres autors en l'aspecte que aquí ens interessa, per Jordi Rubió i Balaguer, 215 per Josep Romeu 2 " i, sobretot, per Joan Fuster. 217 Peró em veig obligat a referir-m'hi per
tal de completar el panorama sobre la penetració del castellá durant el primer quart del segle xvi.
De Nápols i de Roma arribá un nou teatre a Valencia, i era el
teatre de Juan del Encina i de Bartolomé Torres Naharro que s'hi
representava el que despertó l'interés deis valencians ben predisposats per la cultura castellana a iniciar una renovació d'aquest gane-

'bid., 22-24.
FUSTER, op. cit., 11.
H. MÉ RIM É E, L'art dramatique it Valencia (Tolosa de Llenguadoc
1913).
Sobre el primer teatre valenciá, dins La cultura catalana del Renaixement a la Decadéncia, 141-154.
Introducció a Teatre profá, I, 11-22 i 46-60.
La Decadéncia al País Valenciá, 27-113.
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re. Fins i tot és possible que una de les obres representades a Nápols, a casa del marqués de Pescara, l'égloga Qüestión de amor,
origen de la novella del mateix títol, fos d'autor valenciá. 218 Ja
hem vist que la comedia Seraphina de Torres Naharro, editada a
Nápols el 1517, és, de fet, per l'ambient i per l'estructura lingüística, la primera obra conservada del teatre catalá prof.
A partir del 1517, molts deis nobles establerts al regne napolitá degueren retornar a Valencia; el paper deis catalans a Itália es
trobava a les acaballes. Sigui com sigui, el cert és que el 1519 l'aristocrácia valenciana assistí a la representació d'una Égloga pastoril castellana, i sembla probable que no fos aquella la primera
vegada que es representés a la ciutat una pela de teatre profá en
castellá.21°
L'éxit de La Celestina desencadena una serie d'imitacions a tot
arreu on fou coneguda. 22 ° A Valéncia, les primeres foren les tres
comédies anónimes en castellá Tebaida (que de fet era una novella
dramática en prosa no representable, dedicada al duc de Gandia),
Serafina i Hipólita, editades conjuntament a ValIncia el 1521.221
L'any següent fou editada la Comedia llamada Clariana, anónima. 222 El 1 525 o poc abans fou representada a la cort valenciana
de la reina Germana de Foix la farsa de Joan Ferrandis d'Herédia
La vesita, la famosa peÇa bilingüe d'intenció realista que constitueix una de les fonts més inestimables per a estudiar el comportament lingüístic de l'aristocracia valenciana just després de les Germanies. El mateix carácter realista i el mateix interés sociolingüístic tenen les tres farses bilingües d'El cortesano de Lluís del Milá,
redactades abans del 1538. 223 El teatre profá era una novetat cortesana — deixem a part el teatre humanístic i universitari en
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llatí
i per tant no és estrany que adoptés la llengua literaria
preferent de l'aristocracia. El bilingüisme de Ferrandis d'Herédia
i de Lluís del Mil ¿era una conseqüéncia del «realisme» d'aquests
autors, parallel al de Torres Naharro?, o bé ¿responia a un cert
retorn a valorar el catalá com a llengua literaria? No podem oblidar que Ferrandis d'Herédia era també poeta en catalá.

A SPECTES LING ÜÍ STICS DE LA PUBLICACI Ó DE LLIBRES
ELS PRIMERS ANYS DEL SEGLE XVI

La recent publicació de I'obra de F. J. Norton, A Descriptive
Catalogue of Printing in Spain and Portugal. 1501-1520 (Cambridge 1978) permet d'estudiar a fons la introducció del castellá en
les publicacions fetes a partir de les impressions montserratines
del 1500. Moltes de les dades que ha sistematitzat Norton han estat aprofitades a les pagines precedents.Peró, tot i que un estudi
exhaustiu ultrapassaria el propósit d'aquestes notes, m'ha semblat
útil d'exposar algunes de les observacions que he fet.
Norton ressenya 302 impressions a tots els Paisos Catalans (a
les Illes no s'introduí la impremta sinó més tard): 153 fetes a Barcelona, 122 a Valéncia, onze a Perpinyá, nou a Montserrat, sis a
Girona i una a Lleida. D'aquestes 302 edicions, 45 són en castellá,
37 de les quals a Valéncia, set a Barcelona i una a Monserrat; la
resta es reparteixen entre el catalá i el llatí. De les 45 edicions castellanes, deu són plecs solts; les altres impressions, llibres i fullets
es distribueixen de la següent manera: 31 a Valéncia, tres a Barcelona i una a Montserrat. Cal tenir present que el repertori de Norton no és, no pot ésser, una obra definitiva, i que les dades només
tenen valor d'aproximació.
Els plecs solts ressenyats deuen ésser només una petita part
deis que s'arribaren a imprimir; en general són cartes o relacions
de fets d'actualitat en vers (cobles o romanlos les més de les vegades), una mena d'antecedent del periodisme; també n'hi ha que
contenen literatura pietosa. No sé com explicar el fet que entre els
plecs solts conservats la proporció deis castellans sobre els catalans
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sigui molt més alta que no entre els altres tipus d'impresos, i que
abundin tant entre les primeres impressions castellanes; caldria estudiar quina era la destinació d'aquests plecs solts en castellá impresos a Barcelona i a Valéncia. També cal advertir que entre les
impressions que Norton agrupa en l'apartat dels que no duen lloc
d'impressió, hi ha plecs solts que pel tema (o algun cop, per l'autor), semblen procedente d'impremtes catalanes.
El primer llibre en castellá imprés als Pasos Catalans després
de les edicions de Montserrat del 1500 és el Repertorio de los
tiempos, una mena de llunari imprés a Valéncia el 1501. Els següents són també valencians: La conquista del reyno de Nápoles,
imprés el 1505, i una reedició del Repertorio de los tiempos en una
data desconeguda que podria ésser el 1506. Del 1510 és la coneguda versió de Vinyoles del Suplementum chronicarum i el receptari
de farmácia traduit de l'italiá Probadas flores romanas (la data d'aquesta impressió és només probable), totes dues de Valéncia, a més
del Libro de música prática de Francisco Tovar imprés a Barcelona.
El 1511 hi ha dues publicacions castellanes a Valéncia, el Cancionero general d'Hernando del Castillo i la Visión deletable de la
casa de Fortunata de Pius II, tradáda del llatí. El 1512 s'imprimia a Valéncia La historia de Melosina i, el 1513, la Qüestión de
amor, mentre que aquest mateix any apareixien a Barcelona dues
obres religioses, Hun (sic) brevíssimo atajo de amar a Dios i un
Cancionero de coplas de Nuestra Señora. A partir del 1514 només
hi ha edicions de llibres i fullets en castellá a Valéncia: La Celestina, la segona edició del Cancionero general i un AlcáÇar imperial
de la fama del Gran Capitán d'Alonso Gómez de Figueroa, aquel]
mateix any; del 1515 són una Summa breve de la prática de la
arithmética de l'aragonés Juan Andrés, dedicada al comte d'Oliva,
la Confusión de la secta mahomática y del Alcorán del convers de
Xátiva Joan Andreu, una traducció del Libro delle sorti de Lorenzo Spirito, que és un manual de jocs, i el Libro de la cavallería
cristiana del franciscá observant Jaime de Alcalá, dedicat a l'arquebisbe de Saragossa; del 1516, Floriseo o El cavallero del desierto
d'Hernán de Bernal, dedicat a l'adelantado de Múrcia. Aquestes
dues darreres obres semblen més aviat encárrecs fets des de fora
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del País Valenciá. En fi, deis tretze llibres castellans impresos a
Valéncia entre el 1517 i el 1520, cal destacar tres reedícions (La
Celestina, 1518; la Confusión de la secta mahomática, 1519, i les
Probadas flores romanas, sense data), una versió del catalá (el Llibre de bons amonestaments d'Anselm Turmeda, vers el 1518), uns
Bocados aqucarados deis diálegs de Petrarca (1520), una iersió de
les Faules d'Isop (1520), el Cancionero de obras de burlas provocantes a risa (1519), un Tratado de los raptos y desafíos de Diego
de Valera (vers el 1517), dues traduccions de sant Jeroni (1519 i
1520, la darrera de les quals, la de les epístoles, feta pel batxiller
Juan de Molina), el Libro del esforlado cavallero Arderique
(1517), corregit per Juan de Molina i dedicat a Jeroni d'Artés, Las
doscientas del Castillo de la Fama (1520) d'Alfonso Álvaro Guerrero i La fundación y destruyción de la cibdad de Monvedro (1520),
dedicat als jurats de Morvedre. Aquest darrer és el primer l ibre en
castellá en l'edició del qual té relació, per raons culturals, la burgesia.224

CONCLUSIÓ: LA PROBLEMÁTICA EN LA HISTORIA
DE LA LLENGUA EL SEGLE XVI
Podem afirmar, en tot cas, que vers 1510-1511, l'adopció del
castellá com a llengua literária, limitada a la generació anterior a
uns restringits cercles de les més influents famílies de la noblesa,
s'havia estés a tota l'aristocrácia en general, especialment 1 , que
s'havia promogut al servei del rei. A Barcelona fou un fenomen
poc important, perqué la generació posterior a la de Boscá no tingué ni prou oportunitats d'anar a la cort ni trobá a la ciutat una
vida literária en castellá, ni tan sois tan minsa com la que es desen-

224. Una eportació interessant per() poc aprofundida sobre els aspectes
Iingüístics de la publicació de libres a la Valéncia del comencament del segle XVI és l'article de PH. BERGER, Contribution á l'étude du déclin du valencien comme langue littéraire au seiziéme siécle, «Mélanges de la Casa de Velázquez», XII (1976), 173-194.
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volupá al voltant de Boscá durant les seves escadusseres estades a
la ciutat. Vegeu, si no, el cas del poeta barceloní Galceran Durall
(fill d'un gentilhome de la casa de Ferran II, company i contertuli
de Boscá, del mateix nom), l'únic poeta de l'estament militar de la
Barcelona de mitjan segle xvi, el qual conservó el catalá, no solament com a llengua personal, sinó també, amb carácter gairebé exclusiu, com a llengua literária.
A Valéncia, la persisténcia de condicions favorables, al voltant
del comte d'Oliva, del marqués de Cenete, de Germana de Foix o
del duc de Calábria, consolida la situació.
Les Germanies no constitueixen una fita en el procés de canvi
lingüístic; acostaren, potser sí, l'aristocrácia al nou monarca, Carles V, i acabaren de fer comprendre als estaments burgesos que llur
paper era subsidiari. Peró no en sé veure conseqüéncies lingüístiques immedíates, com no sigui el fet que els primers documents de
qué tinc notícia, redactats per autoritats locals en castellá, siguin
contemporanis d'aquella guerra: un guiatge estés pel lloctinent de
Valéncia Diego Hurtado de Mendoza als forastera reclosos a Alzira (1521) i una carta deis jurats d'Oriola adreÇada al mateix lloctinent (1522); 225 durant la lloctinéncia de Germana de Foix, responsable de la duríssima repressió contra els agermanats, no sembla que s'incrementessin sensiblement aquestes excepcions en les
habituds administratives del país.
La guerra de les Germanies fou un parIntesi en la vida sedentaria de la noblesa valenciana;a la seva fi sorgí de nou la vida cortesana, peró no solament als palaus de la gran noblesa, sinó que
novament la preséncia a la ciutat d'un lloctinent de condició reial,
com era Germana de Foix, oferí l'oportunitat de constituir una veritable cort. La reina Germana s'havia casat per segona vegada amb
el marqués de Brandenburg i, mort aquest el 1525, es casó encara
de nou amb el duc de Calábria, Ferran d'Aragó, fill del darrer rei

225. M. DANVILLA, La Germanía de Valencia (Madrid 1884), 335, doc. 80,
i M. L. CHIARRI MARTÍN, Orihuela y la guerra de las Germanías (Múrcia
1963), 199-201, doc. 26.
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de Nápols. Passaren a residir al Real i, de fet, la lloctinéncia fou
compartida. Des de la mort de la reina el 1536, fou el duc tot sol
qui l'exercí. L'activitat musical i literária d'aquella cort ha estar
prou estudiada. Peró, a la mort del duc de Calábria, la literatura
cortesana semblá apagar-se. Aparegueren indicis, fins i tot, d'inici
d'una certa represa del conreu del catalá per part de la noblesa,
com s'havia esdevingut al Principat. Per a una filia natural del duc
de Calábria, sor Jerónima d'Aragó, monja a Xátiva, hom escriví en
catalá el 1546 uns Diálogos o divinals coloquis fets a la benaventurada seraphica Catherina de Sena; 226 el mateix any Lluís Carrós
de Vilaragut redactava en la mateixa llengua unes notes biográfiques sobre Ausiás March; 227 encara deu anys després, el 1556, el
mateix any deis Colloquis de la ciutat de Tortosa de Cristófor Despuig, Joan Aguiló í Romeu de Codinats redactava un poema históric també en catalá. 228 Amb tot, no cal dir que aquesta represa que
s'insinuá amb la desaparició de la cort virregnal restó ofegada per
l'abassegadora castellanització de la segona meitat del segle xvi.
MAX CAHNER
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