
RENAIXEMENT, MANIERISME I BARROC
EN LA LITERATURA CATALANA *

Ja fa temps que es qüestiona la validesa del terme «Decadén-
cia» en la literatura catalana; i, tot i aixó, es continua utilitzant
generalment —fins i tot en els programes d'aquest Colloqui—, en-
tre altres coses perqué es manté inalterada una vella correspondén-
cia: i és que la pertinéncia del terme es fa dependre exclusivament
de si va existir o no una veritable decadéncia literaria, en lloc d'a-
frontar simplement si el terme «Decadéncia» és el més adequat per
designar un període literari tan llarg i tan complex, en el qual se
succeeixen una série de canvis lingüístics, estétics i ideológics molt
importants. El terme «Decadéncia» és dolent, dones, no pas perqué
no hi hagi decadéncia, sinó simplement perqué no és aquest el mi-
llor nom per designar tot aquest període.

A la pervivéncia del terme «Decadéncia» hi deu haver contri-
buit també la necessitat de disposar d'un concepte prou ampli per
referir-nos a la literatura catalana deis segles rvI a xvin, a la qual
s'acusa globalment d'estar subordinada als models literaris caste-
llans —cosa que també caldria matisar. D'aquesta manera, deca-
déncia i castellanització han acabat esdevenint, erróniament, con-
ceptes intercanviables. Em sembla, en tot cas, que el problema
queda definitivament resolt accepLant la designació de literatura de
l'Edat Moderna, que és el nom que els historiadora donen al pe-
ríode comprés entre l'Edat Mitjana i el Romanticisme. (L'expres-
sió «literatura moderna», que seria parallela a les fórmules conso-
lidades «literatura medieval» o «literatura contemporánia», és am-
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bigua, perqué es pot confondre amb la concepció "literatura ac-
tual"; per aixó he utilitzat l'expressió «literatura de l'Edat Mo-
derna».)

En les diverses cultures europees, els canvis estétics i ideoló-
gics de qué parlava abans s'han utilitzat per perioditzar la história
de les literatures respectives i explicar-ne l'evolució. Alguns d'a-
quests períodes han estat caracteritzats amb designacions de base
histórica o ideológica (Renaixement, Contrareforma, Illustració);
d'altres ho han estat amb termes de base estética (Barroc, Neoclas-
sicisme). En els darrers anys, a més, als conceptes que s'havien anat
consolidant, se n'hi han anat afegint d'altres (com Manierisme, o
Rococó), tot i que encara no han obtingut la unanimitat deis es-
tudiosos, o bé han evolucionat, passada una primera etapa d'eufó-
ria, cap a un ús més restrictiu.

Crec que aquests són els conceptes que caldria aplicar també a
la nostra literatura. No discutiré aquí, doncs, si hi ha decadéncia
o no en la literatura catalana de l'Edat Moderna. Al capdavall, com
que no es tracta pas d'un procés ni gradual ni uniforme, el diag-
nóstic hauria de ser molt diferent segons les regions i el moment
concret que estiguéssim considerant. Em limitaré a exposar suc-
cintament quin és l'estat de la qüestió pel que fa a la concepció
deis termes de Renaixement, Manierisme i Barroc, i finalment ana-
litzaré fins a quin punt aquests conceptes són aplicables a les di-
verses manifestacions de la nostra literatura.

De bon principi he de confessar, peró, que no m'agrada gens
el paper d'abanderat de noves etiquetes historiográfiques, de les
quals no em sabrá cap greu de prescindir si en surten de més ade-
quades o si les que aquí proposo acaben fent més fum que Ilum.
En darrer terme, només és la seva eficacia práctica alió que les
justifica; i, inversament, si alguna cosa les desqualifica definitiva-
ment és la pretensió que esdevinguin categories ontológiques —o,
per fer-ho més suau, marques definitóries precises.

En fi; la veritat és que no m'hauria atrevit a desenvolupar aquí
un tema tan intricat (ja que aquests conceptes historiográfics han
estat objecte de tants treballs valuosos —i de molts més de deso-
rientadors: tot s'ha de dir— que és gairebé impossible d'abastar-
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los tots); no hauria tractat el tema, doncs, si no cregués que aixó
ens pot servir per llegir amb uns altres ulls les obres d'alguns deis
nostres escriptors que em sembla que han estat infravalorades o
interpretades d'una manera parcial. Aquest és l'objectiu que m'he
marcat, i és en aquest terreny, sobretot, que voldria situar la meya
aportació.

EL RENAIXEMENT

Avui sabem que el Renaixement no és sinó la culminació d'un
procés que germina al llarg de I'Edat Mitjana; més ben dit, que
el Renaixement és l'últim fruit de la cultura medieval, un fruit
que s'anava obrint pas de feia temps amb manifestacions aillades,
encara que fos a batzegades. Amb aquesta nova visió del problema,
molts fenómens que FA-1s ara es consideraven trets renaixentistes es-
devenen simples manifestacions paralleles d'aquest procés de mo-
dernització de les cultures d'Occident que a Italia va cristallitzar
en el Renaixement per antonomasia. Al seu torn, altres fenómens
«regeneradors» de fora d'Italia i que no depenen directament de
l'estímul de l'Antiguitat clássica poden tenir cabuda dins del mo-
viment renaixentista —tot i que cal anar amb compte a no inflar
d'una manera arbitraria aquesta fortuitas.

La veritat és que sovint no és fácil determinar l'adscripció esti-
lística al Renaixement d'algunes obres i actituds que apareixen més
o menys al mateix temps. Ni a Italia; perqué, tot i que el nom de
«Renaixement» s'explica per una voluntat insistent de l'home mo-
dern de ritornare all'antico, de fet, aquest moviment cultural no és
una restauració rigorosa de la cultura antiga. No ho és ni tan sois en
l'arquitectura, encara que la substitució —enganyosa— de l'arc ogi-
val per l'arc de mig punt, a primer cop d'ull, pugui induir un espec-
tador superficial a creure-ho. En realitat, la voluntat d'imitació
fidel de les formes artístiques antigues no es produeix fins al Neo-
classicisme —i encara. Dones si en el camp de l'art no hi ha aquesta
restauració, encara la trobarem menys en la literatura vulgar, on el
petrarquisme, més lligat que no sembla al dolce sil nuovo medie-
val, venc la imitació directa deis clássics llatins en el camp de la
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poesia, el tema carolingi sedueix tot un Ariosto i els argumenta
boccaccescos sobreviuen en la prosa i el teatre.

Tot aixó és avui ben conegut. Peró només a Itália es podia
donar el cas de Sartorio Quattromani, que es divertia mortificant
els humanistes precisament posant en relleu els deutes de Petrarca
envers la «bárbara» poesia siciliana i provencal. 1 Perqué a Italia al-
menys trobem repetidament teoritzada aquella voluntat de supera-
ció cultural que caracteritza el Renaixement. Pel que fa a les altres
cultures occidentals, en canvi, em sembla que caldria reflexionar amb
serenitat sobre una afirmació de Curtius: «La idea que també Es-
panya, Franca, Alemanya, etc., van tenir un «Renaixement» és
inadmissible. El que sí que és cert, és que aquests paisos van te-
nir una o diverses onades d" italianisme", que és la "forma d'ex-
portació" del Renaixement italiá»?

En sentit estricte, el Renaixement, com a categoria estética i
ideológica, és un moviment complex que troba una plasmació per-
fecta en la cultura d'algunes regions italianes durant el segle xv i
comencament del xvi, i que només tardanament (i de seguida bar-
rejat amb derivacions posteriors, i amb la supervivéncia de tradi-
cions locals) es manifesta en les altres cultures europees. Peró,
si aixó és així, ¿com s'explica la facilitat amb qué aquest moviment
d'origen italiá s'ha aplicat tradicionalment a Franca, a Castella, als
Paisos Baixos, a Anglaterra o als Paisos Catalans?

Les raons que han impulsat les cultures nacionals de l'Europa
occidental a reconstruir un Renaixement propi són diverses. En pri-
mer lloc hi ha un fet, i és que el Renaixement sí que es manifesta-
rá realment arreu, més aviat o més tard, en l'obra deis humanis-

GIUSEPPE TOFFANIN, Il Cinquecento (Milá 1965), 7.° ed., pág. 93.
Ho tradueixo d'ERNST ROBERT CURTIUS, Literatura europea y Edad

Media latina, I (Madrid 1976), pág. 59. Cf. també págs. 373 i 378. L'afirma-
ció de Curtius ha estat durament combatuda, entre altres, per JosÉ ANTONIO
MARAVALL, Estudios de historia del pensamiento español (Madrid 1984), pá
gines 41-44, i contrasta amb l'opinió d'aquells que veuen en el Renaixement
sobretot un fenomen de civilització, és a dir, la promotion de l'Occident á
l'époque oh la civilisation de l'Europe a de faÇon décisive distancé les civilisa-
tions paralléles (JEAN DELUMEAU, La Civilisation de la Renaissance (París
1984), pág. 8). Aquí, peró. ens interessa el concepte tan sois com a marc
estétic i ideológic capas de caracteritzar uns determinats productes literaris.
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tes (Antonio de Nebrija, Guillaume Budé, Erasme de Rotterdam,
o, entre nosaltres, el cardenal Margarit, Jeroni Pau, Joan Lluís
Vives, Frederic Furió); pera cal tenir present que aquests escrip-
tors escriuen generalment en llatí, i alió que ara estic estudiant
és el Renaixement en la literatura vulgar. En segon lloc hi ha la
constatació que el Renaixement italiá acabará influint, mal que si-
gui de segona má (per exemple, a través de fórmules manieristes),
en les altres literatures europees, de manera que s'incorporará efec-
tivament en les diverses tradicions nacionals. En tercer lloc ens tro-
bem que, essent el camí que va portar al Renaixement un procés
gradual, pertot es manifesten fenómens que apunten a alguna cosa
semblant al Renaixement italiá. I, com a última raó —pera no per
aixó la menys important—, hi ha un prejudici historiográfic sólida-
ment arrelat que ha fixat la fi de l'Edat Mitjana amb l'adveniment
del Renaixement, considerant-lo com el passaport obligat sense el
qual no s'entrava a l'Edat Moderna. Els historiadors buscaven un
Renaixement, i el van trobar. Pera el cert és que molts pasos en-
tren a l'Edat Moderna de la má d'altres situacions histórico-cultu-
rals. Deixeu-me insistir, doncs, en el fet de l'originalitat i la sin-
gularitat d'aquest moviment a Itália en la literatura vulgar.

No és el meu propósit aprofundir en una caracterització del
Renaixement en general, com a moviment cultural. Em limitaré,
doncs, a assenyalar-ne algunes notes forcosament esquemátiques
per tal de mantenir el fil d'aquesta exposició. Com  tothom sap,
darrerament es tendeix a considerar el Renaixement com un movi-
ment aglutinador de factors diversos, pera subordinats a uns va-
lors compartits: descobriment de l'individu, sentit de la história
—que s'assumeix selectivament i es projecta vers el futur—, va-
loració del nacionalisme, optimisme vital, sensualitat, sentit crític,
ambició —en el terreny intellectual i social—, sentiment de renal-
xenca cultural —i, correlativament, menyspreu del passat medie-
val—, reconeixement i recuperació d'uns models clássics, afebli-
ment del protagonisme de la religió —que de vegades arriba a un
aparent paganismo—, gust del paisatge, rebuig del macabre...

Si ens centrem en les obres literáries en llengua vulgar, que és
el que aquí m'interessa, podríem drecar una relació de notes —i ex-
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cuseu novament l'obligada simplificació —que diferencien tradi-
cionalment les obres renaixentistes de les medievals: consciéncia
d'estil, classicisme, harmonia, rebuig de la retórica buida, efecte
d'espontaneitat i senzíllesa lingüística, recerca de la bellesa, el pe-
trarquisme en poesia (partint sobretot del Canzoniere), etc.

Pel que fa a la literatura italiana, l'aparició del Renaixement
coincideix amb la revalorització de la llengua vernacla en uns mo-
ments en qué era un lloc comú la creenca en la superioritat incom-
parable del llatí. Ja és prou sabut que el Bembo reeixí a presentar
l'obra de Petrarca com un model literari clássic per la simplicitat
de la seva llengua, la subtilesa de les seves allusions psicológiques
i la coheréncia del seu estil. No tan conegut, en canvi, és el paper
que va fer en la formalització de la lírica renaixentista el redesco-
briment de la poesía trobadoresca, reintroduida a Itália per il Cari-
teo (el barceloní Benet Garret), i que havia romás oblidada en
aquest país durant tot el segle xv. 3 La dada aquí ens interessa per-
qué, parallelament, a les literatures hispániques, i grácies a Boscá,
Ausiás March esdevíndrá també un clássic per als poetes moderns.

És difícil trobar en catalá obres literáries inequívocament re-
naixentistes. Ho són, segurament, els Colloquis de la insigne ciutat
de Tortosa, de Cristófor Despuig —encara que l'obra és una mica
més tardana del que se sol creure, com penso demostrar en una
altra ocasió. I ho són, malgrat la ingenuitat d'acceptar la validesa
d'algunes Ilegendes,4 per haver triat la forma deis colloquis— la
qual cosa ens remet a una tradició que va de Petrarca a Plató, pas-
sant per Ciceró—, per la valoració del rigor históric, per la preocu-
pació estilística, per les idees, per moltes de les seves fonts...

Naturalment, hi ha altres obres que tenen influéncies renaixen-
tistes més o menys acusades, peró globalment tenen moltes més

TOFFANIN, op. cit., págs. 92-94 i 103.
Vid. JORDI RuBIÓ I BALAGUER, Renaixement i Humanisme, separata

del VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III, vol. II (Valén-
cia 1973), págs. 35-36. Eulália Duran creu, en canvi, que no hem de veure
en aixó «una mentalitat crédula medievalitzant, que juxtaposava indiscrimina-
dament informacions de tota índole, sinó que respon a una intencionalitat
clarament política» (EULÁLIA DURAN, Introducció a CRISTÓFOL DESPUIG, Los
Colloquis de la insigne ciutat de Tortosa (Barcelona 1981), pág. 29).
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vinculacions amb el món medieval: penso, per exemple, en l'obra
en vers de Francesc d'Olesa. De fet, en la historiografia literária
catalana s'han considerat renaixentistes moltes altres obres, i algu-
nes de ben primerenques. 5 Peró jo sóc del parer que és confusio-
nari considerar renaixentistes obres que tenen molt més de me-
dievals. Em sembla evident que ni la introspecció psicológica (que
ja trobem en Ausiás Marc), ni la utilització de temes clássics (tal
com apareix en Francesc Alegre, o en Roís de Corella), ni l'alegria
de viure (que caracteritza bona part de la producció de Bernat
Fenollar i els satírics valencians) no defineixen per si soles el Re-
naixement.

Fora d'aquelles obres que he esmentat abans, no hi ha gaire-
bé res més. Potser en el camp del teatre?

Lluís del Mil ens dóna notícia d'algunes farses allegóriques
representades a la cort valenciana del duc de Calábria abans de
1538. Per altra banda, Joan Timoneda adaptó —en castellá— dues
comédies de Plaute, que publica l'any 1559. I Llorenc Palmireno,
com d'altres humanistes, n'escriví en llatí, a la manera de Plaute
i Terenci. Tot aixó, és clar, pot qualificar-se escrupolosament de
teatre del Renaixement; peró, com que tota aquesta literatura no
s'expressá en catalá, no és objecte d'aquest treball.

Hi ha una obra original, a Valéncia, que potser valdrá la pena
d'analitzar des d'aquesta perspectiva per veure si es pot considerar
o no un text de característiques renaixentistes. Em refereixo a la
Vesíta de Joan Ferrandis d'Herédia, una peca trilingüe (la llengua
predominant hi és el castellá, seguit del catalá i, amb un ús tes-
timonial, del portugués) que té un gran interés. Alguns historia-
dors han tendit a considerar aquesta obra típicament renaixentis-
ta. Sens dubte, hi ha contribuit la distancia que la separa, des

5. Podríem adduir aquí, per exemple, la generositat amb qué la cate-
goría de renaixentista s'aplica als nostres escriptors de finals del m y i co-
mencament del xv dins M ARTÍ DE RIQUER, Resumen de literatura catalana
(Barcelona 1947), molt més restringida en la seva més madura História de la
literatura catalana, 3 vols. (Barcelona 1964). Per altra banda, per a Rubió, Fer-
ran Valentí, Roís de Corella i Francesc Alegre, són renaixentistes (RuBIó I
BALAGUER, op. cit., pág. 9), com també Bernat Fenollar (ibid., pág. 36).
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de tots els punts de vista, de les peces medievals anteriors, així
com l'ambient aristocrátic on es representa (la cort de la reina
Germana), l'agilitat deis diálegs i la preocupació per caracteritzar
algun dels personatges,

De la fortuna d'aquesta visió no en té pas la culpa Mérimée,
que va fer una brillant descripció de la cort virregnal del duc de
Calábria i Germana de Foix, a Valéncia: «Al menos [el duc de
Calábria] logró, sin que nadie pueda regatearle la gloria, difundir
en Valencia el culto de la galantería y el ingenio. Todos los ali-
cientes del Renacimiento italiano, todos los refinamientos de una
civilización sutil se difundieron por la ribera del Turia a partir del
día en que él se estableció allí [l'any 1526]. Nadie podía haber re-
vestido su poder de un tono tan amable, y raramente dos países
encontraron un intermediario tan fascinante». Ell «ejerció en Va-
lencia con un éxito incontestable el virreinato del talento y del in-
genio» .6

Perb, encara que fos ben bé així —el retrat que ens en dóna
Lluís del Mil a El cortesano pot ser molt idealitzat—, La V esita va
ser escrita abans, cap a 1524. Mérimée ho té molt en compte. Certa-
ment, és una obra plena d'enginy, escrita amb una admirable fluide-
sa, i d'una indiscutible novetat: per l'elecció d'una temática quoti-
diana (l'arribada d'unes visites a casa d'una senyora) com a matéria
dramática, per exemple; o, en l'ordre formal, pel trencament del
vers si li convé per al diáleg. Peró la veritat és que enlloc no es ma-
nifesta un contrast amb l'esperit tardomedieval, ni hi apareixen re-
flexions psicológiques profundes: només algun enfrontament dialéc-
tic entre valencians i castellans, i les galanteries deis homes a unes
dames que, com és de llei, es fan pregar. Una cantada de villanci-
cos permetrá allargar la reunió —i la peo. De sobte, un rei
d'armes desafia els cavallers: l'obra acaba amb un incongruent
combat. No hi ha, per descomptat, influéncies clássiques, i és clar
que l'obra en darrer terme és hereva deis diálegs satírics que s'ha-
vien posat tan de moda a Valéncia a la fi del segle xv, i —en els

6. HENRI MÉRIMÉE, El arte dramático en Valencia (1) (Valéncia 1985),
pág. 94.
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delicats jocs cortesans— hereva directa del conceptisme de la poe-
sia cancioneril que el mateix autor practicava amb tanta assiduitat.

En canvi, hi ha altres aspectes de la producció de Ferrandis
d'Herédia (els seus sonets vacillants, peró també els poemes a la
manera d'Ausiás Marc), que revelen alguns punts de contacte amb
el Renaixement. Probablement són fruit de l'estímul directe de
Joan Boscá, que era casat amb una neboda de Joan Ferrandis. Tot
i que els seus sonets —en castellá— delaten un escriptor inexpert
en les formes italianes, l'interés per Marc ens el situa als comen-
caments de la valoració renaixentista del poeta de Gandia, més
que no pas entre els epígons d'una encola poética ausiasmarquiana
que, com és sabut, al País Valenciá mai no va quallar del tot. Ara:
significa tot aixó que Ferrandis acaba essent un poeta renaixentista?
Ja veurem al final d'aquest treball que no.

El fet és que fins i tot el llibre deis Coiloquis, una de les po-
ques obres escrites en la nostra ilengua que es pot considerar plena-
ment renaixentista, va restar prácticament desconegut al seu temps.

ts cert que surten alguns escriptors renaixentistes importants
deis Paisos Catalans (Jeroni Pau, el Cariteo, Vives, Boscá, etc.),
peró cap d'ells no fa obres en la nostra llengua o si en té alguna
constitueix una mostra irrellevant dins la seva producció.

EL MANIERISME

El concepte de Manierisme, inicialment aplicat a les arts plás-
tiques d'Itália per agrupar tota una série d'obres que s'aparten
conscientment del classicisme renaixentista, en un període que
abrasa aproximadament de 1520 a la fi del segle ' (segons alguns
autors, només fins a 1590; 8 d'altres, encara, el fan acabar vers
1620),9 ha estat interpretat de maneres tan variades que Shearman

GEORG WEISE, 11 Manierismo. Bilancio critico del problema stilistico
e culturale (Floréncia 1971).

W. FRIEDLXNDER, Mannerism and anti-mannerism in Italian painting
(Nova York 1957).

9. WYLIE SYPHER, Four Stages of Renaissance Style (Nova York 1955),
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ha pogut comentar el seu llibre Mannerism amb aquesta afirmació:
«Aquest llibre tindrá almenys un tret en comú amb tots els altres
que ja s'han escrit sobre el Manierisme: semblará que descriu una
cosa completament diferent de la que descriuen els altres».'

Sigui com sigui, el disseny d'un corrent manierista compta
amb una justificació important a l'hora de verificar-ne la necessitat,
i és que el concepte de «maniera» —com el de Renaixement— ja
va aparéixer en els crítics contemporanis. Vasari (1550) encara
utilitzava el terme sense connotacions negatives implícites, amb el
sentit d'«estil», peró grácies a Ludovico Dolce (1557) sabem que
el concepte de «maniera» també era usat pejorativament a propó-
sit de pintors adotzenats i repetitius. Al 1662, ja hi ha qui els
aplica l'adjectiu de «manieristes». En fi: Bellori (1672) conside-
raya la maniera d'alguns artistes com un vici que havia destruit
la bona pintura, al llarg d'un període comprés aproximadament en-
tre Rafael i Rubens, i que consistia en la valoració exclusiva del
virtuosisme técnic," cosa que havia provocat l'aparició d'un art
academicista, en detriment d'un art basat en la realitat.

Un altre argument a favor de la pertinéncia d'aquest concepte,
el forneix el fet que els crítics que no han utilitzat la denomi-
nació de Manierisme sovint han hagut d'escindir el període renai-
xentista per donar entrada a conceptes corn els de «Renaixement
tardá», «segon Renaixement», «pre-barroc», «Alt Barroc», etc., que
responen generalment al que d'altres anomenen Manierisme. Tam-
bé és cert que els especialistes han assumit de diverses maneres les

págs. 33-34. Alguns, encara, com GUSTAV RENÉ HOCKE, Die Welt als Laby-
rinth: Manier und Manie in der europáischen Kunst (Hamburg 1957), l'han
allargat fins a 1650, la qual cosa ha merescut objeccions generalitzades: cf.
RICHARD SAYCE, Maniérisme et périodisation: quelques réflexions générales,
dins Renaissance, Maniérisme, Baroque. Actes du XIe stage international de
Tours (París 1972), págs. 44-45.

Ho tradueixo de JOHN SHEARMAN, Manierismo ([Bilbao] 1967), pág.
51.

Per a tot aixi, cf. CATHERINE DUMONT, Le Maniérisme (État de la
question), «Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance», XXVIII (1966),
págs. 440-441; WEISE, op. cit., págs. 171-183; i RICARDO SCRIVANO, «Modi»
et «maniere» entre Vasari et Cellini, «Revue de Littérature comparée», núm.
223 (juliol-setembre de 1982), págs. 307-308.
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possibilitats que els oferia aquest concepte: per a uns, es tracta
d'un auténtic moviment artístic o literari, 12 peró d'altres preferei-
xen considerar-lo simplement un component estilístic; 13 hi ha qui
el contempla com una constant que es dóna periódicament, des-
prés de cada época clássica 14 (peró aquesta extensió terminológica
també s'ha donat amb el Barroc 15 i fins amb el Romanticisme, i
són ben pocs els qui els neguen la seva especificitat per designar un
moviment concret); finalment, alguns el consideren tan sois un
període subordinat a un altre de més general i globalitzador, ja si-
gui el Renaixement 16 o bé el Barroc." Malgrat aquestes discrepan-
cies, peró, encara són més els estudiosos que accepten la necessitat
del terme que aquells que voldrien prescindir-ne.

I és que —argumenten els defensors del terme «Manieris-
me»—, ¿com podem qualificar de clássiques i renaixentistes (i en-
cara menys de barroques) les obres de Berruguete, deixeble de
Miguel Ángel i actíu mitjan segle xvi, o les del Greco, o d'Ar-

Per exemple, ARNOLD HAUSER, El Manierismo. Crisis del Renaci-
miento y origen del arte moderno (Madrid 1965), encara que aquest autor
admet igualment la utilització del Manierisme com a constant estética); i
VÍTOR MANUEL DE AGUIAR E SILVA, Teoría de la literatura (Madrid 1972),
esp. pág. 272.

Com GEORG \VEISE, Storia del termine «Manierismo», dins Manie-
rismo, Barocco, Rococó: concetti e termini (Roma 1962), pág. 37; G. BRIGAN-
TI, La Maniera italiana (Roma 1961); Eugenio BATTISTI, L'Antirinascimento
(Milá 1962), esp. pág. 26; o FRANK J. WARNKE, Mannerism in european li-
terature: period or aspect?, «Revue de littérature comparée», núm. 223
(juliol-setembre de 1982), págs. 255-260. Pe que fa a la literatura, també és
aquest l'ús que en fa Dámaso Alonso (cf. EmItio CARILLA, Manierismo y
barroco en las literaturas hispánicas (Madrid 1983), págs. 60-65).

El cas més conegut és el de CURTIUS, op. cit.
Ja ho va fer EUGENI D'ORS, Du Baroque (París 1935). Semblantment,

Philippe Minguet considera el Romanticisme un simple «épisode dans le
développement de la constante baroque» (PHILIPPE • MINGUET, Esthétique
du Rococo (París 1979), pág. 49), si bé reconeix que, entés així, el terme
acaba per esdevenir improductiu (ibid., pág. 72).

Es la tendéncia predominant entre els historiadors de l'art, com
JOHN POPE-HENNESSY, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture (Lon-
dres 1963), pág. 3; cf. també BATTISTI, op. cit., pág. 35.

Es la posició cap a la qual es decanten algunos historiadors de la
literatura: HELMUT A. HATZFELD, Estudios sobre el Barroco (Madrid 1973),

ed.; o WARKNKE, op. cit.
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cimboldi, o els jardins de Bomarzo? O, si voleu, i per no posar-ho
tan fácil: ¿només podem optar entre el Renaixement i el Barroc,
per caracteritzar la Capella Sixtina de Miguel Ángel, la Madonna

del collo lungo del Parmigianino, el Palau del Te de Mántua de
Giulio Romano, o el saler de Francesc I i el Perseu de Cellini?
Al costat de les obres de Mantegna, de Bramante o del primer
Rafael, aquelles altres se'ns revelen plenes de tensió, d'extravagán-
cia, de sofisticació.

En el camp de la história de l'art, doncs, la noció de manie-
risme ha esdevingut prácticament imprescindible!' Tant és així
que el Manierisme ha pogut ser valorat com «el primer gran estil
internacional després del gótic». 19 Justament per aquest carácter in-
ternacional, i pel fet que es manifesta en tots els camps de l'art
—amb els lógics desfasaments cronológics—, el moviment ha es-
tat caracteritzat de maneres tan diverses pels estudiosos: forÇosa-
ment cadascú té més presents unes determinades manifestacions ar-
tístiques (les arts plástiques, la literatura, la música) o una tradició
nacional concreta. Aixó no obstant, les coincidéncies són prou sig-
nificatives per assajar-ne una caracterització.

El Manierisme és conseqüéncia d'una série de factors (la Refor-
ma protestant, el sacco de Roma, la Contrareforma) que soscaven
progressivament l'inicial optimisme deis bornes del Renaixement i
alteren l'autocomplaenca de l'artista renaixentista." Experimenta-
lisme, artificiositat, complicació, innovació, intellectualisme, capri-
ci, desproporció, extravagáncia, fantasia, expressionisme, tensió,

Hi ha, amb tot, veus discreparas. Potser el rebuig més contundent
l'ha expressat Tafuri, en referir-se al Manierisme com «una costruzione sto-
rica 1.1 divenuta inservibile» (MANFREDO TAFURI, Il Palazzo di Carlo V a
Granada: architettura «a lo romano» e iconografía imperiale, «Recerche di
storia dell' Arte», núm. 32 (1987), pág. 12.

S'hi refereix ALFREDO SCHIAFFINI, Introduzione al Convegno, dins
Manierismo, Barocco, Rococó, op. cit., pág. 8; cf. FRANZSEPP WÜRTENBERGER,
Der Manierismus. Der europliische Stil des sechzehnten Jahrhunderts (Viena
1962). En contra d'aquesta generalització s'ha expressat ANTONIO GARCÍA
BERRIO, Formación de la teoría literaria moderna / 2 (Málaga 1980), pág. 328.

20. Catherine Dumont ha volgut matisar aquest lloc comú explicant
que no s'ha d'atorgar a aquests factors la categoría de causes, sinó en tot
cas de catalitzadors (DUMONT, op. cit., pág. 444).
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voluptuositat, interés per la magia i l'irracional, són factors que
distingeixen les obres manieristes de les del Renaixement. Natu-
ralment, no apareixen pas tots junts en una sola obra, sinó disper-
sos, de manera que algú ha pogut definir el Manierisme precisament
com un procés de desintegració del classicisme, mentre que, inver-
sament, el Barroc seria un procés de reintegració,' enriquit amb
les noves experiéncies anticlássiques.

Per aixó tampoc no ens ha d'estranyar que la reacció a la «mun-
danitat» renaixentista pugui ser, en les obres manieristes, tant
una irreligiositat irreverent i llibertina (Aretí) com una accentua-
da religiositat que, portada a l'extrem, desembocará en la lite-
ratura mística (Sant Joan de la Creu). La contradicció es resol-
drá a l'época barroca, que assumirá aquests dos extrems despu-
llant-los de subjectivitat i integrant-los, amb una intenció pedagó-
gica, en la seva desenganyada visió del món.

Si bé es va comentar a postular la categoria del Manierisme en
descobrir escoles artístiques que es dedicaven a exercitar d'una ma-
nera explícita i afectada les técniques que havien posat de moda
els grans artistes del Renaixement, de seguida es va veure que
aquells autors academicistes experimentaven igualment técniques
complementáries i fins antagóniques. Fou a partir d'aquest moment
que el Manierisme va ser estudiat sobretot com a moviment anti-
clássic." (És veritat que cada període clássic és seguit d'un període
anticlássic; més encara: cada etapa clássica triomfant arrossega
amb ella mateixa tendéncies antagóniques caracteritzades per la
paródia, o per l'experimentalisme, o pel rescat i la reivindicació de
formes oblidades o proscrites. Al seu torn, aquesta reacció pot asso-
lir carácter hegemónic quan s'esgota l'eufória del període clássic.
Peró aquesta constatació no és obstacle per emmarcar diferentment
cadascun d'aquests dos períodes, ni la descoberta de constants es-

SYPHER, op. cit., págs. 180-183.
W. FRIEDLÁNDER, Die Entstehung des antiklassischen Stiles in der

italienischen Malerei urn 1520, «Repertorium für Kunstwissenschaft», núm.
46 (1925), págs. 49 i ss. Pel que fa a la literatura, cf. R. O. JoNEs, Renaissance
butterfly, Mannerist plea. Tradition and change in Renaissance poetry, «Mo-
dern Language Notes», LXXX (1965), págs. 166-184.
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tétiques no ens ha d'impedir reconéixer la successió d'époques his-
tóricament diferenciades.)

Des d'aquest punt de vista, s'ha destacat en el Manierisme la
utilització de la tradició rebutjada pels renaixentistes, que es ma-
nifesta en un revival del gótic 23 (per exemple, la moda decorativa
deis grotescos) i en la utilització culta d'elements de la cultura po-
pular. Tot plegat no s'ha de confondre amb la pervivéncia del
gust medieval, sinó que respon a una voluntat historicista i a una
tendéncia que subverteixen l'equilibri classicista. Així mateix, el
gust pel joc —contra la regularitat clássica i les regles del decó-
rum— produirá obres tan «estranyes» com les pintures d'Arcim-
boldi o la decoració deis jardins de Bomarzo.

L'experimentalisme manierista es veu clarament en les noves
formes literáries que apareixen, o en la complicació i distorsió d'a-
quelles que havien sorgit amb el Renaixement: la novela picaresca
i pastoral, l'épica, les odes místiques... Per altra banda, els poetes
assagen combinacions artificioses (acróstics, glosses, laberints, poe-
mes multilingües —en qué, a diferéncia de les obres de teatre «rea-
listes», la barreja de llengües no té altra justificació que el caprici
del poeta—, poemes amb ecos, etc.). Les preceptives castellanes
des de finals del segle xvi ja se'n fan ressó." Igualment, sorgeixen
combinacions insólites de gravat i poesia (Alciato i l'emblemática)
o es componen obres literáries humorístiques amb una llengua
artificial, el llatí macarrónic (sobretot a partir de Teofilo Folengo,
és a dir, Merlin Cocai). Tots aquests recursos, notem-ho, seran
heretats per la poesia barroca.

En la nostra literatura el concepte de Manierisme pot ser espe-
cialment productiu. En efecte, tot i la pobresa de la literatura cata-
lana del xvI, trobem perfectament reflectits els pressupósits manie-
ristes en els autors de més ambició literária de la segona meitat del
segle. Encara més: grácies a aquest concepte, cree que la seva obra
se'ns manifesta amb una nova riquesa.

Vid. WEISE, Storia del termine «Manierismo», op. cit., esp. págs.
29-38.

Per exemple, la de JUAN DÍAZ RENGIFO [pseucIónim de Diego García
Rengifo], Arte poética española (Salamanca 1592).
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L'objecció més greu que es pot fer a aquesta concepció del
Manierisme en la nostra literatura és la que Jan Bialostocki ha
anat perfilant a partir de l'estudi de l'art polonés del Cinc-cents: és
a dir, que hi ha fenómens artístics que formalment sí que podrien
ser considerats manieristes, peró que no deriven d'una voluntat
d'experimentació a partir de la tradició renaixentista o de recerca
de motius anticlássics, sinó d'una adaptació defectuosa deis mo-
dels renaixentistes o de la imitació d'obres manieristes sense acabar
d'entendre'n el sentit. Conseqüentment, Bialostocki proposa anome-
nar aquestes obres «pseudomanieristes» o fetes en «estil verna-
cle».25

Fernando Marías ho ha expressat amb més contundéncia a pro-
pósit de l'arquitectura manierista hispánica més primitiva (d'in-
fluéncia italiana): ¿com pot existir aquí un Manierisme —diu— si
encara no hi ha hagut Renaixement? «Lo que se producía era in-
cluso una imitación de lo italiano que por estas fechas podía ca-
lificarse en Italia de manierista, pero no en España. [...] Un ma-
nierismo "fenomenológico" sólo es posible tras un período o un
momento de clasicismo plenamente asumido como tal».26

Formulada així, em sembla feble l'objecció; no veig per qué
s'admet la importació del Renaixement italiá i no podem admetre
la del Manierisme, encara que es constati que n'arriba tan aviat una
mostra del segon. Altrament, per exemple, tot i que el Romanti-
cisme s'afirma en oposició al Neoclassicisme, els historiadora de la
literatura catalana sabem perfectament que els nostres primers ro-
mántics ho eren realment sense necessitat d'haver conegut cap obra
literária neoclássica en catalá. Una altra cosa és un Manierisme apa-
rent que no sigui altra cosa que un Renaixement mal imitat o su-
perficial, acompanyat de la mera pervivéncia de les tradicions es-
tétiques locals. Aquí sí que caldrá filar prim en cada cas per des-
cobrir-ho.

JAN BIALOSTOCKI, Expansión y asimilación del Manierismo, dins
La Dispersión del Manierismo (Documentos de un coloquio) (Méxic 1980),
págs. 13-27; citat per FERNANDO MARÍAS, A propósito del Manierismo y el
arte español del Siglo XVI, dins SHEARMAN, op. cit., pág. 10.

MARÍAS, op. cit., pág. 13.
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Vegem-ne un exemple revelador: el de Pere Serafí. S'ha destacat
sempre l'aportació de formes estrófiques que Serafí va fer a la poe-
sia catalana; peró generalment només ens fixem en les noves for-
mes italianes, les que Boscá donó a la literatura espanyola. D'algu-
nes, en treu molt més rendiment que el seu probable model: és el
cas deis sonets amb estrambot, per exemple. Peró Serafí no es limi-
ta al conreu de formes italianes, sinó que n'introdueix d'altres: la
copla real de tradició castellana, el dizain francés..." I no s'acaba
aquí l'experimentalisme en el llibre —els dos llibres— de Serafí.
L 'ús deis acróstica, per exemple, en una ]larga série de sonets de-
dicats a diverses clames, ens mostra de manera palesa la intenció
lúdica i capriciosa de l'autor.

Vet aquí que la poesía de Serafí —o Pedro Serafín, que és així
com curiosament la signava— no és simplement la d'un «poeta de
transición entre la antigua escuela y la imitación de Castilla», com
solté la historiografia catalana des de Milá." La seva proposta era
molt més ambiciosa, i té un parallel perfecte amb la seva obra pic-
tórica, que també pot ser considerada manierista; 29 és a dir, supe-
rar la poética renaixentista amb una amalgama heterogénia de com-
ponents: les aportacions de la tradició tolosana, el record deis nos-
tres poetes retórics medievals, la riquesa de la poesia popular, ]'e-
xemple deis renaixentistes, les innovacions manieristes deis emble-
mes (que tradueix del francés) o la métrica castellana tradicional.
Certament, la poesia de Serafí no és l'obra d'un autor de geni, peró

Per a totes aquestes innovacions em permeto remetre a ALBERT
ROSSICH, La introducció de la métrica italiana en la poesia catalana, «Els
Marges», núm. 35 (setembre del 1986), págs. 14-15.

Manuel MILÁ I FONTANALS, Obras completas, VI (Barcelona 1895),
pág. 412. La citació, peró, és d'ANTONI RUBIÓ I LLUCH, Sumario de la historia
de la literatura española (Barcelona 1901), pág. 85.

29. Joaquim Garriga, tan reticent amb el concepte de Manierisme que
només el fa servir —si no m'equivoco— per referir-se als «manieristes "gó-
tics" d'Anvers» (JoAQuim GARRIGA, Histñria de l'art catalñ, IV (Barcelona
1986), págs. 142 i 143), destaca, significativament, en la pintura de Serafí
«la monumentalitat de les figures —a la manera de Miguel Angel—» (ibid.,
pág. 146). Fontbona és més procliu a considerar-l'hi (FRANCESC FONTBONA, art.
manierisme, dins Gran Enciclopédia Catalana, vol. 9 (Barcelona 1976), pág.
528), si bé el quadre que ho illustra no Ii pot ser atribuit (cf. GARRIGA, op.
cit., pág. 146).
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sí la d'un bon coneixedor de les técniques versificatóries que «fa-
brica» amb professionalitat les seves composicions.

Deixo per a una altra ocasió el que és la manifestació més clara
d'aquest fenomen: L'Art nova de trobar de Francesc d'Olesa, per-
qué també en l'obra d'altres autors com Joan Timoneda i Joan Pujol
podem detectar manifestacions paralleles a aquestes. I doncs, ¿com
és que no ens sorpreníem d'aquells estranys experiments plurilin-
gües de Timoneda: el «Soneto en siete lenguajes» i aquel' altre es-
crit alhora en catalá i castellá? ¿Per qué no deduíem res de la diver-
sitat de fonts 30 i l'estranya amalgama de components (lingüístics,
estétics i argumentals) que configuren una obra tan desconcertant
—i'adjectiu és de Mérimée— com l'Aucto del Castillo de Emaús?
¿A qué responen, sinó a la seva sensibilitat manierista, els múlti-
ples desdoblaments de Timoneda com a escriptor a través deis ana-
grames i jocs de mots: Tomillo, Montidea, Diamonte, o la broma
d'intitular un 'libre d'aritmética per a ús de comerciants, jugant
també amb el seu cognom, Timón de tratantes? 31 I encara, ¿per
qué ens míg passaven per alt els acróstics amb els quals Joan Pu-
jol va signant alguns deis seus poemes o els jocs de lletres que li
serveixen per fer les lloances de MARIA? Doncs perqué sempre
buscávem unes obres purament reinaxentistes allá on ja hi havia
l'empremta de la crisi del Renaixement.

Peró hi ha més coses en aquestes obres: l'influx de la Contra-
reforma, un ferment ideológic formidable que, encara que sovint
entrará en contradicció amb l'esperit individualista deis artistes i els
escriptors manieristes (de fet, el nou esperit religiós no s'hi recon-
ciliará plenament fins al triomf del Barroc), ja es fa sentir des de
la fi del Concili de Trento —si no abans. És aquest un valor afe-
git que caracteritza la producció literária hispánica de l'época, peró
no pas amb gaire més émfasi que en altres llocs. Per raons óbvies

S'hi va referir HENRI MÉRIMÉE, op. cit., págs. 198-200.
Cf. JOSEP ROMEU I FIGUERES, Joan Timoneda i la «Flor de Enamo-

rados», canIoner bilingüe. Un estudi i una aportació bibliográfica (Barce-
lona 1972), págs. 43, 50, 51 i 61.
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d'espai, em centraré en un sol aspecte que aquests tres autors te-
nen en comú: em refereixo a la rectificació, en una línia més orto-
doxa, d'alguns aspectes morals o religiosos d'obres anteriors.

En el cas de Pere Serafí, podem veure aixó en un poema (l'in-
titulat «Capítol moral») que deriva directament de ]'«Epístola a
Don Diego de Mendoza» de Joan Boscá, en qué la sensualitat i l'a-
legria de viure del poeta renaixentista desapareixen, i la constatació
deis avantatges práctics del matrimoni es converteix en una refle-
xió moral iligada a la idea d'evitar el pecat. Escriu Boscá:

El estado mejor de los estados
es alcanÇar la buena medianía,
con la qual se remedian los cuydados.

Y assí yo, por seguir aquesta vía,
éme casado con una muger
qu'es principio y fin del alma mía.

[...]
Solían mis plazeres dar cuydados,

y al tiempo que venían a gustarse
ya llegavan a mí casi dañados.

Agora el bien es bien para gozarse,
y el plazer es lo que es, que siempre plaze,
y el mal ya con el bien no á de juntarse.

Al satisfecho todo satisfaze,
y assí también a mí por lo que é hecho
quanto quiero y desseo se me haze.

El campo qu'era de batalla, el lecho,
ya es lecho para mí de paz durable:
dos almas ay conformes en un pecho.

E...]
Assí que yo ni quiero ya ni puedo

tratar sino de vida descansada,
sin colgar de speranÇa ni de miedo.

Ya estoy pensando, stando en mi posada,
cómo podré con mi mujer holgarme,
teniéndola en la cama o levantada.'

Vegem en qué es converteix aixó•en Pere Serafí:

32. JoAN BoscÁ, Obras poéticas de Juan Boscán, I (Barcelona 1957),
págs. 356-358.
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10 em record bé, puix conte cosa vera,
que per ma sort i experiéncia feta
me deportí un temps fora carrera.

Mas, coneixent mon mal, tost fiu retreta,
prenent l'honest i vida més segura,
per l'orde fet de nostra llei perfeta.

Volguí fugir engans i desventura
de l'amor fals, on molt hom s'abandona,
que al fi promet una amargant dulcura.

1, per repós de ma ventura bona,
io em só casat ab una gentil dama
que de virtuts mereix portar corona.

Ella coneix quant ma voluntat I'ama,
i així respon a mon voler tothora,
i un cast amor igualment nos inflama.

De quan primer io fui distret i fora
de mi trobí tot junt lo que cercava,
puix só del tot d'una que m'enamora.

lo he trobat al món quant desitjava:
un ver content i vida no penada,
i un mitjancer estat, com demanava.

Basta'm a mi la vida concertada
sois per passar sens tembre la fortuna:
deis grans estats la vida no m'agrada."

El mateix esperit de conciliació amb les noves exigéncies de
rigor moral és el que guia Joan Pujol quan escriu glosses d'Ausiás
Marc, i d'una manera manifesta quan la glossa es fa de l'anomenat
«Cant espiritual»." Joan Timoneda, de vegades tan dissimulada-
ment com Serafí, adapta obres d'altri que fará passar per seves: ha
estat ben estudiada l'adaptació que va fer de l'obra anónima La
Farsa del Sacramento de la fuente de San Juan, assenyalant-hi pre-
cisament el significat intellectualista d'alguns canvis i l'esforc de
refinament estétic," en la línia d'accentuar-ne el rigor teológic i l'e-
ficácia didáctica. Cal relacionar aixó amb preocupacions similars

PERE SERAFÍ, Antologia poética [a cura] d'AucusT BOVER I FONT
(Barcelona 1987), págs. 51-52.

JoAN PUJOL, Obra poética (Barcelona 1970), págs. 78-79.
35. BRUCE W. WARDROPPER, Introducción al teatro religioso del Siglo

de Oro. Evolución del auto sacramental antes de Calderón (Madrid 1967),
págs. 258-267.
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que trobem en altres llocs; a Italia, per exemple, Giambattista
Gelli, imbuit ja d'esperit contrareformista, reconstruirá en els seus
comentaris la imatge de Petrarca, procurant eximir-lo de tota pro-
fanitat.'

Em sembla, en resum, que el concepte de Manierisme és molt
útil per valorar la producció literaria catalana de la segona mei-
tat del xvi.

Entre altres coses, entendrem més bé el joc medievalitzant de
Serafí o la rectificació neogótica de Francesc Calca al darrer terÇ del
segle xvi."CalÇa no representa tampoc la mera continuitat de la
literatura medieval (que hauria adoptat les modalitats de la poesia
de canÇoner, la poesia satírica...), sinó la revalorització d'Ausiás
Marc, que ja ha passat pel sedas deis renaixentistes i ha esdevingut
un autor perfectament clássic: un model.

EL BARROC

El Barroc representa un rebuig de l'experimentalisme manie-
rista quan no té cap altra finalitat sinó el gust d'experimentar, peró
sobretot significa una rectificació cultural de signe democrátic —és
a dir, antielitista. Aixó no vol dir que no es continuin fent ser-
vir les innovacions formals manieristes, i fins n'apareixeran de no-
ves. Peró, a l'heterogeneitat deis productes literaris i a l'acumula-
ció desordenada d'elements típica del Manierisme, el Barroc hi opo-
sará una construcció unitaria, i es fará cada vegada més percepti-
ble la coheréncia del conjunt de l'obra d'un mateix escriptor.

Les diferéncies entre els dos moviments també es troben en
la finalitat de l'obra literaria, que en el Barroc és més pedagógi-
ca, així com en l'aparició de nous temes (per exemple, el del des-
engany). En general, els barrocs troben els manieristes massa lú-
dics, frívols i gratuits; ells, en canvi, són solemnes, transcendents

Cf. TOFFANIN, op. cit., pág. 532.
Cf. JOAQUIM MOLAS, Francesc CalÇa: Poemas, «Els Marges», núm.

14 (setembre del 1978), págs. 77-84.



RENAIXEMENT, MANIERISME I BARROC	 169

i representatius. El tractament «naturalista» de l'amor, la misogí-
nia, el pessimisme —i el fatalisme—, la denúncia —subtil o explí-
cita— de la idealització, el protagonisme de la lletjor i el contrast
entre la fantasia i la realitat tenen ara, al costat de la majestuosi-
tat, la grandiositat i la pompa, un valor exemplar. La voluntat de
síntesi i d'integració d'elements en principi heterogenis provocará
l'acumulació d'antítesis, paradoxes i contrastos. Per la mateixa raó,
els canvis de to, la paródia i el burlesc es convertiran en ingredients
privilegiats del producte barroc. Per altra banda, la vocació mas-
siva i popular del moviment porta a integrar, en una línia que ja
havia anticipat el Manierisme, una amplia tradició d'arrels medie-
vals que esclata amb forra en el teatre i la festa.38

En les obres barroques, no es tracta només de sorprendre i pro-
vocar admiració, sinó de fer-ho per tal que el lector o l'espectador
assumeixi un sistema de valors —els de la Contrareforma. En
Timoneda aixó es perseguía per una via més intellectual; ara es
vol convéncer per la via de l'aclaparament, per la seducció dels
sentíts. És al servei d'aixó que s'aprofitaran tots els recursos retó-
rics (cultes i populars, innovadors o tradicionals). L'art esdevindrá,
per dir-ho així, un parany intellectual que es justifica per la bondat
de la seva finalitat.

En la literatura catalana, Francesc Vicent Garcia té composí-
cions on es mostra l'heréncia del Manierisme, i d'altres de perfec-
tament barroques. La més característicament manierista és potser
l'Oració panegírica a Felip de Berga (1613), complicada, artificiosa,
desproporcionada i efectista, amb l'ús alternat de técniques com-
positives cultes i populars, i el recurs insólit a incloure un frag-
ment en «valenciá» al mig d'una obra «catalana». En canvi, ja és
un escriptor plenament barroc en el teatre, o en els seus poemes
de sátira social, com el Desengany del món.

Ara: posats a vincular el conjunt l'obra de Garcia dins un o
altre corrent, és evident que el seu lloc es troba encapgalant la nova

38. Vid., per exemple, PILAR PEDRAZA, Barroco efímero en Valencia
(Valéncia 1982); i José MARÍA DÍAZ BORQUE [dirj, Teatro y fiesta en el
Barroco. España e Iberoamérica ([Barcelona] 1986).
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escola barroca. En primer lloc, perqué el conjunt de la seva obra
pertany majoritáriament a l'estética del Barroc; en segon ¡loe, per-
qué la llengua literária que reix a imposar es desmarca definitiva-
ment de la tradició autóctona i opta per lligar-se a I'evolució del
castellá literari; en tercer lloc, perqué darrere seu sorgirá una le-
gió d'admiradors i seguidors amb qué s'acreixerá la nómina deis
autors barrocs; finalment, perqué no ens ha d'enlluernar el fet de
trobar en un text recursos de tradició manierista: aixó no exclou
que ens puguem trobar davant d'una obra plenament barroca. S'hi
referia Iúcidament Dámaso Alonso, a propósit de dos procedi-
ments retórics que coneix perfectament: «plurimembración y corre-
lación son manierismos [és a dir, técniques manieristes] de gran
vitalidad en el siglo XVI que siguen viviendo en el Barroco, porque
es característica de éste no perder ningún elemento de la tradición
anterior, como enorme coincidentia opositorum que es»."

Per altra banda, com explica Shearman, «entre el Manierisme
i el Barroc no hi va haver una ruptura clara, tot i la contraposició
indubtable deis ideals deis dos períodes. Al contrari, hi va haver
una considerable continuitat, per la senzilla raó que la llibertat
barroca era hereva en gran mesura de la llicéncia manierista, i de
fet es detecta una toleráncia creixent cap al Manierisme a mesura
que el Barroc va madurant com a estil»."

POSICIÓ DE LA HISTORIOGRAFIA LITER ÁRIA CATALANA

Els conceptes d'Humanisme i Renaixement, aplicats a la litera-
tura catalana, han tingut prou fortuna des que Antoni Rubió i
Lluch publicó El Renacimiento clásico en la literatura catalana í
després Joan I humanista i el primer període de l'Humanisme ca-
tala. Martí de Riquer, Jordi Rubió i altres autors van seguir, amb

DÁMASO ALONSO, Estudios y ensayos gongorinos (Madrid 1970),
ed., pág. 244n.

Ho tradueixo de SHEARMAN, op. cit., pág. 205.
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més o menys émfasi, aquest camí, fent comentar el període renai-
xentista amb el regnat de Martí l'Humá."

Pel que fa al terme «Humanisme», els estudis recents de Lola
Badia m'estalvien de resseguir amb detall l'evolució del concepte
en la historiografia literária catalana. D'uns anys enÇá, en efecte,
Lola Badia ha combatut la idea d'un humanisme catalá que una
inveterada tradició historiográfica ja detectava al segle m y ." Hi ha
insistit Francisco Rico, amb el concurs de proves més que sufi-
cients.43 (Potser valdrá la pena precisar que rebutjar l'etiqueta
d'«Humanisme» per a aquests escriptors no significa pas menyste-
nir el valor intrínsec de les seves obres, sinó valorar-les en la me-
sura justa.) En un altre article, Lola Badia ha ampliat al Renaixe-
ment les seves consideracions." Abans, peró, Sanchis Guarner ja
havia restringit l'ámbit del nostre Renaixement, fent-lo comentar
l'any 1521.' També en va retardar l'inici Miguel Batllori —cosa
que no va fer, peró, amb l'Humanisme—, fixant-ne I'aparició amb
el regnat de Ferran el Católic (si bé parteix de productes culturals
escrits en qualsevol llengua)." Al seu torn, Joaquim Garriga, negant

Vid. supra, nota 5. Afegiré aquí les obres de JORDI RuBió I BALA-
GUER, Literatura catalana, dins GUILLEM DÍAZ-PLAJA [dir.], Historia general
de las literaturas hispánicas, III (Barcelona 1953), en qué el període 1396-
1516 és intitulat «El Renacimiento en las letras catalanas»; ID., Renaixement
i Humanisme (on es lamenta d'haver-se de centrar en el segle xvi, perqué «és
en el quatre-cents que trobem els primers instants del nostre Renaixement»,
pág. 9); JOSEP ROMEU, Literatura catalana antiga, IV (Barcelona 1964);
JAUME CABRÉ, JOAN F. MIRA 1 JOSEP PALOMERO, História de la literatura
catalana amb textos (Barcelona 1979); etc.

LOLA BADIA, L'«Humanisme catalá»: formació i crisi d'un concepte
historiográfic, dins Actes del Cingla. Colloqui internacional de Lengua i Li-
teratura catalanes (Montserrat 1980), págs. 41-70.

FRANCISCO RICO, Petrarca y el «Humanismo catalán», dins Actes
del Sisé Colloqui internacional de Llengua i Literatura catalanes (Montser-
rat 1983), págs. 257-291.

LOLA BADIA, Sobre l'Edat Mitjana, el Renaixement, l'Humanisme
i la fascinació ideológica de les etiquetes historiográfiques, «Revista de Cata-
lunya», núm. 8 (maig de 1987), págs. 143-155.

M. SANCHIS GUARNER, La Ciutat de Valéncia (Valéncia 1972), págs.
247 i ss.

MIQUEL BATLLORI, arts. humanisme i renaixement, dins JOAQUIM
MOLAS i JOSEP MASSOT I MUNTANER [dirs.], Diccionari de la literatura ca-
talana (Barcelona 1979), págs. 322-325 i 597-600.
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l'existencia d'un Renaixement catalá coherent, ha reblat el clau
des de la perspectiva de la história de l'art, aportant a la qüestió
noves raons desmitificadores.47

El fet és que els manuals d'história de la literatura catalana,
que fins no fa gaire, com hem vist, utilitzaven el terme de Renai-
xement per perioditzar tot el segle xv, actualment tendeixen a re-
servar-lo al segle xvi," o el fan servir per caracteritzar d'una ma-
nera específica obres ánades, obviant així al problema del marc
estétic o ideológic de les produccions de la tardor de 1'Edat Mit-
jana.

El concepte de Manierisme comencá a circular molt més tard
entre els historiadors, primer en relació amb Itália en el terreny de
les arts plástiques i secundáriament aplicat a la literatura. En rea-
litat, el terme prácticament no ha entrat en la historiografia artísti-
ca catalana." En relació amb la literatura —la italiana— el primer
estudiós a parlar-ne sembla que fou Olschki, l'any 1935, peró aques-
ta possibilitat no comencé a prendre's generalment en consideració
fins als anys cinquantes." Aixó contribueix a explicar que el concep-
te rarament hagi aparegut en la nostra historiografia. Tret d'algunes
allusions esporádiques,' els únics historiadors que hi han dedicat
atenció han estat Sanchis Guarner, a propósit deis escriptors valen-
cians en castellá de la segona meitat del xvi, 52 i Miguel Batllori, en

Primer, des de GARRIGA, História de l'Art catalá, op. cit., i sobretot
des de ID., L'art cinccentista catalá i l'época del Renaixement: una reflexió,
«Revista de Catalunya», núm. 13 (novembre de 1987), págs 117-144.

Penso en els manuals escolars més recents, o en obres com les
d'ANToNi COMAS, La Decadéncia (Barcelona 1978); JOAN MANUEL PRADO i
FRANCESC VALLVERDÚ [dirs.], História de la literatura catalana, I (Barcelona
1985), bé que encara reserva un capítol per a l'humanisme deis segles xiv-
XV; JOSEP BARGALLÓ VALLS, Literatura catalana del segle XVI al XVIII
(Barcelona 1987).

Vid. supra, nota 29.
Cf. VITTORIO SANTOLI, Manierismo, Barocco, Rococó. Dichiarazione

del tema, dins Manierismo, Barocco, Rococó, op. cit., pág. 19.
Per exemple, en l'article de GIUSEPPE GRILL', Excés d'oralitat i car-

naval a la cultura urbana entre manierisme i barroc, «Estudis de Llengua i
Literatura Catalanes», VI (1983), págs. 309-357.

SANCHIS GUARNER, op. cit., págs. 212-213 i 260-264.
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aplicar-lo a la cultura escrita als Paisos Catalans entre 1563 i 1600,
peró sense detallar-ne gaire els trets distintius.53

En canvi, el terme «Barroc» es por considerar una categoria
consolidada pel que fa a l'art i la literatura catalans, i com a tal
s'ha incorporal als manuals i, mal que bé, ha estar definit en les
enciclopédies i diccionaris; peró encara no ha donar els fruits que
en podíem esperar en la nostra historiografia literaria, sens dubte
per la dificultat que suposa l'estudi de tot el material manuscrit
de l'época, que encara és inventariar d'una manera precaria. Amb
tot, els més recents manuals d'história de la literatura catalana
tendeixen a incloure'l com a període literari.m

A MANERA DE CONCLUSIÓ

El concepte de Decadéncia, que sens dubte va ser útil en mo-
ments passats de la nostra história literaria, ja ha donat de si tot
alió que podia donar. Avui, si més no, s'ha revelat imprecís i dis-
torsionador. 55 No costaría gaire de provar, per exemple, que és
molt més «decadent» —i, de fet, només s'explica com una deriva-
ció tardana del romanticisme historicista— un simulacre de consis-
tori medieval, com és la restauració deis Jocs Florals l'any 1859, que
no pas tot el ventall de propostes de renovació de la llengua lite-
raria que va comportar l'aparició del Barroc.

Em sembla, per tant, que l'estudi de la literatura catalana de
l'Edat Moderna exigeix una nova aproximació despullada de pre-
judicis, i m'agradaria haver contribuit a demostrar que, indepen-
dentment de la qualitat i el nombre de textos que podem presen-
tar, les categories estétiques vigents en les altres literatures ger-

MIQUEL BATLLORI, art. manierisme, dins Diccionari de la literatura
catalana, op. cit., págs. 429-431.

Vid. els manuals esmentats supra, nota 48.
55. Vid. ALBERT ROS SICH, Contra el terme «Decadéncia», «Papers em-

pordanesos», núm. 18 (juny de 1985), págs. VI-VII, i JOSEP MURGADES, La
literatura del segle XVI. El Renaixement, dins PRADO i VALLVERDÚ, op. cit.,
págs. 156-157.
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manes no obeeixen a capricis taxonómica, sisó que ens ajuden a
descobrir en les nostres antigues obres literáries aspectes que ens
n'havien passat desapercebuts.

Aixó no obstant, l'escassesa de manifestacions auténticament
renaixentistes en la literatura catalana aconsella ser cauts a l'hora
d'obrir un període intitulat Renaixement, que al principi hauria
d'incloure obres majoritáriament allunyades del moviment. Amb
tot, a la llarga sí que el Renaixement va influir d'una manera di-
guem-ne «normal» en la cultura catalana: l'humanisme —local o
d'importació—, l'obra de Boscá i de Garcilaso; en definitiva, les
obres renaixentistes llatines i castellanes van acabar essent llegides
i incorporades en el sistema de valors estétics del país. Peró el fet
és que, en tota la primera meitat del segle xvi, el Renaixement no
va ser un moviment cultural hegemónic al nostre país.

Restringint l'etiqueta de «Renaixement» que ha servit per ba-
tejar un període literari que molts fan comentar al darrer terc del
segle xv —si no abans—, evitarem de passada un perill que s'ha
manifestat persistentment en la historiografia d'altres literatures: el
del tractament deformat de la realitat literária, privilegiant una mi-
noria d'obres que es troben en el camí del Renaixement que acaba-
rá triomfant en la cultura europea i oblidant precisament aquelles
obres que reflecteixen l'auténtic clima cultural del país. Aquesta vi-
sió teleológica ens ha disfressat	 fins amagat— la realitat deis
fets, que és justament alló que l'historiador ha d'explicar.

Aixó no vol dir que continués imperant la sensibilitat medieval
en la nostra literatura fins a mitjan segle xvI. (A aquestes altures,
potser sí que aixó de «sensibilitat medieval» és massa imprecís,
peró no trobo cap terme millor per explicar que la literatura cata-
lana ja ha establert un tall amb la tradició; o, si voleu, que ha
descobert la historicitat d'aquesta tradició.) En trobem una mani-
festació paradigmática en una idea que va prenent cos entre els
bornes de lletres, segons la qual la literatura catalana de l'Edat
Mitjana forma un conjunt que s'expressa en una llengua diferent:
el llemosí.

Des d'aquest punt de vista, una data cómoda per fixar l'entra-
da de la nostra literatura en una nova etapa, malgrat el seu carácter



RENAIXEMENT, MANIERISME I BARROC 	 175

anecdótic, és la de 1521.56 La »traducció» de Joan Bonllavi al va-
lenciá d'un clássic medieval escrít en «llemosí» representa, tan
imprecisament com es vulgui, el reconeixement del passat literari
catalá com una realitat diferent de la literatura moderna i marca
la fi d'un període integrat per un continuurn d'autoritats literáries
ucróniques: assenyala, en definitiva, l'aparició de la consciéncia mo-
derna d'história literaria." Aquesta nova etapa, que entre nosal-
tres dura aproximadament fins a mitjan segle xvi, és la de l'en-
trada a l'Edat Moderna.

La reacció anticlássica que es va produir a Itália entre 1520 i
1530 va arribar aquí confusament barrejada amb les formes clas-
sicistes. Per la seva mateixa heterogeneitat i versatilitat, va ser
rápidament assimilada i va estimular una evolució literária que es
reconeix més en els principis anticlássics que no pas en la rigidesa
d'uns valors purament renaixentistes. El retorn al gótic que s'ac-
centua al llarg del segle xvi és una opció estética conscient, i no
una manifestació provinciana própia d'una cultura endarrerida, in-
capac d'evolucionar.59

Anecdótic, perqué em baso només en un fet literari; hi ha altres
esdeveniments histórica immediatament posteriors —final de la guerra de les
Germanies i repressió deis agermanats (1521-1523), instauració de la cort del
Duc de Calábria a Valéncia (1526), que potser permetrien tragar una fron-
tera d'una validesa més general.

Existeix un precedent d'aquest fenomen de presa de consciéncia
histórica: el de Ferran Valentí, que en el próleg a la seva traducció de les
Paradoxa de Ciceró fa un repás a l'obra d'alguns deis nostres escriptors me-
dievals tenint ben present la cronologia. Peró es tracta del cas singular d'un
humanista format a Itália i que no podem considerar representatiu.

58. Pot ser una manifestació provinciana l'escassa qualitat de les obres
que es van identificar amb aquesta proposta, peró no l'opció «restauradora»
per si mateixa. Al capdavail, també Eral-1ga va adoptar una actitud semblant.
Caldria estudiar--ho bé. De fet, una de les forgoses limitacions d'aquest tre-
ball és no haver resseguit més a fons les contradiccions amb qué Franca,
Anglaterra, etc. assimilen els estímuls italians. La collisió de la contradicció
nacional amb les modes italianitzants és un tema prou estudiat en les arts i
les literatures francesa i anglesa. En un article que no he pogut veure, per
exemple, sobre l'art anglés del segle xvi, Pevsner parla d'una etapa de
manierisme internacional seguida d'una altra d'antimanierisme nacional (Nt-
KOLAUS PEVSNER, L'Inghilterra e il Manierismo, «Bolletino del C.I.S.A.», IX
(1967), págs. 293-303): ¿podríem establir-hi un parallel en el cas catalá?
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No existeix, dones, un gruix important d'obres própiament re-
naixentistes en la literatura catalana —ni tampoc en pintura, escul-
tura o arquitectura. Durant el Cinccents, segueixen fent-se obres
medievals (per exemple, la literatura de certámens); n'hi ha algu-
nes, és clar, de renaixentistes, tot i que són més les que podríem
considerar de característiques manieristes; la resta són obres sim-
plement «modernes». Aixé obre la porta a una possible objecció: si
existeix una literatura «moderna» en catalá al segle xvi (agafem
l'exemple de La Vesita, de Ferrandis d'Herédia), que representa,
si més no, un estadi més evolucionat respecte de la que es feia en
la «tardor de l'Edat Mitjana», ¿per qué no anomenem Renaixe-
ment a tot aixó que és nou? La raó és implícita en el mateix terme,
i no hi insistiré més: ¿renaixement de qué? ¿Qué és alló que torna
a néixer?

Encara una altra cosa. He procurat oferir aquí una visió de la
literatura catalana del segle xvi més matisada que la que hem he-
retat. Els estudís que tracten sobre el Manierisme m'han servit per
interpretar alguns fenómens literaria que em semblen significatius.
Peró tots sabem que les etiquetes són discutibles. Em sabria greu
que aquesta interpretació pogués ser bescantada només per un re-
buig apriorístic d'aquell terme; tant com el fet que l'etiqueta ser-
vís, prescindint del contingut, per perioditzar superficialment una
etapa determinada.

Un cop acceptat que en la segona meitat del xvi es produeixen
una série de fenómens variats, i fins de vegades contradictoris, peró
que es diferencien tant del Renaixement més classicista com del
Barroc, ¿podem estar segurs que convé ficar-los tots dins un ma-
teix sac? ¿Podem afirmar que el millor nom per a aquest sac és
el de Manierisme? No, és clar. Peró no s'entendria quina ha estat
la meya intenció en redactar aquesta ponéncia si se'n tren la con-
clusió que alió que m'ha preocupat més, a l'hora de valorar tota
aquesta série d'intents, replantejaments i propostes en el camp ar-
tístic i literari, és el problema de com n'hem de dir.

De tota manera, el terme Manierisme, tal com ha estat definit,
té un avantatge: connota a la perfecció aquells corrents que a Itália
qüestionen l'estabilitat del classicisme renaixentista, peró també fa
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pensar en algunes de les característiques definitóries d'allb que passa
fora d'Itália. L'italianisme com a moda es combina amb la recupe-
ració de la tradició medieval com a programa; el balanc de tot aixó
es concreta més en una suma de técniques artístiques que no pas en
la creació d'un missatge estétic coherent, més en un amanerament
—no volia treure aquest nom fatídic, peró aquí em va massa bé—,
en un amanerament estilístic que no pas en una «revolució cul-
tural», com diu Eugenio Garin parlant del Renaixement. Fora
d'Itália, em sembla que la revolució cultural es fará sobretot al se-
gle xvii.

He deixat per a la conclusió, ara que ja hem passat revista als
conceptes de Renaixement i Manierisme, la consideració d'un exem-
ple que ens revela com es pot evolucionar literáriament de l'Edat
Mitjana al Manierisme sense passar pel Renaixement en sentit es-
tricte. Analitzem, una altra vegada, el cas de Ferrandis d'Herédia.
A la vista del gruix d'obres que va escriure en castellá, perfecta-
ment classificables dins la poesia de cancionero tardomedieval, no
cal ser gaire agosarat per postular que les cobles que va fer «al
modo de las de Ausiás March en lengua lemosina» són obres tar-
danes, així com els seus sonets i els poemes «a la manera italia-
na»." «A la manera italiana» i «al modo de las de Ausiás March»,
fixem-nos-hi. Encara és més revelador que aquestes darreres com-
posicions no siguin escrites en valencia, sinó «en lengua lemosina»!
Ferrandis es devia pensar que abusant del participi de present i po-
sant formes com «clamar» o «assumpt» ja escrivia en llemosí. Peró,
sobretot, tot aixó vol dir que en fer poemes italians o ausiasmar-
quians no s'integrava en una escola renaixentista, sinó que només
jugava a imitar-ne alguns aspectes.

Ausiás Marc, doncs, no influeix damunt Joan Ferrandis d'He-
rédia, ni l'ajuda a formular un nou llenguatge poétic: Ferrandis
l'imita com un exercici literari, si bé els contiguts de les imita-
cions no passen de ser reformulacions de les paradoxes que carac-

59. Les cobles ausiasmarquianes es poden llegir dins JOAN FERNÁNDEZ

DE HEREDIA, Obras (Madrid 1955), págs. 169-170; els sonets, en l'article de
José M. BLECUA, Versos nuevos de Fernández de Heredia, dins Suma de
estudios en homenaje al Dr. Angel Canellas López (Saragossa 1969), pág. 137.



178	 A. ROSSICH

teritzen la seva poesia cancioneril. Amb tot, Ferrandis és cons-
cient del tall que s'estableix entre la tradició que segueix i les
noves modes —la poesia italiana i la reivindicació de Marc. Da-
vant d'aixó, peró, no evoluciona com ho féu Joan Boscá, sinó que
acumula experiéncies contradictóries; i no pas per osmosi o per
un contagi inconscient, sinó d'una manera calculada: des d'una
actitud perfectament manierista. El Renaixement, la premissa in-
dispensable per poder parlar de Manierisme ja existeix, pera no
pas en la seva obra, sinó en la d'altres escriptors —per exemple,
una vegada més, Boscá.

Ara: el fet que estiguem considerant el Manierisme ailladament
no ha d'amagar que sorgeix efectivament dins del Renaixement (re-
presenta, com hem vist, la crisi del model classicista) i que bona
part de les novetats que produeix seran aprofitades després pel Bar-
roc. Pera també és veritat que molts altres fenómens manieristes no
es veu clarament on porten, i alguns, de moment, no porten enlloc
—vull dir que no porten al Barroc. D'aquí ve bona part de la in-
comprensió tradicional d'algunes manifestacions del moviment. El
Manierisme, dones, la de pont entre el Renaixement en sentit es-
tricte i el Barroc, peró no és el pont a través del qual els productes
renaixentistes es converteixen gradualment en barrocs. Breu: no té
res a veure amb un pretés Renaixement abarrocat ni amb un pre-
sumpte Barroc classicitzant.

Si bé no és difícil veure un fil conductor de l'estética del Re-
naixement al Neoclassicisme, passant pel Manierisme, el Barroc i
el Rococó, als Paisos Catalans la llengua escrita —la llengua li-
terária— experimenta en l'endemig dues solucions de continuitat,
que es lliguen amb dues substitucions deis models lingüístics. El
primer trencament es produeix entre el Manierisme i el Barroc,
quan els models literaris passen a ser exclusivament els castellans i
fracassa la rectificació autóctona propugnada per Calca (i secundada
per Jeroni Ferrer, entre d'altres). El segon es produeix durant el Ro-
cocó, quan la llengua literária de l'Edat Moderna esgota la seva
influéncia entre els escriptors. Llavors sorgeixen intents de forjar
una llengua molt més acostada a la parla més popular i pintoresca
(Lluís Galiana i Caries Ros al País Valenciá, el comte d'Aiamans
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a Mallorca). Aquesta opció literaria «popularista» —amb la qual
coincidirá, peró sense fer-se'n cap problema (ni cap programa), el
baró de Maldá— será el preludi de les diverses modalitats dialec-
tals amb qué s'expressará la literatura catalana a la primeria del
segle xix. Després, com se sol dir, ja és una altra história.

ALBERT ROSSICH




