Joan Esteve

N atre gran valencià del sigle XV que mereix la nostra
consideracio es Joan Esteve.
L’alvenc de l’oblit creix al pas dels anys per a qualsevol; pero aço no val per al cas particular del nostre
biografiat-autor, puix que els sigles no han conseguit fer
desapareixer gens ni miqueta el seu nom. Es mes; hui relluix en mes
fulgor quan, en este moment polemic i dificil, s’atenta descaradament
contra la personalitat valenciana.

I. BREU BIOGRAFIA
D’est autor nomes coneixem una obra; pero en ella sola n’hi ha prou
per a situar-lo, i en tota justicia, entre els escritors del Sigle d’Or de la
lliteratura valenciana.
Tant els bibliografs valencians com els atres escritors han segut molt
parcs al donar-nos noticies biografiques sobre Joan Esteve.
D. Nicolau Antonio, en la seua Bibliotheca Hispana Vetus, nos oferix
dos dades fonamentals del nostre biografiat: que era valencià i que era
notari: «Joannes Stephanus, valentinus et in urbe ipsa regni principe
notarius.»
Abans que D. Nicolau ya ho va dir Vicent Ximeno, en la seua obra
Escritores del Reyno de Valencia. La seua frase exacta es: «Juan Esteve,
natural de Valencia, notario público.»
Tambe Fra Joseph Rodríguez, en la seua Biblioteca Valentina, diu
expressament: «Juan Esteve, natural y notario público de Valencia.»
Just Pastor i Fuster, que seguix en tot a estos autors, repetix lo
mateix en la seua Biblioteca Valenciana.
Encara que estos testimonis son dignes d’apreci per lo que valen,
practicament no feen gens de falta, perque en el colofo de l’obra de
Joan Esteve Liber Elegantiarum ya consten estes dades: que era valencià i que era notari: «Joannis Stephani viri eruditissimi civis valentini,
regie [regia] auctoritate notarii publici.»
Queda clar, per tant, que Joan Esteve era ciutada valencià i notari
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public. No estara de mes que digam unes paraules sobre l’institucio
notarial en Valencia per l’afecte especial de que son mereixedors el
Colege Notarial i els seus afiliats, els notaris.
Per mes que la formacio juridico-organica del notariat valencià fon
duta a bon terme pel Rei D. Jaume I l’any 1238, es pot afirmar que
en Valencia ya existia un notariat consuetudinari. Nos hem trobat en
un privilegi, en favor dels notaris, donat pel Rei D. Jaume l’any 1250.
Les ordenances del nostre Colegi Notarial, de tan brillant trayectoria
historica, les encontrem aprovades el 20 de novembre de 1269 pel Rei
Pere, II de Valencia i IV d’Arago.
Moltes i molt importants coses es podrien dir referents a l’ilustre
Colege Notarial de Valencia i als seus dignes notaris, pero no crec que
en siga est el lloc apropiat. Allo que si dire es una paraula sobre lo
que diuen els autors i el mateix colofo del Liber Elegantiarum: que Joan
Esteve era notari public per autoritat real.
¿Que significa aço, o quin titul o drets afig al de notari nomes?
Puix be, ser notari public per autoritat real significa que, a mes de
ser responsable de la llegalitat dels instruments, del registre en el protocol, etc. de la seua oficina publica o operatori, pel titul de «Scriva de
la cort del Regent o Regentis Curie bajulie» s’alcançava el cim de la
carrera notarial, ya que en este titul recebien la jurisdiccio en tot el
regne i en tots els dominis del Rei d’Arago i podien prendre part en
l’emissio de documents oficials.
Tornem a la biografia de Joan Esteve per a dir que, en quant a la
data de son naiximent i de la seua mort, no s’hi te cap claricia historica. Nomes se sap que la seua obra es va publicar en vida de l’autor,
perque la va corregir en tot el mirament de que fon capaç: «exactissima
diligentia emmendatus». Es publicà l’any 1489. Per ser esta l’unica data
historica coneguda, els bibliografs valencians no li’n posen ya atra.

II.
1.

BIBLIOGRAFIA

OBRA LEXICOGRAFICA

LIBER ELEGANTIARUM
Comencem per descriure l’incunable que conté l’obra L i b e r
Elegantiarum. Es un excelent eixemplar editat en Venezia en la tipografla de Paganino de Paganinis el dia 3 d’octubre de l’any 1489.
El titul del llibre es: Liber elegantiarum, pero no el porten cap dels
quatre eixemplars de l’obra que es coneixen, per faltar-los la portada.
El recte del primer foli apareix en blanc; i al vers es troba una interessant carta escrita en llati, en la qual l’autor dedica l’obra al mege
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Ferrer Torrella. La carta comença dient: «Johannes Stephanus, Ferrario
Torrella: medicine professori eximio... » (Joan Esteve, a Ferrer Torrella:
professor insigne de medicina), i acaba dient: «Vale, mei menor.
Valentiae, nonas januarii Anno mil. CCCCLXXII:» (Adeu, no m’oblides. Valencia, a cinc de giner, de 1472).
L’obra s’acaba en el següent colofo:
«Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri eruditissimi, civis
Valentiani, regie auctoritate notarii publici, latina et valenciana lingua
exactissima diligencia emendatus: Opera atque impensa Paganini de
Paganinis Brixiensis Venetiis impresus. Inno. VIII summo pontifice.
Augustino Barbadico, Venetiarum principe. Anno a natali christiano
M.CCCCLXXXVIIII. V vero nonas Octobris.»
Dels quatre eixemplars que es coneixen del Liber elegantiarum de
Joan Esteve, n’hi ha u en la nostra Universitat Lliteraria, el qual es
conserva en bon estat, pero li falta, com ya es sabut, la portada i tambe
el full signatura a1, en el dors del qual va la dedicatoria; en Barcelona
hi ha dos eixemplars: u, en l’Ateneu, i l’atre en l’Institut d’Estudis
Catalans; el quart el cita Gallardo en el numero 2.143 del seu ensaig.
D’entre els autors, n’hi ha alguns que creuen, començant per Just
Pastor i Fuster, que l’edicio del llibre de Joan Esteve per ara coneguda
es la segona; i fonamenten eixa opinio en les raons que seguixen: a)
perque la dedicatoria està datada en 1472; b) perque es diu en el colofo
que el llibre està «exactissima diligentia emmendatus»; lo qual pareix
donar a entendre que li va precedir una atra edicio, la que ara es
millora; i c) perque D. Eduart Cañibell, director de la Biblioteca Arús
de Barcelona, diu que va vore un eixemplar d’esta obra en una magnifica portada en poder de D. Isidre Bonshoms.
Tal com hem dit abans, els eixemplars coneguts no tenen portada i
comencen per un foli el recte del qual està en blanc.
Vejam ara que diuen de l’autor i del seu Liber elegantiarum els
bibliografs:
Joseph Rodríguez en la seua Biblioteca Valentina diu escuetament:
«Juan Esteve, natural y notario público de Valencia. Escrivió:
Dictionarium et Phrasilogium duarum linguarum Valentinae et Latinae.
Inscriptum: Librum elegantiarum. Venetiis, per Paganinum de Paganinis.
1489 in fol.»
D. Vicent Ximeno diu:
«Juan Esteve, natural de Valencia, Notario público (aunque yo más
creo que fue médico, por lo que después diré) y sugeto muy versado
en la lengua Latina. Publicó ... Liber elegantiarum. En Venecia, por
Paganino de Paganinis, 1489, en folio. Ay en Valencia en la librería del
Marqués de Villatorcas un ejemplar de esta obra impressa en letra
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calderilla. Viene a ser un diccionario de vocablos y frases Valencianas
y Latinas y se expresa en el por autor Joannes Stephanus Medicinae
Doctor.»
D. Nicolau Antonio, en la seua Bibliotheca Hispana Vetus, diu que
Joan Esteve va escriure un:
«Dictionarium quoddam et phrasilogium duarum linguarum
Valentinae vulgaris et Latinae, quod Librum Elegantiarum inscripturn».
Afig a continuacio que ell mateix va vore, en la llibreria del seu
amic D. Hipolit Samper, sacerdot de l’Orde de Montesa, varo honest,
erudit, capellà real, etc., un eixemplar del llibre de Joan Esteve.
D. Josep Ribelles fa d’este llibre una recensio digna de ser transcrita. Diu:
«Este meritísimo libro cuyo título recuerda el que puso al suyo
Lorenzo Valla, cuya primera edición parece fue hecha en Roma en 1471,
muy estimado por la rareza de los vocablos que contiene, es una nutrida
colección de frases y dicciones valencianas y latinas y no sólo es anterior y supera a Nebrija sino que es el primer diccionario que se ha
impreso en la lengua románica. En el abundan los términos (muchos de
los cuales aún se pronuncian hoy en la región valenciana) de amistad,
amorosos, de guerra, de la pestilencia que por entonces reinaba y con
una frescura incalificable, el autor cita muchos términos deshonestos, lo
cual nos induce a creer que no sería sin motivo el haber ido a imprimir su obra a Venecia.»
El Sr. Ribelles s’ha comportat potser en Joan Esteve un poc massa durament. Yo, mes que de procacitat inqualificable, ho qualificaria com d’una
inconsideracio propia del valencià del carrer, inconsideracio que, llunt de
lo desvergonyit, de lo descarat o de lo groller, constituix eixe modo de ser
desimbolt i espontaneu que, en la paraula autentica i justa, diu allo que
deu dir i nomes lo que es deu dir, i encara alegra la conversacio en uns
tocs de bon humor, propis d’un cor ben sa i d’una alegria a flor de llavis.
¿Que diria hui D. Josep Ribelles de certs diccionaris que circulen aci
i alli, del llenguage de moltes revistes, llibres, cine, teatre i, inclus, del
de la televisio?
Accepte que una de les raons per les que es determinà Joan Esteve
a publicar el seu llibre en Venecia fora la d’evitar la censura d’algunes
de les seues frases i paraules. Pero si s’admet la possibilitat que la
primera edicio de la seua obra es fera l’any 1472, quan està datada la
dedicatoria del llibre, haurem de pensar que, ni en Valencia ni en
Espanya, es podia haver editat el seu llibre, perque l’art de la tipografia no aplegà a la nostra ciutat de Valencia fins al 1474.
Abans de donar fi a este segon apartat del treball, vullc dir alguna
cosa, per curta que siga, sobre la frase de Vicent Ximeno: «Joannes
Stephanus Medicinae Doctor».
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Està clar que el nostre bibliograf Ximeno patia d’un gran error al
dir: «aunque yo creo que fue Doctor en medicina». Eixa confusio es
pogue originar per dos motius: o per haver-se equivocat confonent l’autor del Liber elegantiarum en el Dr. Ferrer Torrella, professor de
medicina, a qui va dedicada l’obra, o per confondre’l en el lliterat i
mege, Jaume Esteve, que destacà en el sigle XVI i que en 1497 ya era
jurat de la ciutat, cap i casal del Regne.
2. OBRA HISTORICA
TRIUNPHUS CLARISSIMAE EXCELLENTISSIMAE QUE REGINAE H ISPANIAE DOMINAE YSABE LLI, ED ITUS PE R
DISCRETUM JOANNEM STEFANI SCRIBAM SENATUS REVERENDI CAPITULI VALENTINI.
Es una cronica de les festes celebrades en Valencia en motiu de la
visita de la reina Isabel la Catolica.

III.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

Si donem fe a lo que es diu en el colofo del Liber elegantiarum,
hem de considerar a Joan Esteve necessariament com a un home eruditissim i molt versat en el coneiximent de les llengües, especialment la
llatina i la valenciana.
Per mes que tot aixo no es diguera en el colofo, n’hi hauria prou
en la llectura d’eixa obra seua per tal d’estar plenament convençuts. El
Liber elegantiarum es un verdader diccionari llati-valencià, del qual es
podia en eixe moment tirar ma per a mantindre correctament una
conversa normal i corrent, ya que se n’arrepleguen les paraules i les
frases mes usuals d’amistat, d’amor, de guerra, de malalties, etc.
Per l’importancia que este diccionari te per a l’estudi de la Llengua
Valenciana, volem ara triar algunes frases i paraules de plena actualitat:
«Ab los hulls laganyosos; ab les mans plegades i agenollada pregava
a Deu; aquell ab los talons li batia les spatles al roci; arroç molt al
moli; ara ia estas millor; bellea de cor; be n’has fet; carrero stret;
chiqueta e menuda; de bon mati; dema o despusdema; dels libres meus,
com seras en Valencia, fes e usa’n a ton plaer; en lo pit o en lo si;
enquesidor de la fe; erba sana; e[x]am de abelles; femater; fesols; home,
homenet, homens; ia es prop la primavera; ia podem parlar amplament;
ixque del pou, ias fa de nit; la primera volta que yo te viu, ya me
enamori de tu; la ira seg[u]a la rao; la trona o cadira de llegir; les galtes
de color de rosa; lo nas tort; lo redo del genoll; obrer de vila; per quina
raho dius aço?; pesols; per que plores?; qui no te vergonya tot lo mon
es seu; ramat; rebost; rovell d’ou; tastar; tret fora de la finestra; vespra
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de festa; ves tu primer; vine açi; un poch torbat del dinar; yo guardare
de açi que ningu furte res; yo d’açi a pochs dies, etcetera, etcetera.»
Es diu tambe en el colofo que el llibre fon revisat i «exactissima
diligencia emmendatus».
Est home eruditissim, Joan Esteve, que va revisar fins l’ultim detall
de la seua obra, nos diu que la va escriure en «Latina et Valentina
Lingua»; es dir, en Llengua Llatina i Valenciana.
No crec que valguen aci i ara explicacions de cap classe. Joan Esteve,
sabent molt be lo que es dia, com a home cult i expert en llengües,
afirma que escriu el seu llibre en Llengua Llatina i en Llengua
Valenciana.
Es clar que els bibliografs, a l’enjuïciar la seua obra, no podien dir
una atra cosa: que escrivia en llati i en valencià.
Veja’s, si no, lo que afirma D. Nicolau Antonio: «duarum linguarum:
Valentinae vulgaris et Latinae»; aço es: que escrivia en dos llengües:
en Llengua Valenciana (vulgar) i en la Llatina. Observe’s que, tant al
nomenar la Llengua Llatina com la Valenciana, ho fa en lletra mayuscula inicial.
Lo mateix diu el P. Josep Rodríguez: «Duarum Linguarum Valentinae
et Latinae».
I D. Vicent Ximeno aclarix: «publicó una colección de frases y dicciones Latinas y Valencianas».
Tot aço, que pareix tan clar i natural perque aixina es troba en el
text originari de l’autor i aixina ho han anat dient tots els bibliografs,
u darrere d’un atre, quan ve el sigle XX i, ya quasi a les seues acaballes, quan la critica historica conseguix metes inimaginables, apareix un
atre diccionari titulat Gran Enciclopedia de la Región Valenciana que,
en el seu volum IV, pagina 180, al referir-se al nostre Joan Esteve, diu
que el seu Liber elegantiarum està «considerado como el primer diccionario catalán y probablemente el más antiguo léxico de una lengua
romance».
¡Com s’hi coneix que els components de la direccio de l’Enciclopedia
saben poc de llati, puix que confonen «Valentina» en «Catalana» i
«Venetiis» en «Valentiis»!, ya que diuen que l’obra es publicà en
Valencia. Els atribuim l’articulet, perque no porta peu d’autor, i els diem
que, en un rigor cientific tal, d’ara en avant, caldra acodir en els nostres
dubtes al tan gallardejat diccionari-enciclopedic.
Acabem ya este capitul, dedicat a l’ilustre notari Joan Esteve. Ahir
i hui el notari es l’home public autorisat per a donar fe dels contractes,
testaments i d’atres actes extrajudicials. No volem enujar a ningu en
interpretacions arbitraries, semblants a focs artificials que nos enlluernen pero que rapidament desapareixen, a fi de deixar pas a la realitat.
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Volgam chafar fort i ser sincers i, per tal de fomentar la convivencia,
fiem-nos de la paraula dels homens de be, i en major motiu si esta
paraula te el marchamo d’una autoritat com la que te el qui està publicament autorisat per a donar fe «ex officio».
Fa 492 anys, per tant ben llunt del calor apassionat de tota polemica, Joan Esteve, notari public per autoritat real en tot el Regne i en
tots els dominis del Rei d’Arago, en un document public, en un llibre
editat en l’estranger, donava fe d’haver escrit un llibre seu in «Valentina
lingua»; es dir, en Llengua Valenciana, en eixa dolça llengua que, com
ell, immortalisaren sant Pere Pasqual, sant Vicent Ferrer, Ausias March,
Joanot Martorell, Jaume Roig, Roïç de Corella i eixa pleyade d’escritors que nos han llegat tants i tals verdaders monuments de la llengua
i de la lliteratura valencianes.
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TRANSCRIPCIO DEL FINAL DEL TEXT I EL COLOFO DEL
LIBER ELEGANTIARUM
«Precepta quedam ad compositionem orationis pertinencia per b. factum tradita
que ad ordinem et collocationem verborum spectant sunt hec:
Quod oratio semper se augeat: ut nobilis et earegius; Magnificus et illuslotris;
crudelis et immanis.
Quod digniora minus dignis preponantur, ut viri ac femine; virtutes et vitia.
Quod genus anteponatur especiei sue, ut urbs Roma; animal leo.
Quod oratio in verbum desinat aut in adverbium, aliquod egregium, aut aliquam
dictionem illustrem, ut patet his exemplis: Sola virtus homines beatos facit. Que
mihi mandasti confeci, omnia diligenter ut terminet clausura aliqua dictione universali; ut que vir bonus facit laudant omnes.
Quod oratio frequenter a posterioribus incipiat exemplum. Hanc esse unam ad beate
vivendum. Compendiariam viam inquit Socrates, ut tales simus quales haberi velimus.
Quod relativum qui, que, quod, non construatur immediate cum suo antecedente,
ut Platonem omnes in primis laudant qui rerum divinarum qui et cognitionem ante
omnes aperuit:
Quod inter sustantivum et adiectivum aliquid interponatur dummodo oratio non
reddatur obscura, ut, nulla, satis probata apud suos cives virtus est.
Quod oratione iam perfecta gravius addatur, ut vir fortis omnia pro republica
pericula subiit quidem impiger.
Quod due distinctiones aut plures uno interdum verbo claudantur, ut natura ingenio aut preceptione natura nitescit.
Quod clausula sepius in principalem quam in secundariam partem finiat, ut quam
laudas semper artes adamavi.
Quod clausula sepius in principalem quam in secumdariam partem finiat, ut quas
laudas semper artes adamavi.
Quod verba rebus de quibus loquimur sint accomodata: ne digniora aut indigniora sint quam res postulabit, nam qui agricolam illustrem aut regem parcum
appellat non mediocre vitium incurrit.
Quod he coniunetiones cum, si, et similes, et item hec prepositiones in, sub, ad,
propter, contra, e, extra, ob, postponantur dictionibus quibus communiter preponuntur, ut omnes cum honesta facimus nihil est quod vereamur ad nos si venisses
omnia iam acta essent. Omnibus in rebus honestas valde placet. Nemo est qui divina
sub potentia constitutus sit Atheniensem ad urbem adolescens accesi. Nolans apud
menia Annibal a Marcello victus. Vestra pro benivolentia erga me id facio. Nostris
ex agris pecora deducta sunt. Tuam ob causam plurimas contiones suscepi. Hic suam
contra patriam arma suscepit. Omnibus in rebus mediocritas optima est.
Quod post perfectum orationis sensum afferatur interdum affirmatio ali qua
ornata, ut hic mihi videtur egisse omnia necessario et quidem egregie. F I N I S
[COLOFO]
Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri erudittissimi, civis Valentiani,
regie auctoritate notarii publici, latina et VALENTIANA LINGUA exactissima diligencia emmendatus. Opera atque impensa Paganini de paganinis Brixiensis, Venetiis
impressus. Innocentio VIII, summo pontifice. Augustino Barbadico, Venetiarum principe. Anno a natali christiano M.CCCCLXXXVIII., V, vero, nonas Octobris.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. omnes sunt quaterni, x est ternus.
Finis.»
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Fra Tomas de Vesach

ERDADERAMENT ilusionats hem treballat, dia a dia,
en l’investigacio de noticies historiques sobre est ilustre
valencià. En este moviment d’identificacio i reconeiximent de les nostres lletres valencianes, vagen estes
poques llinies com a un homenage a l’home humil que
sabe amagar inclus son propi nom al publicar la vida de santa Caterina
de Sena, pero que tingue a molta honor deixar ben clar que escrivia
en la seua benvolguda Llengua Valenciana.

I.

BREU BIOGRAFIA

Fra Tomas de Vesach, de la gloriosa Orde dels Pares Predicadors,
naixque en Valencia i, si fem cas de l’afirmacio del P. Vicent Justinia
Antist, pareix que fon germa de la Senyora de Godella. Per aixo segurament Vicent Ximeno diu d’ell que va naixer de pares nobles.
Prengue l’habit dominicà en el famos convent de sant Onofre l’any
1476. Este convent, edificat junt a una venerada ermita del poble de
Museros, a uns onze quilometros al nort de la ciutat valenciana, cap i
casal del Regne, fon autorisat per bula del Papa Sixt IV en 1471 i dedicat a casa d’estudis i a noviciat.
Segons les dades que nos oferix el manuscrit del P. Lluïs Galiana,
completat pel P. Josep Teixidor, Fra Tomas de Vesach va ser un fill ilustre del convent de sant Onofre, a on va fer el noviciat i d’a on va ser
prior en quatre ocasions.
Per aquells temps el carrec de Prior en les cases dominicanes era
bienal. La primera volta que apareix nomenat Prior d’este convent de
sant Onofre fon en 1502: «Feria 3ª ultima maii 1502 fuit confirmatus in
priorem Fr. Thom. Vesach», es dir que l’ultim dimarts de maig, de 1502
va ser confirmat com a Prior Fra Tomas Vesach.
En 1513 va ser nomenat una atra volta prior del mateix convent per
a dos anys mes.
En 1519, despres del corresponent capitul, va recaure damunt d’ell
per tercera volta el carrec de prior, que va eixercir fins la «dominica
XII post Trinitatem» de 1521.
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En setembre d’este mateix any fon reelegit en el carrec de prior, del
qual va cessar el 23 de setembre de 1523.
Pels reiterats nomenaments de prior en la persona del Pare Tomas
de Vesach, en aquells temps en que els convents de dominics estaven
superpoblats de religiosos perque abundaven les vocacions, nos fem hui
l’idea del prestigi gran de que estava adornat el nostre autor entre els
dominicans de l’epoca; i aixo que, per una atra banda, hi ha constancia d’haver hagut en eixe i en atres convents d’aquelles rodalies molts
religiosos que destacaran en ciencia i santitat.
La fama de Fra Vesach transcendi del convent de sant Onofre de Museros (Valencia). El P. Francesc Diago, en la seua Historia de la Provincia
de Aragón dels Pares Predicadors, nos diu que, quan ya havien passat
alguns anys de la fundacio del convent de Tarragona, es va erigir en esta
provincia una Congregacio de Convents reformats. Fon el de Tarragona u
dels convents confederats d’esta Congregacio, i d’entre els dominics destinats al govern d’eixe convent, hi figura el P. Tomas Vesach com a Prior,
al qui elogia el mateix historiador Diago nomenant-lo «Insigne en religio».
En el capitul provincial, celebrat en el convent dominicà de Lluchent
el 25 d’abril de 1529, sent Vicari General dels Convents Reformats de
la Provincia d’Arago el mestre Fra Melchior Pau, Fra Tomas Vesach va
ser la seua figura rellevant pels carrecs que n’ocupa com a Definidor i
Predicador General.
El P. Lluïs Galiana nos diu, en son manuscrit, que els nomenaments
de prior, a que nos hem referit ades, consten en els llibres majors del
convent de sant Onofre, i que lo referent al capitul provincial, celebrat
en Lluchent, està relatat en un manuscrit que ell mateix va vore en el
convent dominicà d’Ontinyent, son poble natal.
Que Fra Tomas Vesach posseia el titul mes apreciat dins de l’Orde,
que es el de Mestre, nos consta, a mes d’uns atres testimonis, per la
seua obra sobre la vida de santa Caterina de Sena, puix que en la seua
portada es diu expressament que està escrita «per un reverent mestre
en sacra theologia».
La mort del P. Vesach està testificada en una acta del capitul provincial, celebrat en Barcelona el dia 8 de setembre de 1536. Ademes,
segons un albara del 6 de febrer d’eixe mateix any, el dumenge «IV
post Epiphaniam» s’encontrava ya buida la cambra de Fra Tomas
Vesach, per l’espoli practicat.

II.

BIBLIOGRAFIA

OBRA HAGIOGRAFICA
LA VIDA DE LA SERAFICA SANTA CATERINA DE SENA
Estime sincerament que estem davant d’un escritor valencià de gran
importancia, encara que nomes haja arribat a les nostres mans una de
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les seues obres, d’eixes que va escriure, segons consta per un document
notarial.
Pere Agusti Morlà, en la seua obra Emporium, encara que tracta
fonamentalment de qüestions juridiques, en el prolec, dedicat al «suavissimo et humanissimo» llector, presumix de la seua gran cultura general
citant autors de l’antiguetat classica i del seu temps. D’entre eixa constelacio d’homens importants per una o atra banda, resalta la figura del
P. Fra Tomas Vesach, del qui fa est elogi unic: «Fr. Thomas Vesach e
clarissima predicatorum religione D. Catherine Senensis vitam et miracula acute et perdocte litteris consignavit». Es dir, que Fra Tomas
Vesach, de la distinguida Orde dels Predicadors, tradui molt subtil i
elegantment la vida i milacres de santa Caterina de Sena.
Tal es la categoria del frare dominic que va traduir del llati al valencià La Vida de Santa Caterina de Sena, escrita pel qui va ser son director
espiritual, Fra Ramon de Capua.
L’obra està continguda en un volum precios, editat en Valencia en
els tallers tipografics de Joan Jofre de Brianso el 17 de setembre de
1511. La seua lletra, gotica, es de dos tamanys, les capitals, molt boniques, en figures i ornaments variats; te 34 gravats a tota pagina, a mes
dels de la portada, colofo i registre. Enquadernat a continuacio, n’hi ha
el Libell qui millor dirà a la ioya de 19 fulls.
Despres d’esta descripcio de l’obra, bo sera dir que en l’Universitat
Lliteraria de Valencia es conserven tres eixemplars de l’edicio, com un
tesor inestimable.
En cap lloc de l’obra apareix, ni en la portada ni en el prolec tampoc,
el nom de l’autor. Per aixo alguns han considerat esta obra com a
anonima. Pero, en realitat, el nom de l’autor apareix en un acrostic
format per la primera lletra de cada capitul, tal com el mateix ho indica
en dos ocasions: «aquel, lo nom del qual esta escrit per les capletres dels
capitols de la present istoria» i «aquell religios indigne: lo nom del qual
trobareu escrit en les caplletres dels capitols de la present istoria, frare
del monestir del glorios sent Honofre de la obseruança del mateix orde».
Unint les lletres que componen les iniciais dels capituls, n’ixen estes
set paraules: «Frare Tomas de Vesach ma [m’ha] arromançada».
Alguns autors, potser per versar de la vida de la mateixa santa, han
confos l’obra de Miquel Pérez La Vida de sancta Catherina de Sena,
editada per Cristofol Cofman l’any 1499, en la del P. Vesach La Vida
de la seraphica sancta Catherina de Sena, imprentada en els tallers de
Joan Jofre de Brianso en 1511. Ademes de ser distints els tallers tipografics i distants les dates, etc., està ya ben clar que van ser diferents
els autors i distants les fonts, ya que, mentres Miquel Pérez diu que
traduix l’obra de sant Antoni de Florencia, el P. Vesach ho fa valentse de l’obra de Fra Ramon de Capua, Mestre General dels dominics i
confessor de la santa.
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Feta ya esta aclaridora digressio, tornem a l’estudi de La Vida de la
seraphica sancta Catherina del P. Tomas Vesach.
La portada del llibre du un gravat que representa a un frare dominicà que està escrivint i, al fondo, un retaule de santa Caterina. Baix
del gravat va el titul de l’obra, tot en gotic, a tres tamanys, destacantne, de les set llinies que conté, les dos primeres. El titul diu aixina: «La
vida de la seraphica Sancta Catherina de Sena, ara novament per un
devot, affectat religios d’ella, complidament arromançada, e de moltes
istories istoriada. E no resmenys per un reverent mestre en sacra theologia molt be e diligentment corregida y examinada.»
A la volta d’esta portada hi ha un gravat que fa referencia al tema
de la mort de santa Caterina: La Verge Maria, Mare de Deu, se li
presenta, acompanyada d’uns quants sants i santes, mostrant-li un habit
i com una cartera que diu: «Ecce habitus Ordinis tui», es dir: «Est es
l’habit de la teua Orde.»
Seguix el prolec primer, que ocupa quatre fulls sense numerar:
«Escriu lo següent prolech a la reverent priora del monestir de les
monges de la benaventurada Sancta Catherina de Sena, aquell, lo nom
del qual, esta escrit per les capletres dels capitols de la present istoria.»
Al dors de l’ultim full d’este prolec hi ha un gravat que representa
a santa Caterina acaronant davall del seu manteu unes quantes monges
i d’atres personages per tal de lliurar-los de la ira divina, i apareixen
en primer pla sant Domenec i sant Francesc d’Assis.
El segon prolec ocupa onze fulls mes i comença en estes paraules:
«Comença lo segon prolech en comendacio de la gloriosa sancta
Catherina de Sena, ordenat per lo reverendissim frare Ramon de Capua,
mestre general del orde sagrat de pricadors, e confessor de la dita verge
sancta.»
Al dors del darrer full d’este prolec hi ha un atre gravat de Santa
Caterina que du, en la seua ma dreta, un crucifix i dos assussenes, i en
l’esquerra, un llibre sobre el que campeja un cor. Davant de la santa
hi ha una monja dominicana agenollada, i darrere, set monges mes.
La vida propiament dita comença en estes paraules: «Comença la
primera part de la vida o legenda de la seraphica Sancta Catherina de
Sena, beata de la penitencia del glorios pare Sent Domingo, fundador
del sagrat orde dels frares de pricadors, en la qual se tracta de la progenie de aquella, e de aquelles coses ques contengueren enves ella, ans
que fos publicament manifestada. E primerament de son pare e de la
seua mare, i de la condicio de aquells.»
A lo llarc text de la vida de la Santa dominicana seguix el colofo,
que diu: «A honor lahor e gloria de nostre Senyor Deu Jesuchrist, e de
la intemerada e Sacratissima Verge, tostemps Maria, mare sua e senyora
nostra, e per augment de devocio de la seraphica e benaventurada
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Sancta Catherina de Sena, fon acabada d’estampar, ab privilegi, la
present hystoria d’ella, en la noble e insigne ciutat de Valencia, per
Johan Joffre, de Brianzo, dimecres, a XVII de setembre, del Any de la
Nativitat, MDXI.»
L’escut de l’impressor du una doble vinyeta a cada costat, cada una
diferent de les atres, una atra mes ampla en la part inferior en dos
angels que duen l’escut.
El nom de l’impressor, Joan Jofré, a mes de figurar en el colofo,
l’encontrem en una escritura publica que es conserva entre els protocols de l’Archiu del Colege del Patriarca de Valencia, pertanyents al
notari Joan Casanova, escritura autorisada el 28 de novembre de 1512.
En ella l’editor Joan Jofré confessa haver rebut del P. Tomas Vesach,
en uns quants lliuraments, tota la quantitat que li devia per l’edicio de
la Vida de santa Caterina de Sena, i d’unes atres obres mes:
«Die intitulata xxviij mensis Novembris anno a nativitate Domini
Mºdxij.
Sit omnibus notum quot ego, Johannes Jofre, magister stampe, vicinus Valencie de certa mea sciencia, et gratis, cum hoc presenti publico
instrumento, ubique valituro, confiteor et in veritate recognosco vobis
fratri Thome Vesach, ordinis fratrum predicatorum, presenti et acceptanti, et vestris, quoad solvistis mihi totam illam quantitatem quam ego
habere habebam a vobis, et hoc in diversis solucionibus, pro opera facta
et empremptata, pro vobis, de vita Sancte Catherine de Senis et aliis
operibus per me, pro vobis factis, usque in presentem diem inclusive. Et
quia hec est rey veritas: Renuncio scienter omni excepcioni per me
predicte, non numerate, et a vobis non habite, et non recepte ut predicitur, et doli. In meum rey testimonium, jubeo vobis fieri atque tradi
per notarium infrascriptum, presens apoce intrumentum. Quot est actum
Valencie, die intitulata, vicesima octava mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo. S✝num mei Joannis
Jofre, predicti, qui hoc laudo, concedo et firmo.
Testes huius rey sunt manifici Franciscus Gil, et Gaspar Todo, cives
Valencie.»
Ademes d’esta escritura tan important, tambe podem aduir un atre
document en el que consta el permis per a l’impressio de l’obra, document que es troba en el Manual de Consells de l’Archiu Municipal de
Valencia.
«Dicto die lune, viiij mensis decembris, anno a nativitate Domini
MDX., los magnifichs mossen Luis Corts, cavaller, en Luis Amalrich, en
Guillem March, en Francesch Cabrera e en Gaspar Vilaspinosa, ciutadans, jurats en lo present any de la insigne ciutat de Valencia, ensemps
en los magnifichs en Francesch Joan de Montagut, generos, absent del
present acte, presents los magnifichs en Joan Figuerola, ciutada,
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Racional, e en Johan Fenollar, notari, subsindich de la dita ciutat, provehexen que, ates y consideras que frare [Tomas] Vesach, frare del
monestir de Sent Onoffre, ha traduit de lengua latina en lengua valenciana la istoria de la gloriosa Senta Caterina de Sena, la qual vol fer
stampar, e aixi es raho que puix aquel ne ha hagut lo treball ne haia
lo util, que daci a tres anys nengu, en la present ciutat de Valencia ni
contribucio de aquella, no puxa stampar la dita obra, ni de altra part
stampada puxa vendre dins la dita ciutat ni contribucio, sots pena de
perdicio dels libres e de cent solidos, moneda Real de Valencia ... »
A la volta del colofo de referencia comença la Taula que comprén
10 fulls complets. Al revers de l’ultim hi ha un gravat. A la Taula seguix
el registre i, al peu d’ell, hi ha un gravat de santa Caterina, remarcat
per quatre vinyetes diferents, en esta llegenda al seu voltant:
«✝Det Catherina frui: nos vero lumine Cristi:
✝Et societ superis: virgo beata choris: ✝»
Baix de la vinyeta hi ha esta nota:
«Venundatur in monasterio Sancte Catherine de Senis civitatis
Valentine.»
Enquadernat en este volum, es troba un fulletet en les condicions i
texts presentats en la justa poetica organisada per mossen Iheroni
Fuster, mestre en sacra theologia, en el mes de setembre de 1511. Du
per titul:
Libell qui millor dira a la ioya en lahor de la seraphica Senta
Catherina de Sena, ordenat per lo senyor mossen Iheroni Fuster, mestre
en sacra theologia.
De la Vida de la seraphica Sancta Catherina nos consta que es va
fer una nova edicio en Valencia, en els tallers d’Antoni Balle, l’any 1736:
Historia, y portentosa vida de la extatica y serafica Verge S. Catherina
de Sena, de la tercera orde de Penitencia del glorios Pare, y patriarcha
S. Domingo: excellent, y poderosa Advocada en lo conspecte de Deu pera
impetrar als pecadors perfecta contricio; pera conseguir la Pau, la defensio contra les calumnies, y murmuracions, y els poderosos auxilis de Deu
contra lo infernal enemich.–Arromançada per lo R. P. Fr. Thomas Vesach
del Orde de Predicadors, de la altra que en la lengua Latina escrigue lo
Mestre general de dita Orde Fr. Ramon de Capua confessor de dita
Sancta; y en aquesta segona impressio augmentada en la quarta part de
la obra per un humil devot servent de la Serafica S. Catherina.
A partir de la pagina 324 s’inserix una quarta part en l’obra, afegida
pel canonge lectoral de la Seu de Valencia, Mn. Teodor Tomás.
Addicio, y quarta part de la vida de S. Catherina de Sena en la qual
es tracta de la sua Canoniçacio y Festivitats Ecclesiastiques; de altres
declaracions de les virtuts, y excellents merits, y miracles de la Serafica
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Verge; y de la fundacio en la present Ciutat de Valencia, del exemplar y
Real Monasteri de Monges sots invocacio de dita sancta, del sagrat Orde
de Predicadors.
Esta edicio es rarissima, ya que, a la mort de Mn. Teodor Tomás,
ocorreguda el 18 de setembre de 1732, el Tribunal de l’Inquisicio s’apoderà de tots els eixemplars que n’hi havia i els feu destruir.

III.

ESTIL DE L’OBRA

En general, tots els critics estan d’acort en catalogar l’obra lliteraria del
P. Vesach com de prodigiosa. per eixemple, Jordi Rubió i Balaguer, al referir-se a l’obra de Fra Tomas de Vesach, diu: «el conjunt és meravellós».
Pero sera cosa bona que entrem un poc en l’analisis intern dels texts,
per tal de comprendre l’estil que intenta i que, per cert, tan be el consegui l’autor de l’obra, el P. Vesach.
Examinant qualsevol de les pagines, es veu que l’estil necessita d’eixe
preciosisme, adjectivacio i artifici, a sovint tan exquisit, que nos entusiasma i que encontrem, per eixemple, en La Imitacio de Crist de Miquel
Pérez.
Cada autor te el seu signe i escriu d’una manera, segons l’estil que
el caracterisa i el fa singular i unic. D’entre les estreles, encara que
totes continuen sent-ho, cada una relluix en distinta llum i claror. La
grandea de la nostra historia lliteraria residix precisament en la seua
varietat de facetes, en eixos distints anguls de llum que nos oferix cada
diamant engastat en eixa joya tan estimada i tan desijada per tots.
L’estil, que va intentar donar a la seua obra Fra Tomas de Vesach,
no es gens dificil de trobar perque ell mateix nos ho diu. En el primer
prolec de la seua obra l’autor confessa en la major naturalitat: «No curant,
empero, de servar estil poetich, ni modo artizat en lo arromançar, si no
planament e grossera, segons lo meu modo comu de parlar.»
Vesach, ho diu ell mateix, vol escriure d’un modo planer, correcte
sí, pero tal com parla ell i tal com parla el seu poble a qui va dirigida
l’obra; no vol perdre’s entre sortilegis de paraules que, sent i tot molt
cientifics i poetics, priven al poble, sa i pla, d’entendre el contingut del
mensage que intenta donar en la seua obra.
Per aixo voluntariament vol eludir eixos modos d’escriure que en
«coses devotes y espirituals fan perdre la sentencia e la inteligencia de
la istoria, especialment entre indoctes e ignorants, segons son, per major
part, les dones e altres persones semblants».
Fra Tomas de Vesach, sense intentar-ho, nos està donant un bon
eixemple als homens de hui. En tanta ciencia i cultisme estem perdent
lo que es lo principal. L’escritor deu reproduir graficament lo que es
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parla, perque la llengua parlada es anterior a l’escrita. D’aci que
l’escritor, al fer-ho en un llenguage viu, es entes directament pel poble
al qui ell parla, establint-se entre ells com una corrent de vida, com
un dialec real. Parlar-li i escriure-li d’una atra manera sería contribuir,
com tan be diu el P. Vesach, «a fer perdre la sentencia e la
inteligencia».
Ara i hui, quan n’hi ha qui acusa al nostre poble de no saber parlar
el valencià i, en eixe pretext i eixa escusa, intenta impondre-li una llengua estranya prefabricada, nos encontrem, per desgracia, en escrits que
el poble no enten i a prou penes son entesos per uns quants, no unicament en la prensa i revistes, sino tambe en alguns llibres. I, perque
diem aço i per les nostres repetides protestes, se nos acusa d’incults i
se nos ataca per no voler acceptar unes imposicions qualificades en l’etiqueta de cientifiques i que mes be es mereixen el qualificatiu de
despotiques, les quals nos arriben d’un grup d’intelectuals, filolecs,
«mestres indiscutibles», que intenten quasi divinisar-se al voler situar-se
per damunt de la llengua del poble i oblidar lo que tan freqüentment
hem oit estos dies: que la llengua no la fan ni mai l’han feta els filolecs, perque es molt anterior a tots ells. La llengua es del poble que
la fa perque la parla a diari, continuament, que la modifica, que l’enriquix, que li dona nom i li posa accent, to, sintaxis i fonetica com a
amo, d’ella, que n’es.
Tambe tenia present Fra Tomas de Vesach que estava escrivint,
ademes, una obra religiosa: la vida d’una santa. Per aixo prengue «fatiga
e treball» per a escriure «planament» en Llengua Valenciana la vida,
que anava de boca en boca, de santa Caterina de Siena, no unicament
per l’especial devocio que per ella sentia, «devocio que a la dita sancta
porte», sino perque la susdita historia arribara al poble pla i senzill,
«perque dita historia puga esser largament e difusa comunicada a tots
aquells e aquelles qui la voldran».
El crim i el delit que s’ha volgut cometre, en els nostres dies, contra
el poble creyent i que clama justicia al cel des d’esta terra valenciana,
es que s’haja intentat arribar ad ell en uns texts, no de caracter merament hagiografic sino pretesament lliturgic, per tal de fer-li perdre «la
sentencia e la inteligencia»; perque, contravenint totes les normes lliturgiques, emanades del Concili Vatica II i de la Santa Seu Apostolica, les
quals establixen reiteradament que, en les traduccions a les llengües
vernacules, s’utilise un llenguage gramaticalment correcte, pero viu i
popular, de tal modo que siga directament entes per la gent senzilla i
encara pels mateixos chiquets, se li han volgut impondre a la força, dient
falaçment que estan aprovats per l’autoritat competent, uns texts hibrits
i estranys que el poble no enten i que als mateixos capellans que els
proclamen els resulten de dificil comprensio.
Pero es mes; en el pretext d’usar un llenguage cult i lliterari, s’ha
intentat i conseguit en part dur a terme una obra de catalanisacio del
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nostre poble creyent i practicant, utilisant la sagrada lliturgia. D’este
modo, allo, que havia de ser un instrument de pregaria, d’amor i d’unitat, s’ha convertit en bandera politica, d’odi i de divisio. Per tant, una
obra, que ha donat tals fruits, no es obra de Deu ni pot vindre mai del
bon Espirit, que sempre dona com a fruit la pau, l’amor i l’unio.
Demane mil perdons per esta digressio; pero la creïa necessaria, a fi
de fer un poc de llum en mig d’esta obscuritat que voluntariament s’ha
creat al voltant d’este gravissim problema.

IV.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

El poble sobira, este poble al qui hui se’l vol exalçar, per ser el
senyor de la seua propia llengua, es a qui correspon posar-li nom; i el
nostre poble ya li ha posat el seu: el de Llengua Valenciana.
Al començament de la constitucio del nostre Regne, la llengua es
denominava romanç, o llengua vulgar, com totes les atres que procedien del baix llati; pero, a poc a poc, a l’anar diferenciant-se de les
atres, ya se la denominà Llengua Valenciana.
Els escritors valencians, naixcuts de l’entranya del poble, van repetint des del sigle XIV que escriuen en Llengua Valenciana.
El P. Tomas Vesach, gran valencià i notable escritor, va voler deixarnos tambe son propi testimoni en la seua famosa obra La Vida de la
seraphica sancta Catherina de Sena. No ho va fer en la portada o en el
colofo, tal com era la costum, sino dins del text original seu, com era
el prolec. Ya, en el primer d’ells, diu textualment: «La he feta emprentar en nostra Lengua Valenciana».
Podia dir molt be que la fea imprentar perque, ademes d’autor de
la traduccio del llibre, est es va editar a costes seues, tal com hem pogut
comprovar per l’escritura feta davant del notari Casanova.
I la va fer imprentar en Llengua Valenciana. No utilisa l’expressio
d’atres: «en valenciana prosa», sino esta atra molt mes clara i mes senzilla: «en nostra Lengua Valenciana».
Que no diga ningu que Tomas de Vesach, igual que uns atres escritors valencians, no acarona la seua propia llengua. Sona inclus musical
i cadencios dir i sentir: en nostra Llengua Valenciana, la nostra, la de
tots, la de tot un poble que es i es diu valencià, des de sempre i per
a sempre. Estes paraules son realment afectuoses i plenes de mirament
i de reverencia a una llengua que ells van mamar als pits de les seues
mares i la van honorar escrivint eixes obres lliteraries que han sobrevixcut al pas dels sigles i que omplin de gloria, no ad ells nomes, sino
a Valencia i a tots els bons valencians.
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Fra Tomas de Vesach va voler escriure en Llengua Valenciana
«segons lo meu modo comu de parlar». I eixe modo d’escriure segons
el seu modo comu de parlar, es dir, en una llengua viva, no el rebaixa
gens ni miqueta sino que el dignifica i el situa entre els classics valencians com a model digne d’imitar.
Abans d’acabar, cal afegir que, a mes de la confessio explicita de
l’autor al dir que escrivia en Llengua Valenciana, D. Vicent Ximeno, en
la seua obra Escritores del Reyno de Valencia, diu, quan parla de Fra
Tomas de Vesach: «aviendo publicado en lengua valenciana la siguiente
obra: Vida de la serafica santa Catalina de Sena».
El dominic i mestre d’historiadors, Fra Francesc Diago, en la seua
obra Historia de la provincia de Aragon, al referir-se al P. Vesach, diu
que fon companyer dels Pares mes rellevants del convent de sant
Onofre, que era valencià de naiximent i que «compuso i estampó la
vida de Santa Caterina de Sena en lengua valenciana».
Mes encara, coronant esta serie de testimonis, dire que son els mateixos Jurats de la Ciutat, representants autentics de Valencia, els qui
afirmen, al donar el corresponent permis d’impressio, que Tomas de
Vesach tradui la Vida de la serafica Santa Caterina de Sena «de lengua
latina en Lengua Valenciana».
Aci estan expostes a grans traços la vida i l’obra d’un home consagrat a la religio que professà i a la patria que el va vore naixer.
Per mala sort, nomes es coneix una obra seua, pero nos consta que
n’escrigue d’atres, perque en el document, que un poc mes amunt hem
transcrit, del notari Joan Casanova, ya es diu expressament que, ademes
de la Vida de Santa Caterina de Sena, va escriure unes atres obres: «pro
opera facta et empremptata pro vobis de vita Sancte Catherine de Senis
et aliis operibus per me pro vobis factis».
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TRANSCRIPCIO DEL PROLEC DE LA VIDA DE LA SERAPHICA SANCTA
CATHERINA DE SENA, DE FR. TOMAS DE VESACH
Prolech
«Escriu lo seguent prolech a la reverent priora del monestir de les monges de
la benaventurada sancta Catherina de Sena, aquel lo nom del qual esta escrit per
les capletres dels capitols de la present istoria.
A la molt Reverent y, entre les virtuoses, virtuosa religiosa sor Anna Torrella,
del devot monestir de les monges de la seraphica e benaventurada sancta Catherina
de Sena, del sagrat orde dels frares preycados, dins la insigne ciutat de Valencia,
digna priora, aquell religios indigne, lo nom del qual trobareu escrit en les caplletres dels capitols de la present istoria, frare del monestir del glorios sent Honofre,
de la observança del mateix orde, pau e immortal salut en lo nostre Redemptor e
Senyor JhesuCrist.
Sils philosophs antichs e poetes, Reverent priora, parlant e tractant de coses
naturals e faules foren axi ansiosos e solicits en dexar per escrit les gestes e actes,
los quals en temps dells se eren contenguts e seguits, per ço que no tan solament
a ells mas encara als seus successos approfitar poguessen, quant mes, sens comparacio, per los reverents mestres en theologia, e doctos catholichs de la sacrosancta
mare Sglesia deven esser, ab summa diligencia, escrites les istories o vides dels
sancts e sanctes gloriosos, com principalment aço redunde en lahor e gloria de
aquell quills ha sanctificats. Per la qual causa, lo reverendissim pare, frare Ramon
de Capua, mestre general del nostre sagrat orde, no solament per voler imitar en
dit escriure als sobredits philosophs e poetes e als altres doctos catholichs, mas,
encara per no encorrer culpa e offença de negligencia, fon molt diligent e no poch
solicit de compilar en un volum, en lengua latina, la istoria o vida dels excellents
e maravellosos actes de la sua spiritual filla, verge gloriosa Sancta Catherina de
Sena, per ço que tals actes de tan excellent vida, no sols ad aquels quils avien
vists, mas encara als qui apres dell vendrien, aprofitar poguessen, trobant los en
perpetua memoria per escrit. Al qual, volent yo, indigne, iusta la mia capacitat
imitar e seguir e pensant que tant devotissima legenda com aquesta en pochs lochs
se troba, de hon de necessitat se segueix que la sanctedat e perfeccio de aquesta
sancta verge esta com la lum en la lanterna o la pedra preciosa dins en lo sudari
continuament amagada; per ço, tant per la devocio que a la dita sancta porte, quant
encara per que dita istoria puga esser largament e difusa communicada a tots
aquells e aquelles qui la volran, la he feta emprenptar en nostra LENGUA
VALENCIANA. No curant, empero, de servar estil poetich ni modo artizat en lo
arromançar si no planament e grossera, segons lo meu modo comu de parlar. E
aço he fet tant per esquivar semblants modos, los quals per als religiosos no satisfan, quant encara per que moltes vegades en coses devotes y espirituals fan perdre
la sentencia e la intelligencia de la istoria, especialment entre indoctes e ignorants,
segons son per maior part les dones e altres persones semblants, per amor de les
quals he volgut pendre principalment apres Deu aquesta fatiga e treball. Certificant
que en la present istoria per mi arromançada res de mon cap que mude sentencia no y he affigit ni levat, sino felment de lati en romanç, trelladant. La qual en
aquest meu prolech endreçe a vos so...»
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Pere Antoni Beuter

’historia de Valencia ha segut escrita per plomes, molt
ben tallades, d’homens naixcuts en la seua terra i que
l’amaren de veritat.
En la Valencia renaixentista resalta la figura de
Pere Antoni Beuter, escritor de gran ingeni i vastissima
erudicio.

I. BREU BIOGRAFIA
Este personage ilustre va naixer en la ciutat de Valencia a finals del
sigle XV. Per mes que no hi ha cap document que ho acredite, per unes
atres dates que hi tenim, si que es pot situar l’any de la seua naixença
entre el 1490 i 1495.
Des de ben jovenet va donar mostres del seu gran enteniment i de
la seua clara capacitat.
Com tants i tants jovens del seu entorn va cursar els estudis
d ’ H u m a n i t a t s, aprofitant-se del bon moment pel que passava
l’Universitat valentina en son Estudi General.
Acostumats com estem als estudis d’especialisacio, quasi no podem
comprendre la vasta cultura d’uns homens com Beuter en totes les
rames del saber.
Lo que hui diem cultura especifica, ya la desplegà Beuter en la
Sagrada Escritura, Teologia i demes ciencies eclesiastiques.
En les seues qualitats morals i espirituals va anar creixent en el seu
interior la flama de la vocacio sacerdotal a impuls de l’Espirit que el
mogue a presentar-se com a candidat al sacerdoci. Ben ateses pel Bisbe
i sospesades ses qualitats que el feen idoneu, no hi hague cap inconvenient per a ordenar-lo de capellà.
Ben pronte començà a destacar Pere Antoni Beuter entre els sacerdots del presbiteri de Valencia; no es, per aixo, gens estrany que fora
elegit com a secretari particular del mateix Bisbe, en aquell temps,
Cardenal Erart de la Marca, i que els Jurats de la ciutat el feren son
predicador.
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En 1528 va obtindre un Benifet, en la Seu de Valencia, baix de l’advocacio de Santa Margarita. Era un Benifet molt antic, fundat pel decà
En Jaume Roca l’any 1270, segons escritura del notari Arnalt Astruch,
el qual decà fon promogut a l’Episcopat i va ser designat per a la Seu
d’Osca, d’Arago.
En quant als carrecs academics de Beuter, s’ha fantasejat mes de lo
degut, puix que no va ocupar ni eixercir la catedra de Teologia ni la
d’Hebreu, per mes que en les dos materies fora molt entes i expert. Lo
que si es ben cert, tal com es pot comprovar en el Manual de Consells,
es que ocupà i eixerci la Catedra de Summules en 1523 i les de Biblia
i Antic Testament en 1534 i 1535 respectivament: «Item elegexen de nou
la Caythedra pera legir la Biblia e pera legir aquella elegexen al reverent mestre Antoni Beuter, mestre en sacra Theologia, en salari de vint
i cinch liures.»
L’any 1540 el Cardenal Don Enric de Borja hague de fer un viage
a Roma i se’n dugue d’acompanyant a Beuter, el qual, aprofitant la
seua estança en la Cort Pontificia, presentà el seu llibre Caeremoniae
ad Missam als alts dignataris de la Curia Romana; i tant els va satisfer l’obra, que la feren aplegar a mans del Papa Pau III, en els
consabuts elogis de l’autor.
Per lo que es veu, tant li l’elogiarien al Papa, que est es decidi a
designar el nostre Beuter com a contrincant per a argüir a un celebre
doctor escoces que proponia algunes dificultats a determinats passages
de la Sagrada Escritura.
Com a premi als servicis prestats a l’Iglesia, la Santa Seu el
Protonotari apostolic i Predicador pontifici, tituls els dos molt
en la Curia Romana. Li agrai Beuter al Papa Pau III tot lo
ell havia fet dedicant-li l’edicio de la seua Obra Caerimoniae ad
de 1542.

nomenà
estimats
que per
Missam,

Quan hague tornat a Valencia, els Jurats el confirmaren en son carrec
de Predicador de la ciutat, i es dedicà en gran constancia a profundisar en els estudis biblics, tan necessaris en un home com ell.
Honora moltissim al nostre escritor la consideracio de que el va fer
objecte el Sant Arquebisbe de Valencia, Fra Tomas de Villanueva, encomanant-li el meritori encarrec d’escriure ses Annotationes decem ad
Sacram Scripturam.
L’atra faceta admirable de Beuter fon la seua molta aficio a l’historia; no en va consegui colocar-se, pel seu vast i profundissim saber, entre
els mes notables historiadors, no unicament de Valencia, sino d’Espanya
tambe. Si be es veritat que es va deixar influir per lo fabulos en la
seua historia antiga, tambe es just reconeixer que es molt mes objectiu
en la historia medieval per l’us de les fonts que pogue consultar d’un
modo directe.
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II.

BIBLIOGRAFIA

La produccio lliteraria de Beuter la podem emmarcar en quatre
amplis grups: historic, lliturgic, biblic i moral.
1.

OBRES HISTORIQUES

PRIMERA PART DE L’HISTORIA DE VALENCIA
Mes que per ses obres de caracter religios, Beuter consegui escalar
el renom que encara hui te, per la seua obra historica; i per aixo pot
ser considerat com el primer croniste que aplegà a escriure una Historia
General del Regne de Valencia, en tres parts ben definides. La primera
d’elles es: Primera part de la Historia de Valencia, que tracta de les
Antiguitats de Espanya, y fundacio de Valencia, ab tot lo discurs, fins al
temps que lo Inclit Rey Don Jaume Primer la conquista. Valencia 1538.
Esta primera part la va escriure en Llengua Valenciana, tal com
pensava escriure tambe les atres dos parts; pero, a la vista de l’exit
obtengut fora de Valencia, la va traduir al castella i la publicà en este
titul: Primera Parte de la Crónica General de toda España, y especialmente del Reyno de Valencia; donde se tratan los estraños acontecimientos
que del diluvio de Noé hasta los tiempos del Rey Don Jayme de Aragón,
que ganó Valencia, en España se siguieron: con las fundaciones de las
Ciudades más principales de ella, y las guerras crueles, y mutaciones de
Señorios que ha havido. Valencia. Joan de Mey Flandro, 1546.
En 1563 fon reeditada en la mateixa casa de Joan Mey, i en 1604
la tornà a editar Pere Patrici Mey, en Valencia tambe.
SEGUNDA PARTE DE LA CRONICA GENERAL DE ESPAÑA
La segona part, ya redactada en castella, du per titul: Segunda Parte
de la Cronica General de España, y especialmente de Aragón, Cataluña
y Valencia; donde se tratan las cobranzas de estas tierras de poder de
Moros por los Inclitos Reyes de Aragón, y Condes de Barcelona, y
ponese en particular la Conquista de la Ciudad, y Reyno de Valencia, y
Murcia, con las Islas de Mallorca, Menorca, Iviza, y las otras. Valencia
1551 en portada, i 1550 en colofo. Joan Mey Flandro. Tambe es va reimprimir aci en Valencia, l’any 1604 per Pere Patrici Mey.
Estes dos parts, tant la primera com la segona, foren traduides a
l’italia per Alonso de Ulloa i publicadas en Venezia l’any 1556 en la
casa de Gabriel Giolito de Ferrari.
TERCERA PART DE LA CRONICA
La tercera part, encara no editada, tractava De los diversos acaecimientos que, desde la muerte del Rey Don Jayme el Conquistador hasta
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los dias del Autor, havian sucedido en las guerras contra Moros, con
Franceses, y Castilla, hasta la unión de las dos Coronas de Castilla y
Aragón, en tiempo del Señor Rey Don Fernando el Catholico: y de las
reboluciones de las Comunidades, que se movieron muchas veces.
2. OBRA LLITURGICA
CAERIMONIAE AD MISSAM
Esta obra, com ya s’ha dit mes amunt, li va valdre a Beuter la consideracio de que goja en els ambients eclesiastics. Est es el titul:
Caerimoniae ad Missam. Ubi de ritu quo Sacrificium christianorum celebrabatur antiquitus per Apostolos et christianos primaevos: et quis Papa
quid apposuerit antiquae consuetudini: quid significent verba: quid representent Caerimoniae. Valencia, Joan Joffré, 1527.
Li la va dedicar a Don Erart de la Marca, Cardenal Arquebisbe de
Valencia.
L’atra edicio, en el titul De recta sacrificii oblatione et Caerimoniis
ad Missam, dedicada al Papa Pau III, fon editada en Lio (França), l’any
1542. En Barcelona se’n va fer una atra l’any 1559 en el titul tambe
canviat. En 1542 se’n va publicar un resum en castella, en el titul:
Sumaria del Libro de las Ceremonias de la Missa.
3.

OBRA BIBLICA

ANNOTACIONES DECEM AD SACRAM SCRIPTURAM
A instancies de l’Arquebisbe de Valencia, Sant Tomas de Villanueva,
va escriure esta obra, titulada: Annotaciones decem ad Sacram
Scripturam. La va imprimir aci en Valencia Joan Mey l’any 1547, i els
la dedicà als canonges de la Seu Valentina.
Tal com s’inferix del seu titul, tracta en deu apartats els temes mes
importants de la Sagrada Escritura.
4.

OBRA MORAL

JUDICIUM IN CONFESSIONES SACERDOTUM
Sobre el tema del Sacrament de la Confessio va escriure tambe
obra, titulada: Judicium in Confessiones Sacerdotum. Insinuantur in
codicillo quotquot necessaria sunt Confessori. Quaque scitu digna
Sacerdoti reconciliaturo sibi Deum; et quo ordine subtexenda sit
confessio. Valencia, Francesc Romano 1532.

esta
hoc
sunt
ipsa

Es una obra tambe dedicada al Cardenal Erart de la Marca, i escrita
a peticio dels Beneficiats de la Seu Valentina, als qui els dedica el
Prefaci.
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III.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

Es molt important que, abans de citar les paraules de Beuter en les que
una volta mes es confirma que la Llengua dels valencians, tant l’escrita com
la que es parla, es la Valenciana, val la pena dir alguna cosa de lo que
pensaren els primers biografs de Beuter, tan important en la polemica actual.
Don Nicolau Antonio, en el volum segon de la seua monumental
Bibliotheca, diu quan parla d’aço: «Patria lingua dedit, hoc est, Valentina
sua». El text es mes que clarissim i no admet cap atra interpretacio:
Beuter va escriure la primera part de la seua Cronica «en sa llengua
patria, aço es, en sa Valenciana Llengua».
Don Josef Rodríguez, tambe en la seua Biblioteca, parla de la Llengua
en que va escriure la primera part de la Cronica Beuter i diu que ho va
fer en «Original Idioma nuestro», es dir, en Llengua Valenciana.
Mes tart, Don Vicent Ximeno, en la seua obra Escritores del Reyno de
Valencia diria tambe ad este respecte: «Dividió la obra en tres Partes, con
animo de imprimirlas todas en Lengua Valenciana.» Estos testimonis que
hem aduit son ben diafans; i ad ells encara en podriem afegir uns quants
mes. Pero estime que, per damunt d’ells, el testimoni del mateix Beuter en
te un valor insuperable, per ser del propi autor i per estar considerat ell
com un home de gran ingeni, de vasta cultura i de provada honestitat.
Puix be, el nostre escritor, Pere Antoni Beuter, en la seua Primera Part
de la Cronica General, al dedicar-la als Jurats en particular i a tot el
Consell de la Ciutat en general, diu textualment: «Y como estuviesse ya
la primera parte quasi puesta en algun orden, paresció a aquellos que se
devia imprimir, porque saliesse a luz, y con ella se despertassen los ingenios de nuestros ciudadanos a investigar algo más de lo mucho que queda
enterrado en el olvido, que a mi noticia no ha llegado; y sirviesse tambien
por espia, explorando el camino [cierto] y seguro para las otras dos partes
que quedan en mi casa. Imprimiose, pues, en Lengua Valenciana, como
yo la compuse, y pienso que hizo algun provecho en nuestra tierra.»
Estes son les paraules de Beuter. Es ben patent que aço no ho va
escriure ni en paraules ambigües ni en eufemismes tampoc. Clar i ras afirma
Beuter que escrigue la seua Obra en Llengua Valenciana. Encara que, per
les circumstancies que l’envoltaven i configuraven el seu entorn, i per a una
mes ampla extensio i difusio de la seua Cronica, va creure oportu traduirla despres del Valencià al Castellà, tal i com hui ho fan alguns escritors.
Nosatres ara i hui, al cap de trescents anys, apelem al seu testimoni.
Cal resucitar les veus dels homens capdavanters, per mes importants, de
la nostra historia. Que oixquen, els qui deuen oir-la, la veu d’un poble,
feta ya historia i realitat palpitant, que proclama a tots els vents de la
rosa estar en possessio d’una Llengua, la Llengua Valenciana, que, com
a tal, alcançà la seua plenitut en els seus classics, que continuà vigorosa
en el Renaiximent i seguix viva encara hui i cada dia mes en els llavis
d’un poble, ben despert i dispost a no deixar-se-la arrebatar per ningu.
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Rafel Marti de Viciana

’ilustre familia dels Viciana es va establir en Borriana
despres de la seua reconquista pel rei Don Jaume. El
llinage dels Viciana, per mes que el Sr. Orts diga, com
una canço neta repetida a sovin t en la G r a n
Enciclopedia de la Región Valenciana, que es un «antiguo linaje que, procedente de Cataluña, pasó al P. V.», en realitat es
oriunt de l’antiquissim «Vicus Ausonensis» roma, del qual va prendre el
llinage.

I. BIOGRAFIA
Es coneix la brillant trayectoria d’este noble llinage, especialment la
del yayo del nostre escritor, nomenat, com ell, Marti de Viciana, el qual
eixerci rellevants carrecs publics i gojà de tal confiança del rei Don
Ferran el Catolic, que, com ho insinua el mateix Viciana en la tercera
part de la seua Cronica, el Rei en persona, per una real carta, li comunicava la victoria sobre Granada el mateix dia 2 de giner de 1492.
El nostre biografiat i gran croniste de Valencia, Don Rafel Marti de
Viciana, va naixer, efectivament, en Borriana, tal com ell mateix ho diu
moltes voltes, alla per l’any 1502.
Son pare, Marti de Viciana, fon cavaller de l’habit de Calatrava, servi
personalment al rei i, per fidelitat a la Casa Real, durant una missio
de servici al net del Rei, Don Ferran d’Arago, va ser assessinat en la
Iglesia d’Alcanyiç, el dijous de l’Ascensio del Senyor de l’any 1522. Per
este temps el nostre escritor tenia vint anys.
Alguns biografs parlen dels estudis de Viciana en la nostra
Universitat valenciana i dels doctorats en els dos drets que hi consegui.
Pero aço no pareix molt viable, d’entre atres raons, perque ell mai no
en fa referencia en cap dels seus numerosos escrits.
Lo que sí nos consta es que el 27 de setembre de 1517, per tant als
quinze anys, començava a escriure la seua gran obra Chronica de la
inclita y coronada ciudad de Valencia i que l’acabava el 16 de març, de
1566, o siga, despres d’haver dedicat mes de 48 anys a la seua redaccio.
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Es estrany que una obra de tanta envergadura la poguera començar
en edat tan primerenca; mes es poden ben be comprovar les seues qualitats tan precoces i el seu gran amor a l’estudi. Veja’s, si no; en la
dedicatoria de la tercera part de la seua Cronica de Valencia, dedicada
al Reverendissim i Ilustrissim Arquebisbe de Saragossa, Don Ferran
d’Arago, diu: «Desde el tiempo de mi tierna hedad, illustrissimo senyor,
tuve afficion a la licion de la dulce hystoria y especialmente a la que
trata de las vidas y heroycos hechos de los invencibles reyes del bien
afortunado Aragon.» En esta mateixa llinia d’aficio a l’historia des de
la seua adolescencia, diu en el Prolec de la tercera part de la Cronica
de Valencia: «Desde mi infancia naturaleza me convido a leer y entender en libros de provados scriptores, e vine por ello a afficionarme a
la hystoria, de la qual propuse tratar y hazer otra, con la qual pudiesse
a todos aprovechar por la gracia que le cabe entre las escripturas, que
siempre es la mas preciada y alabada de los sabios y grandes hombres.»
Per lo demes, poques noticies es poden oferir sobre la vida d’est
important historiador valencià. Pero, aixina i tot, el descobriment d’alguns documents nos dona algunes pistes que nos van a ajudar a enriquir
la seua biografia.
Aixina, un document de la Cort de Governacio, datat el 21 de
novembre de 1533, mostra a Viciana com a senyor de Carabona, llogaret del terme de Borriana, puix que se li prohiblx eixercir cap accio
sobre el susdit llogaret.
Un atre document de l’epoca, del 11 d’agost de 1566, nos fa patent
que Viciana eixercia el carrec de notari en la seua ciutat natal i que,
pels seus meritissims servicis, se’l designava per al mateix carrec davant
dels Jurats de la vila de Nules.
Per una declaracio de noblea, duta a terme davant de la Cort de
Governacio, de la que, dona fe el notari Joan Daza el dotze d’abril de
1601, sabem que Viciana era casat i que va tindre un fill nomenat
Mateu, del qual s’assegura ser de llinage, parentiu i prosapia dels
Viciana i, per tant, cavaller, generós en sanc i de descendencia militar.
No se sap res en concret sobre el dia de la seua mort, perque se’n
donen les dates mes discrepants.
Per una lletra, tramesa per Viciana al Pare Justinia-Vicent Antist i
per la resposta que este li fa, els dos referents a la mort de Sant Lluïs
Bertran, es pot deduir que el 19 de novembre de 1581 encara vivia el
nostre Viciana, que residia en Borriana i que es trobava en bon estat
de salut. Tambe se cita, a este proposit, un manuscrit anonim sobre la
fama postuma de Sant Lluïs Bertran, en el que, quan es fa referencia
al fet d’haver demanat el nostre escritor dades i reliquies del susdit sant
valencià, expressament es diu de Viciana que era octogenari: «ánsia en
la edad octogenaria».
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II.

BIBLIOGRAFIA

Si realment Rafel Marti de Viciana començà a escriure als quinze
anys, la seua bibliografia hague de ser molt mes abundant que la que
nos ha aplegat i hui coneixem. Per ara, de totes les seues obres, nomes
se’n coneixen o se’n citen les indicades aci:
1. OBRA HISTORICA
PRIMERA PARTE DE LA CHRONICA DE LA INCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA
Este llibre es va publicar en la ciutat de Valencia en els tallers tipografics de Joan Navarro l’any 1564. Hi tracta dels origens, fundacio i
nom de la ciutat de Valencia, igual com de la seua conquista pel rei
Don Jaume I.
SEGUNDA PARTE DE LA CHRONICA DE LA INCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA
Tambe hi fon impresa aci per Joan Navarro en l’any 1564.
L’obra va «enderezada al illustrissimo Señor don Carlos de Borja,
duque de Gandia, marques de Lombay etc.».
Tal com s’indica en la seua mateixa portada, en este llibre hi «son
contenidas todas las familias o linajes militares de la ciudad y reyno,
por estilo moderno y muy verdadero». A pesar d’esta afirmacio de l’autor, com molt be diu D. Vicent Ximeno, en la seua obra Escritores del
Reyno de Valencia, «no se vio libre de los tiros de la embidia o ignorancia; porque sin embargo de aver sido bien recibida de los hombres
eruditos y curiosos, fue perseguida de otros muchos con enconado
empeño... que huvo sugetos que procuraron extinguirlos, y quemaron,
segun se cree, muchissimos ejemplares».
Estos fets tan deplorables tenen una explicacio en l’actitut orgullosa
d’algunes families que se sentien postergades a l’apareixer elles dins de
l’obra, en inferior categoria a la d’unes atres, i pensaven, inclus, que hi
podien perdre, per tant, els seus tituls de rancia noblea.
TERCERA PARTE DE LA CHRONICA DE LA INCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA
Dins del mateix any de 1564 i en l’obrador tambe de l’impressor
Joan Navarro va vore la llum publica esta tercera part de la Cronica
de Valencia.
La primera edicio d’esta obra li la dedicà a Don Giner Rabaça de
Perellós, senyor del castell de Madrona i baronia de Dos Aigües.
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El propi Viciana explica el per qué d’esta primera edicio quan, en el
colofo, diu: «Aqui se acaba el tercer libro de la Chronica de la insigne
y coronada ciudad de Valencia, copilado por Martin de Viciana, y no se
pudo en esta impression alargar mas la obra porque, siendo ella principalmente de los reyes y por causa de la felice venida que del Catholico
Rey don Phelippe segundo en esta ciudad se esperava, fue el autor rogado
de muchos señores que cortasse el hilo della, porque su magestad catholica y los de su Corte y reynos gozassen de lo escripto: por ende el
author, viendo la causa tan justa y pudiendo satisfacer con sus señores y
obra, pues ya la buelve a imprimir, y en ella se añade todo lo que en
esta primera impression falta, que cierto es mucho, acordo de condescender a los ruegos de ellos y vino mucho a proposito, que viernes que
se contaron XIII dias andados del mes de abril año del nascimiento de
Christo Jesus redemptor nuestro MDLXIIII se acabo de imprimir en
Valencia en casa de Joan Navarro, impresor de libros, que fue el mesmo
dia que su magestad entro en esta su muy noble ciudad de Valencia.»
La segona edicio va dedicada al «muy esclarecido y reverendisimo
señor don Fernando de Aragon, dignisimo arzobispo de Zaragoza».
En este llibre, tal com ho diu el mateix Viciana, «se trata de los
reyes y del patrimonio que poseen en este Reyno».
Hi descriu les vides i els fets mes rellevants dels reis d’Arago,
Castella, Portugal, Sicilia i de França, com tambe els dels comtes de
Barcelona, els dels ducs d’Austria, etc. Tambe hi tracta de lo mes important de les ciutats, viles i pobles del Regne.
CUARTA PARTE DE LA CHRONICA DE LA INCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA
En esta quarta i ultima part de la seua Cronica, Marti de Viciana
parla de la guerra interior o civil, nomenada «de les Germanies», sobre
la qual, com a testic presencial que en fon, pogue escriure ben detalladament, encara que no en tota l’imparcialitat que li calia, per haver
segut partidari d’u dels dos bandos en lluita.
L’edicio d’este llibre es va fer en Barcelona en els tallers tipografics
de Pere Cortey, el mes de giner de 1566.
2.

OBRA DE LLITERATURA

ALABANZAS DE LAS LENGUAS
Este famos opuscul sobre les llengües fon impres en Valencia per
Joan Navarro l’any 1547 i li’l va dedicar «al ilustre Senado de la inclita
y coronada ciudad de Valencia».
Tot ell versa sobre l’orige i excelencies de les llengües hebrea, grega,
llatina, castellana i valenciana, de la que exalta la seua galanea i esplendor sobre totes les atres.
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3.

OBRA PERDUDA

LIBRO DE RECREACION DE LOS DIAS CALUROSOS DE JULIO
Esta obra, Libro de recreacion de los dias calurosos de julio, nos es
completament desconeguda, per no hi haver cap manuscrit ni tampoc
cap edicio. Sabem que l’escrigue, pel propi testimoni de l’autor en el
prolec de Las alabanzas de las lenguas.
LIBRO DE LA NOBLEZA E HIDALGUIA, ARMAS Y BLASONES
En este Libro de la nobleza e hidalguia, armas y blasones nos passa
exactament igual que en el llibre anteriorment resenyat: que en l’actualitat es del tot desconegut, i nomes se’n sap que l’escrivi per haver-lo
citat el propi Viciana en el prolec de Las alabanzas de las lenguas.
4. OBRA ATRIBUIDA
D’ATRES OBRES A ELL ATRIBUIDES
A este gran croniste i rellevant escritor Rafel Marti de Viciana se li
atribuixen dos obres filosofiques, les dos traduides del llati: una,
Economia de Aristoteles, de Leonart Aretino, i l’atra, Libro de virtuosas costumbres, de Lucius Anneus Seneca. Mes que traduccions, en son
autentics comentaris. Estos manuscrits, a nom de Marti de Viciana, van
ser trobats en la Biblioteca de l’Escorial per Don Francesc Pérez Bayer.
Pero cal pensar que, ademes del nostre autor, n’hi ha d’atres Marti de
Viciana. En u dels manuscrits es diu textualment «Letra tramesa per lo
noble mossen Marti de Viciana, Governador en Regne de Valencia, a
la noble Dona Damiata, muller sua». De lo que es trau en conclusio
que no pot referir-se al nostre Rafel Marti de Viciana, ya que no va
ser mai Governador de Valencia. Si que es pot atribuir tranquilament
al pare de son pare, que, a mes de gran militar, fon tambe home de
lletres.

III. OBRA LLITERARIA
L’obra lliteraria de Rafel Marti de Viciana ben be la podem qualificar de molt valiosa per haver prestat en Valencia un servici excepcional.
Com ell mateix li ho diu al llector en el prolec del seu segon llibre,
ningu, fins ad ell, havia assumit la responsabilitat d’escriure una historia sobre Valencia, començant pels seus origens, avalada en documents
autentics. Estes son ses propies paraules: «y los trabajos que terne
comentandolo por los terminos o fundamentos que nadie hasta hoy lo
començo, tomando el principio de la escriptura desde el primer tiempo
que fue poblado este reyno por el venturoso conquistador rey don Jaime
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en el año MCCXXXIII». Donat el caracter descriptiu de la principal
obra de Viciana, que ell mateix la titula Chronica, es clar que el seu
estil, tal com li correspon, es narratiu, pero ingenios i transparent.
Hem de lamentar la perdua dels originals, escrits en Llengua
Valenciana, en els que apareixia el trasunt de la seua personalitat, reflex
directe de son pensament, perque en la traduccio castellana que ell
mateix va fer i es la que ha aplegat en part a les nostres mans, no es
manifesta com a mestre en el bell dir.
El merit de Viciana està en haver-se avançat uns quants sigles a la
nomenada modernament critica historica. Ell abandonà conscientment la
costum de narrar coses fabuloses, a fi d’investigar seriosament i en diligencia els archius publics i privats, i va recorrer pobles i ciutats per a
oferir-nos el fet concret i avalar cada afirmacio en un document. Aixina
s’explica eixe treball ingent de 48 anys, dedicats a l’estudi i a l’investigacio, per tal de donar a l’imprenta la seua Chronica de la inclita y
coronada ciudad de Valencia.
Podriem afirmar, sense por a equivocar-nos, que Viciana marcà una
fita especial en l’Historia de Valencia al constituir-se en l’autentic historiador de les grandees de la Patria Valenciana.
Per aixo, en la seua obra van beure els mes eximis historiadors valencians, i encara hui, en els nostres dies la seua Chronica de Valencia
constituia un verdader monument historic de l’antiguetat valenciana.
Els elogis que li van dedicar els seus contemporaneus nos fan valorar hui el prestigi gran de que gojà en la seua vida.
Que en valga per tots este sonet que li va dedicar Onofre
Almodóvar, de qui diu Don Josep Rodríguez, en la seua Bibliotheca
Valentina, que fon insigne en lletres humanes i habil poeta:
«Armas, hechos, linages y edificios
de muchos aún presentes y passados,
de nuestros y de estraños memorados
las pazes, dicenciones y bollicios.
Los grados, dignidades, los oficios
como, quando y por quien fueron fundados
los tiempos, las mudanzas recontados
vereys sin que verdad salga de quicios.
Dexen, pues, la licion de hystoria vana,
frequenten los lectores tal hystoria
y alaben nuestra patria valenciana.
Lauren al autor de fama y gloria,
pues la verdad desenterró Viçyana
de cosas tanto dignas de memoria.»
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Un historiador de la categoria de Viciana no podia estar pendent de
ningu ni tampoc ser manipulat per cap poder temporal.
La transparencia de la seua llengua i la veracitat dels fets per ell
narrats degueren molestar a molts dels seus coetaneus, necivanitosos,
ignorants i envejosos, els quals, sentint-se no unicament ofesos, sino
tambe tement inclus pels seus tituls nobiliaris, intentaren destruir la seua
obra jagantina. Les aigües embravides de la passio arribaren inclus a
commoure la forta personalitat del nostre escritor; pero ell, a pesar de
tot i contra tot, va seguir els dictats de la rao i la fidelitat a les dades
i documents historics en una integritat incommovible. Veja’s, si no, lo
que diu en el prolec de la segona part de la seua Chronica: «Bien sospecho yo los inconvenientes que de querer escrivir este libro se me pueden
recrecer entre los enbidiosos, que jamás faltaron a tales obras.»
Pero, com tota obra ben feta i acabada, tambe esta, a pesar dels
embats del temps i dels anys, aci queda, com una roca desafiant, davant
dels homens de tantes i tantes generacions que l’han seguida. El temps
s’encarrega d’aclarir ya les coses; la veritat sempre venç a l’error, i l’idea
i el pensament rectes i nobles poden en tot lo terbol i fals.
Rafel Marti de Viciana fon un home honest i, encara que criat en
l’abundancia, va saber lluitar per la veritat i el be en mig de les dificultats que li reservà la vida. Tambe fon un ser privilegiat. En els seus
relats historics apareixen aci i alla idees brillants, imagens vives i narracions tan belles i boniques... Totes, mes que filles d’una investigacio
historica, es deuen a l’idiosincrasia d’un escritor i d’un verdader poeta.
Els seus prolecs, ses dedicatories i els atres adjunts que acompanyen la
seua Chronica en son prova ben fefaent, perque hi constituixen autentiques peces lliteraries. El seu opuscul sobre Las alabanzas de las
lenguas es una bona demostracio, puix que hi fa gala d’eix estil lliterari
propi d’aquella generacio en la que culmina la nostra edat d’or lliteraria.

IV.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

En aplegant a este punt de la denominacio de la Llengua Valenciana
en l’obra de Marti de Viciana, cal deixar ben assentat que no es tracta
d’una afirmacio aïllada, eixida de la seua ploma en un moment de fervor
nacionaliste, sino que constituia l’expressio de son pensament, manifestament ben clarificat en la seua obra Alabanzas de las lenguas.
Abans de tot, deu quedar ben clar que Viciana es un escritor valencià que escriu tota la seua obra en Llengua Valenciana i que, molts anys
despres, per tal de fer-la mes universal, la traduix al castella. El testimoni es de primera ma, ya que el mateix Viciana, en la dedicatoria del
Libro de alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y
valenciana, consagrado al ilustre Senado de la inclita y coronada ciudad
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de Valencia, demana perdo als Jurats en estes paraules: «Suplicandoles
me perdonen por haver vertido esta obra de Valenciana en Castellana,
que por la mesma causa huve de vertir la Chronica de Valencia y el
Libro de Nobleza e Hidalguia, Armas y Blasones y el Libro de
Recreacion de los dias calurosos de Julio, que despues de haberlos copilado, en la version de todos ellos tuve otro tanto trabajo, solamente por
hacerlos comunicables a muchas otras Provincias.»
Este testimoni, per ell mateix, es de gran interes per a nosatres; pero
la simple llectura de l’opuscul sobre las Alabanzas de las lenguas constituia un verdader monument enlairat a honor de la nostra Llengua
Valenciana. Basant-se en la sentencia a mort que Ponç Pilat, segons
l’evangeli de sant Joan, dictà contra Jesus, sentencia que fon redactada
en hebreu, llati i grec i fixada en lo alt de la creu a vistes de tot lo
mon, Viciana canta les alabances d’estes tres llengües i va raonant sobre
quina en sera la millor, i diu que la mes clara i sonora es la grega.
Despres, en una encantadora i ingeniosa fantasia hi presenta una disputa
entre els embaixadors d’Espanya, la Toscana, França i Portugal, davant
del Papa Aleixandre VI, per tal d’aclarir quina sería la millor d’entre
les propies llengües parlades per cada u d’ells.
Reconeguda per tots els presents l’universalitat i bellea de la llengua
llatina, s’emplaça als embaixadors per a la defensa de ses respectivas llengües buscant-hi quina en siga la mes apropada i participant del llati. La
junta es va celebrar el dia de sant Pere i sant Pau de 1498, i se li adjudicà el premi a la Llengua Castellana per la bellissima oracio que
pronuncià l’eloqüent Garcilaso, embaixador de l’Espanya. Pero lo mes
sorprenent es que el mateix Papa, per ser valencià, lamentava i sentia de
cor «cómo no havia nadie que tornase por la lengua valenciana». Es en
est instant quan el propi Viciana mampren la defensa de la nostra Llengua,
l’excelencia de la qual sospesa i aquilata; i despres d’una llarga confrontacio especialment en la castellana, prova que el valencià te com a prestam
mes veus i paraules del llati i en mes purea que el mateix castella.
Com a final del proces s’apela a un juï en Jerusalem davant de la
general Cort de la Llengua Hebrea com a llengua principal i com a
juge competent, a fi que en decidixca, oides les proves de cada una de
les parts.
Com es de supondre, el premi recau en la Llengua Valenciana, per
ser, segons paraules del mateixissim Viciana, «factura de la Latina por
derecho, linea y propagacion; y, por consiguiente, es mejor y mas aventajada que las otras lenguas, de la latina en baxo. Por tanto, suplica a
la Lengua Hebrea, Princesa de las Lenguas, que provea en su favor,
dandole por assiento la primera grada a los pies de su madre ligitima
Lengua Latina, anteponiendola, por singular precedencia, a todas las
otras lenguas que pretenden tener parte de la Lengua Latina». El marc
d’esta ficcio lliteraria li dona lloc i peu, a Viciana, per fer l’alabança i
defensa de la Llengua materna.
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En primer lloc fa est elogi sincer de la nostra terra i de la llengua
nostra: «Y mas ha concedido Dios a Valencia una Lengua polida, dulce,
y muy linda, que con la brevedad moderada exprime los secretos, y
profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores,
donde le resulta un muy esclarecido lustre.»
Despres enaltix als valencians perque «con su juicio muy claro i de
grande vivacidad, con discreta correccion borraron y apartaron de su
Lengua todos aquellos vocablos barbaros, toscos, impertinentes y groseros y formaron una lengua comun para todo el Vecino, con la qual
hablaron y hablan de presente».
A continuacio parla de la formacio de la nostra Llengua, citant les
fonts mes importants que contribuiren a la seua formacio: «Esta Lengua
formaron de lo mejor que habia en la Lemosina; y por lo que les faltaba
recorrieron a las tres Lenguas mas excelentes de todas las del mundo,
segun antes hemos probado. De la Hebrea tomaron sac, recamar, tou,
petit, sapha, de gom a gom, y muchos otros vocablos en gran numero.
Otro si tomaron de la Griega batax, tapi, mostacho, assomar, golf,
genega, cis, squinçar, gos, brecar, disminuir, y otros muchos en gran
número. De la Latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que
la Lengua Valenciana fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada
cosa por rara que fuesse.»
Elogia la precisio de la Llengua Valenciana i la facilitat que tenen
els valencians per a deprendre unes atres llengües: «Si un Valenciano
comunica con alguna Lengua estraña, dentro de breves dias la habla
como si fuese natural, y criado en ella; y si acaso algun estraño viene
a vivir, y morar en Valencia, por mucho que more, y se trabaje hablar
la Lengua Valenciana, en su vida no hablará perfectamente, porque a
cada paso tropieza en su materna Lengua; y esto viene que el
Valenciano tiene aguda y penetrativa Lengua, y pronuncia muy claro,
porque se ayuda de los dientes y labios en su habla y concibe con facilidad la Lengua estraña: y el estraño no puede hablar perfecto la
Valenciana ... »
I tota esta serie de raonaments acaba en esta bellissima idea: Es «la
Lengua Valenciana de condicion de donzellas virtuosas, que aunque sean
vistas no se dexan tocar: pues no es poca esta excelencia que pueda
entrar a doquiera y que defienda la fortaleza de su lengua.»
Seguix despres un llarc estudi filologic comparatiu, per a provar que
el valencià ha pres del llati mes veus i paraules i en mes purea que ho
ha fet el castella.
Per ser el discurs de Viciana, en resposta a l’oracio de l’embaixador
castella Garcilaso, l’unic text que nos ha quedat en valencià, el transcric ben a gust, pero abans voldria fer resaltar del nostre escritor unes
paraules molt importants i molt d’actualitat, que les hauriem de tindre
presents tots els valencians: «En esto perdone Castilla si la Llengua
239

Valenciana defiende su partido, porque escrito está: “Mi honor no lo
daré a nadie”.» Efectivament, tot es qüestio d’honor. Els valencians no
podem cedir davant de cap pressio, vinga d’a on vinga. Ni per honors,
ni per premis ni per promeses, el nostre honor de valencians no el
podem ni el volem donar ni cedir-lo a ningu.
I, per a acabar, estes son les paraules de l’oracio de Viciana: «O
Benigne e inefable Jesu de Nazareth, Redemptor de natura humana,
Estella major, ros, escala e porta del cel, de vostra justicia, misericordia paterna e grandissima amor, tota regio, provincia e terra es plena.
Tu qui es consolador, defensor e dador de tota consolacio, benediccio, refugi e benefici a tota anima catholica Christiana: a mi factura e
creatura tua, per tu plasmada, salva, e al cel porta, puix esperança e
certa promissio de la tua clemencia liberal ma anima ab fervor spera.
Et dona la absolucio, e una sola mica de sempiterna habitacio de la tua
celestial patria, e mansio. Et ab continua contemplacio, adoracio e fruicio de perdurable e soberana contentacio postrat en vostra divina
presencia, diga mon sermo e oracio. Sant, Sant, Sant e inmortal Deus
de eterna e infaciable gloria regna per tot temps. Et a Valencia terra
sancta, devota, charitativa, Christianissima, tu Regina del Cel soberana,
tota plena de gracia, conserva e guarda. Amen.»
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TRANSCRIPCIO DE LA PORTADA
DEL LIBRO DE LAS ALABANZAS DE LAS LENGUAS
Libro de alabanças de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y VALENCIANA, copilado por Martin de Viziana y consagrado al Illustre Senado de la
Inclyta y coronada ciudad de Valencia. Impresso con Licencia.
TRANSCRIPCIO DEL FINAL DEL TEXT I COLOFO DEL
LIBRO DE LAS ALABANZAS DE LAS LENGUAS
“los pies de su madre ligitima lengua Latina, anteponiendola por singular precedencia a todas las otras lenguas que pretenden tener parte de la lengua Latina. La
lengua Hebrea, visto y regonoscido todo lo contenido en el processo, y que
Garcilasso no tuvo contrarios presentes, si no Toscana, Francia, y Portugal y que,
como a tercero viniendo a la causa la LENGUA VALENCIANA, puede pedir su
justicia, empero porque en todo juyzio ha de haver juez, actor y reo, lo que no
ha sido guardado en esta causa, por tanto provehe, que las lenguas VALENCIANA
y Castellana se entretengan en la reputacion que al parescer de los lectores deven
estar, hasta tanto que se pueda sentenciar diffinitivamente en la collocacion de los
assientos de todas las lenguas del universo. Y que para esto sean llamadas y emplazadas para que dentro de año y dia, ellas, o sus procuradores, comparezcan en
Hierusalem, ante la general Corte de la lengua Hebrea, con apercebimiento que,
oydas las pruevas de las pretensiones de las partes con los presentes en contumacia de los ausentes se deffinira la causa, guardada toda justicia con rectitud. Y que
para hazer esta general convocacion comete y da cargo al viento meridiano, que
con su velocidad acostumbrada, dentro seys dias cumpla, y execute la convocacion.
V. F., Carrança Ordinis Carmelitarum Valentie, XXVII octobris MDlxxiiii.
Impresso en Valencia en casa de Joan Navarro. Año MDLXXIIII.”
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Escritors naixcuts fora del Regne

Fra Francesc Eximenis

ALENCIA se sent orgullosa d’haver considerat i tractat
com a fill seu a Fra Francesc Eximenis, religios de la
serafica Orde de Sant Francesc d’Assis, que aplegà a
rebre la plenitut del sacerdoci en l’episcopat i fon nomenat Patriarca de Jerusalem.
Escritor notabilissim, arribà a ser u dels homens mes influents en la
vida publica d’aquell temps en Valencia ciutat i en tot el Regne d’Arago
i es va vore implicat en els principals fets politics i religiosos.

I. BREU BIOGRAFIA
Encara que alguns l’han considerat com a fill de Valencia per la seua
llarga permanencia en la ciutat, cap i casal del Regne, per son llenguage
i per la seua especial vinculacio en els regidors de la capital, lo ben
cert es que naixque en Girona, segons ell mateix ho declara en el
Primer del Chrestia.
La data del seu naiximent es desconeguda, pero es pot aplegar a una
aproximacio llogica, per la seua ordenacio sacerdotal rebuda en
Barcelona per les Tempores d’Advent de 1352.
D’acort en esta noticia historica i contant en l’edat en que se li
conferi el presbiterat, pot assegurar-se que el nostre escritor va naixer
cap a l’any 1327.
Provablement, com tants chiquets del seu temps, mostraria la seua
inclinacio per les practiques religioses; el cas es que ya de jove, abraçà
la vida religiosa en el convent de Sant Francesc de la seua ciutat natal,
a on segurament prengue tambe l’habit francisca.
Des de ben pronte es dedicà, en extraordinaria aplicacio, a l’estudi
de les humanitats, de la filosofia i de la teologia, al mateix temps que
manifestava el seu gran talent i el seu amor a la virtut.
Feu vida de comunitat en els convents mes importants de la seua
Orde, en els que se li donà una educacio molt refinada, que ell acceptà
de gust, tant en les disciplines eclesiastiques com en les atres. «Vir
doctissimus, theologus summus et mathematicus non mediocris» el definix un autor.
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Igual que els grans intelectuals de la seua epoca, no satisfet en les
aules espanyoles, consegui accedir a les d’uns atres països, tals com França
(Paris), Alemanya (Colonia), Anglaterra (Oxford) i Italia (Aubernia).
D’algunes impressions personals que l’afectaren prou en estos viages
per l’estranger i que el posaren en contacte en els grans centres de l’intelectualitat europea, en dona ell mateix prou rao en la seua obra Del
Chrestia o Summa Theologica.
Per ser home experimentat en totes les rames del saber, va ser
propost per a la catedra de Teologia l’any 1371 en la famosa Universitat
de Lleida, carrec que se li denegà per no posseir el titul de Mestre.
Per eix any de 1371 apareix com a Custodi o Superior del convent
dels frares menors de Barcelona.
El seu prestigi davant de la Casa Real i de la Cort quedà ben de
manifest en les lletres comendaticies que se extenen al seu favor, a fi
que se’l nomene Mestre en Teologia, grau que va obtindre en
l’Universitat de Tolosa l’any 1374. N’hi ha dos cartes, del 25 de març,
i del 1 de maig de 1374, de l’infanta Nata, esposa del primogenit del
Rei d’Arago, dirigides des de Valencia, al Canciller de l’Estudi General
de Tolosa recomanant al Pare Francesc Eximenis per a que li siga otorgat el grau de Mestre en Sagrada Teologia.
El mateix rei, Pere el Cerimonios, li escriu, des de Saragossa el 17
de maig de 1381, pregant-li, i fins arriba a urgir-li-ho, que pose tot l’interes en no eixir-se’n, del seu convent de Barcelona, mentres no acabe
d’escriure la seua obra Del Chrestia que, en tant d’exit, l’havia
començada i de la que tants bons fruits s’auguraven.
Els desijos del monarca sembla que no es van vore complits perque
els superiors de la seua Orde van creure convenient destinar-lo al
convent de Valencia, a on es trasladà definitivament i a on apareix com
a conventual des de 1383.
En Valencia fon rebut en molta alegria el religios Eximenis que venia
nimbat per la fama d’home influent davant del Rei i de la noblea i
tambe del poble, que l’admirava.
Pronte es guanyà les simpaties de tots els valencians i es converti en
el conseller dels Jurats de la Ciutat i en el mediador de les lluites dels
partits, que sorgien, com per encant, en aquella societat en canvi incessant. Segons els documents existents en l’Archiu Municipal de Valencia,
es pot provar que Eximenis rebe molts encarrecs dels Jurats, i que se
li assignaren fortes quantitats de diners.
Lo molt considerat que era Eximenis davant del Prelat i el Capitul
de la Seu catedral apareix clarament per les reiterades consultes que
li feen i per haver segut elegit entre tot el clero regular i secular per
a pronunciar l’oracio funebre a la mort del rei Pere, el Cerimonios,
l’any 1387.
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De les seues relacions en el rei, Joan I, es conserva la divertida historia de la famosa profecia de finals del sigle, en la qual se vaticinava la
desaparicio de totes les monarquies, d’entre les que nomes se salvaria
la francesa. Estos vaticinis, a mes d’admetre’ls Eximenis, els referi en la
seua obra Dotzen del Chrestia.
El Rei no pareixia estar molt d’acort en tot aço, i va fer arribar les
seues queixes al mestre Fra Francesc Eximenis, qui en tota humilitat,
en el llibre Dotzen del Chrestia, es desdigue en estes paraules: «tot son
fantasies e dits de mal recepte als quals no deu esser dada nenguna
creença».
El rei Marti I, l’Huma, quan pensa reunir en Saragossa l’any 1398
als millors teolecs per tal de reflexionar en ells sobre el problema del
Cisma d’Occident, es trià immediatament, com a destacat teolec i religios en renom de santitat, a Fra Francesc Eximenis, son constant
assessor i tambe confessor de la seua primera muller, la reina Na Maria
de Lluna.
A banda de tot aço s’ha de dir que la postura d’Eximenis respecte
del Cisma no fon gens clara, mes be ambigua, ya que unes voltes aparexia com a defensor del Papa Lluna, del qual obtingue grans distincions,
i unes atres, defenia al Papa de Roma, com en son escrit De triplici
statu mundi.
El mateix Benet XIII el va cridar per a intervindre en el Concili de
Perpinya, que se celebrà durant el mes de novembre de 1408.
Tal dia com el 13 d’este mes i any, el Papa d’Avinyo el nomenava
Patriarca de Jerusalem; i el 15 de decembre, trentados dies despres, en
la mateixa ciutat de Perpinya, era consagrat bisbe d’Elna, bisbat que
havia deixat vacant Don Ramon al ser promocionat al de Barcelona; el
bisbat d’Elna nomes el pogue regir per poc de temps, ya que moria en
Perpinya el 23 de giner de 1409, a on fon soterrat. La seua lauda sepulcral diu: «D D. FRANCISCUS JIMENIZ ORDINIS MINORUM,
EPISCOPUS HELNENSIS ET PATRIARCHA JEROSOLIMITANUS,
OBIIT DIE XXIII JANUARII, MCCCCIX.»

II.

PERMANENCIA EN VALENCIA

En quant a la permanencia de Fra Francesc Eximenis en la ciutat
de Valencia, no es pot deixar de dir que ell fon testimoni i actor del
canvi profundissim que van experimentar les institucions valencianes de
l’epoca aquella. En moments tan delicats li correspongue allumenar
aquell estament social que apareixia configurat per ciutadans honrats,
industrials, mercaders, juristes, meges, escritors, artistes... i que formava
aquella burguesia que, entre els murs d’aquella Valencia trescentista, hi
convivia plena d’euforia.
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Aço explica les referencies directes, en les obres d’Eximenis, al
treball dels ciutadans –com un dret i un deure– i a la digna retribucio
del treballador, a la seua contribucio al benestar de la comunitat de la
que no es deu mai desentendre, als mercaders, als qui exalta dient-los
que son el tesor de la cosa publica, i a la burguesia, de la que tant se
preocupa i a la que allumena en la seua visio europeista i en sos coneiximents universals.
En contrast en est exquisit tractament, als agricultors me’ls mampren
de mala manera i sense pietat, proferint-los verdaders insults i equiparant-los, en el tracte, als mateixos animals.
Eximenis, agrait a la Valencia que li obrí els braços i el considerà
com a u dels seus fills, li canta ses glories en el prolec de la seua obra
Regiment de la cosa publica. En trentassis glosses l’autor va teixint son
fermos i agrait himne, que comença dient:
«Empero, senyors meus, molt reverents, bon passar vos fa aquest tan
grans carechs si pensats los guardos finals e eternals ja damunt allegats.
E apres si pensats nostre Senyor Deu quina Ciutat e quina terra vos
ha comanada, car dien los qui gran temps la han poseida que, si paradis es en la terra, que en Regne de Valencia es, e verdaderament clara
speriencia nos ensenya que aquesta es una de les pus asenyalades terres
del mon, si pensats en totes les seues nobleses, de les quals vos dire
algunes poques quim venen a memoria de present.»
I en este paraïs, que es Valencia i son Regne, s’esforça l’autor per
dedicar belles paraules als seus cel i mar blaus, a les seues fonts i rierols
abundosos, a la seua bonica ciutat i a les terres fertils que la rodegen.
Al parlar de l’agricultura valenciana, alaba els seus sabrosos fruits,
cereals, hortalices, herbes oloroses i plantes orientals.
Ompli d’elogis, a mes de la flora valenciana, la seua fauna en ses
raberes i bestiars, la seua caça i la peixca.
Quan es referix a l’industria valenciana, cita la textil: seda, lli, canem;
la ceramica, sobre tot la de Manises en els seus ors metalics i pintures
a ma; i la de l’espart en ses cordes, espardenyes i estores.
Tambe alaba el comerç i en fa destacar el de la fusta.
Critíca tambe l’excessiu i fastuos ornament de les dones, que en el
fondo es una alabança a l’elegancia de la dona valenciana; en quant als
homens n’ixen mes ben parats, perque elogia son ingeni, cortesia, fortalea i corage per a les armes. Estes son les seues paraules:
Referents a les dones:
«Denovenament com les dones sien aci queucom pomposes e vanaglorioses, axi com se son en altres lochs del mon, e aytant mes aci, com
mes se acosten a les pompes castellanes. Per les quals vanitats conve
als marits portar grans carrechs, per les vestidures superflues e ornaments riquoses, e per altres moltes sumptuositats que requeren.»
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Referents als homens:
«La XXIIII es que la terra aquesta produeix comunament fort la
gent aguda e apta d’enteniment, e fort coratjosa e ardent, entenent a
honor e cortesia, e no en avaricia, tant com les altres gents o nacions.
Per rao de aço, acis troben gents honorables, civils, arreades e ben encavalcades comunament, e be endreçades e be acullents persones stranyes.
En tant que qualsevol hi vingues, ells se tenen de les gents de aquesta
terra molt per pus pagades, que de qualsevol altra nacio que y sia engir
ni entorn.»
«La XXV es que aquesta terra produeix los homens ardits, abrivats
e fort aptes a armes.»
«La vint e sisena es molt maravellosa, e contra comun cos de natura.
Car, com dit sia, que la gent aquesta sia fort abrivada e disposta a
armes, empero, han axi dolç voler, que tantost son reduits a pau, apres
lur fellonia.»

III. BIBLIOGRAFIA
1.

EL CHRESTIA

LIBRE APPELLAT CHRESTIA
Cada escritor te la seua obra que l’immortalisa; i l’obra capdavantera del mestre Fra Francesc Eximenis es el Libre appellat Chrestia, en
el qual va treballar per espai de deu anys.
Es una gran obra, a l’estil de Summa Theologica, que l’autor la
concebe ambiciosament com un repertori o enciclopedia universal del
dogma i de la moral de l’Iglesia, distribuit en XIII volums. De tots ells,
hui per hui, no se’n coneixen mes que quatre: Primer, Segon, Terç i
Dotzen del Chrestia. Estos quatre volums contenen mes de 2.500 capituls, alguns d’ells prou extensos. Per l’examen intern d’estos llibres i per
les deduccions tretes de les dades biografiques de Fra Francesc Eximenis,
es pot assegurar que el primer llibre el redactà en Barcelona, entre 13791381, a precs del rei D. Pere d’Arago; el segon el començà en Barcelona,
i l’acabà en Valencia, entre 1382-1383; el tercer, en Valencia, l’any 1385;
i el que fa dotze, tambe en Valencia, entre 1385-1386.
Esta monumental obra situaria, per ella mateixa, al seu autor en la
cuspide, no solament dels mestres de teologia del seu temps, sino tambe
dels millors lliterats de la nostra historia lliteraria.
L’impressio d’estos llibres, en la part que li correspon a Valencia es
(cal afirmar-ho) una obra perfecta de la tipografia valenciana; i el seu
contengut constituix una pedrera inagotable de materials per als historiadors, ya que du noticies i dades interessantissimes sobre les costums,
festes, vestits, devocions, botanica, agricultura, industria, comerç...
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I, per a que no li faltara res, a l’edicio d’esta obra ha quedat vinculat per a sempre el nom de Joan Roïç de Corella, el qual li aconsellà
la seua publicacio.
D’estos quatre llibres publicats es pot dir lo següent:
PRIMER DEL CHRESTIA
Del Primer apellat Chrestia: que fon escrit «per manament del molt
alt e poderos princep e senyor, lo senyor En Pere, per la gracia de Deu
rei d’Arago».
El prolec conté cinc capituls introductoris, i el restant del llibre
consta de 375 capituls, distribuits en quatre parts: caps. 1-191, la 1ª; caps.
192-205, la 2ª; caps. 206-361, la 3ª; i caps. 362-376, la 4ª.
El mateix Eximenis n’explica el seu contengut.
SEGON DEL CHRESTIA
Del Segon libre apellat Chrestia: que, segons l’autor, «tracta com
l’hom chrestia per diversos linatges de temptacions cau de la dignitat
de chrestianisme e dels dons a ell donats».
Este llibre consta de 239 capituls i, a diferencia de l’anterior, no està
dividit en parts.
TERÇ DEL CHRESTIA
Del Terç del Chrestia: que este tercer llibre tracta de «quins e quants
son los pecats e mals en qui l’hom chrestia quant es vençut per les
temptacions en que es posat en esta vida e per ses grans malignitats e
pravitats».
L’obra consta de 1.060 capituls i està distribuida en dotze parts.
DOTZEN DEL CHRESTIA
Del Dotzen Libre del Chrestia: que l’autor dedica este llibre «al molt
alt e poderos senyor, mon senyor N’Anfos, Marques de Villena, comte
de Denia e de Ribagorça, fill del molt alt Senyor, e de sacra memoria,
Infant frare Pere d’Arago, de l’orde dels frares menors».
Aci expon son pensament politic l’autor; per cert que, en el camp
de la politica, no pareix que trobe massa dificultats, per tindre’l mes
que trillat; es veu que domina la ciencia politica i que tendix, si no a
estructurar-la, si, a lo manco, a allumenar-la en sos clars conceptes i
idees en lo que fa al «be public, la cosa publica, la ciutat, els regidors
i la comunitat».
Este llibre consta de 905 capituls i està dividit en huit parts: la 1ª,
caps. 1-68; la 2ª, caps. 69-356; la 3ª, caps. 357-395; la 4ª, caps. 396-473; la
5ª, caps. 474-675; la 6ª, caps. 676-773; la 7ª, 774-832 i la 8ª, caps. 833-907.
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REGIMENT DE LA COSA PUBLICA
Esta obra, que forma part del Dotzen Libre del Chrestia, capituls
357-359, l’autor l’entregà avançada als jurats de Valencia l’any 1383. Es
un llibre molt interessant, sobre tot per als valencians. Es va imprimir
en Valencia, en els tallers tipografics de Cristofol Coffman.
A la volta de la portada hi ha un curios gravat que representa les
famoses Torres dels Serrans de Valencia, en tres jurats, agenollats i ab
les mans juntes, a cada costat de la porta; a espales d’ells està, en la
part dreta, el Sant Angel Custodi del Regne ab l’espasa i la corona en
les mans, i tambe dos macers, de peu; i a l’esquerra, un frare, l’autor
de l’obra, ab un llibre en la ma fent el gest de presentar-lo. Entre els
merlets de les torres es veuen dos estreles, i en roig el rotul «Valencia»
al mig, i a cada costat, «mars» i «scorpio».
L’obra del Chrestia i el seu apartat Regiment de la cosa publica han
mereixcut un tracte especial.
Passem ara a l’estudi de les atres obres d’Eximenis.
2. OBRES DE TEOLOGIA
LIBRE DELS SANTS ANGELS
Es un tractat teologic sobre els angels. En ell l’autor preten instruir
«a persones simples y devotes» sobre l’existencia i missio dels angels,
dins de la mateixa llinia del Chrestia.
Esta obra la va escriure cap a l’any 1392 i li la dedicà a Pere d’Artés,
mestre racional i camarlenc del rei Joan I. Està dividit en cinc tractats:
el primer consta de 18 capituls; el segon, de 17; el tercer, de 59; el
quart, de 57, i el quint, de 50.
Per lo que fa a Valencia, este llibre queda vinculat a la tradicional
devocio a l’Angel Custodi de la ciutat i del Regne.
VITA CHRISTI
Es una historia de la vida de Jesucrist, en moltes referencies bibliques. La va escriure en Valencia a instancies de Pere d’Artés, mestre
racional i carmarlenc del rei Joan I.
Fon redactada abans de 1404 i està dividida en X llibres i 686 capituls.
TRACTAT DE LA CONCEPCIO DE LA VERGE MARIA
Es un llibre teologic en defensa del privilegi de l’Immaculada
Concepcio de la Santissima Verge Maria, Mare de Deu.
Està dividit en quatre parts, en les quals tracta del pecat original,
raons en favor i en contra de l’exencio de la Verge Maria, i de les figures bibliques «que aço volen dir e tocar».
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3.

OBRES D’ASCETICA I MISTICA

SCALA DEI
Per a poder datar este llibre, nomes tenim la referencia que en ell
es dona de la mort de Donya Maria de Lluna, reina d’Arago, la qual
va morir l’any 1406; per tant, l’obra ha de ser anterior.
Est es un llibre d’ascetica i mistica, dedicat a «la molt alta y serenissima Senyora: la Senyora donya Maria, per la gracia divina Reina
d’Arago» i vol ser «util y molt profitos per a contemplar les coses divines». En el foli 19 v. d’este llibre s’encontra l’himne La vida de Jesucrist
en suma en llati i cinc oracions finals en valencià.
CERCA-POU
En este titul es coneix un manuscrit «compost per lo reverent mestre
Francesc Eximenis, del orde de frares menors, qui fon patriarca de
Jerusalem e administrador del bisbat d’Elna.»
BREU CONFESSIONARI
L’edicio princip d’esta obreta es troba en el mateix volum que conté
el Art de Ben Morir.
Es una instruccio sobre cóm ha de ser la confessio dels pecats i sobre
unes atres qüestions al voltant del mateix tema. El va escriure en
Valencia, a les darreries del sigle XV, a bon segur l’any 1391.
Està dividit en XIII capituls. Les edicions que se n’han fet, despres
de la que es pot dir edicio princip, son prou diferents, i alguna d’elles
no se li pareix en res. Poden consultar-se: Tractat de confessio, Tractat
appellat confessionari...
DELS CONFESSORS DE LA VERA GUIA, DELS CONFITENTS
SEGURA VIA
Es va editar este tractat en Valencia l’any 1512. Tal com es diu en
el seu prolec, n’es un «interrogatori e confessional» en quatre parts
subtilment dividit.
En el mateix titul i text, esta obra tambe s’edità en Barcelona l’any 1535.
ART DE BEN MORIR
Sobre el tema de la preparacio del cristia per a morir en amistat i
gracia de Deu va escriure Eximenis un tractat que alcançà un gran exit
i moltes edicions. No es un treball original sino una traduccio mes o
manco lliure del Ars mioriendi, un tractat tradicional en llati que corria
de ma en ma per aquells temps.
La primera edicio que coneixem es un incunable de finals del sigle
XV, tal volta de l’any 1391, el qual, per mes que no du colofo, indubtablement està impres en Valencia.
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QÜESTIONS SOBRE ELS NOVISSIMS
A un autor com Eximenis li urgia escriure sobre este tema. En una
epoca atormentada pels reiterats vaticinis sobre la proxima fi del mon,
calia als seus contemporaneus escoltar la veu d’un home de la talla de
Francesc Eximenis, qui els parlara de les veritats eternes nomenades
comunament novissims: mort, juï, infern i gloria.
El tema està presentat d’una forma sistematica i senzilla. El volum
està editat en Barcelona l’any 1486.
4. OBRES D’ASPECTE MORALISADOR
LIBRE DE LES DONES
Es un llibre moralisador en el que als defectes de les dones opon
eixemples anecdotics i historietes divertides, i en dona normes concretes de vida cristiana.
L’escrivi cap a l’any 1396 i el va dedicar a Donya Sancha Ximenis
d’Arenós, Comtesa de Prades, germana de N’Anfos, Comte de Denia,
el mateix al qui li va dedicar el Dotzen del Chrestia. L’edicio d’este
tractat es va dur a terme en Barcelona el dia 8 de maig de 1495 en
l’obrador de Johan Rosembach, alemany.
TRACTAT DE MORAL
Esta obreta fon impresa en Valencia l’any 1502, pero no consta el
nom de l’editor.
En els seus 39 capituls tracta d’atres tantes virtuts. Es digne d’estudi, perque l’autor s’ocupa d’alguna de les virtuts humanes, que ara
son tema de molts d’escrits.
DOCTRINA COMPENDIOSA
Este tractat seguix les directrius de l’obra titulada Regiment de la
cosa publica, i el seu titul complet es: Doctrina compendiosa de viure
justament e de regir qualsevol ofici publich llealment e diligent. L’obra
es d’interes per les seues doctrines etico-socials.
L’incunable d’esta obreta fon editat en Barcelona l’any 1509 per
Carles Amorós.
5. OBRES EN LLATI
PASTORALE
Es una obra impresa en 1495 i dedicada al bisbe de Valencia, Huc
de Llúpia i Bagués.
Tracta de la dignitat sacerdotal i episcopal, de l’ofici pastoral i de la
gloria que està reservada als qui treballen en el ministeri apostolic.
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PSALTERIUM LAUDATORUM
Es un codex maravellos, que es guarda en la Biblioteca de
l’Universitat valentina. Comença d’esta manera: «Incipit psalterium alias
laudatorum compositum per fratrem Franciscum Eximeni, de ordine
minorum excellentem magistrum in sacra pagina.»
En l’Archiu de la Seu de Valencia hi ha un atre codex en el titul
Laudatorium que conté tres parts i estan distribuides en versiculs pareguts al salteri de Davit. En la primera, alaba al Creador; en la segona,
tracta de l’excelencia del Redentor; i en la tercera, del bon obrar i
procedir de l’home viador.
DE TRIPLICI STATU MUNDI
Es un tractat de lo mes interessant, ya que es caracterisa per la seua
tendencia apocaliptica. Eximenis intenta aplicar els signes de l’Apocalipsis
als acontenyiments ocorreguts en el temps que li va tocar viure.
Per tal de salvar ara la bona intencio del mestre Eximenis, es precis
tindre en conte la gran influencia que en ell eixerciren els escritors
apocaliptics de l’epoca seua: Fiori, Villanova, Rocatallada, etc.
Com a nota curiosa, bo sera dir que en este tractat apareix el mestre
Eximenis com a partidari-defensor del Papa Urba VI.
SERMONS
Encara que d’esta obra no se’n coneix cap d’eixemplar, lo ben cert
es que sí n’existiren alguns, perque d’ella en fa referencia el seu llibre
Terç del Chrestia i tambe en el seu testament notarial, que parla del
Primer llibre dominical dels sermons.
Tambe aci volem fer referencia als tres volums que d’ell existien en
l’Archiu de la Seu Valentina.
SANTORALE O FLOS SANCTORUM
A Francesc Eximenis se li atribuix este tractat, que es una coleccio
de vides de sants, especialment dels de major devocio de son temps.
DE DEVOTIONE
Tenim constancia de l’existencia d’este llibre per una carta que P.
Regassòl va escriure des de Barcelona, el dia 11 d’agost de 1409, a l’arquebisbe Francesc Climent, en la que li diu: «Dominus noster mandavit
mihi cum sua litera ut mitterem Sanctitati Sue unum librum intitulatum
de devocione, editum a magistro Francisco Eximeni, quem Dominus
Franciscus de Blanes nec ego invenire potuimus inter libros dicti domini
Tirason; quare placeat d.v. excusare me cum Sua Sanctitate.»
6.

OBRES ATRIBUIDES

ARS PREDICANDI POPULO.
EXPOSITIO IN PSALMOS PAENITENCIALES.
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DE L’AMOR DE DEU I VIRTUT DE LA JUSTICIA.
TRACTAT DE LES VIRTUTS.
TRACTAT DE LA PASSIO DE N. S. JESUCRIST.
HISTORIA ECLESIASTICA.
SUMMA PHILOSOFICA.
SUMMA THEOLOGICA.

IV.

OBRA LLITERARIA

Davant de la nota bibliografica que s’ha acabat de donar, salta a la
vista que estem en presencia d’un colos de la seua epoca i de tots els
temps. Quasi no es pot comprendre com un home, contant en els escassos mijos de que disponia, va poder escriure, en tan poc de temps, tantes
i tan excelents obres, que encara hui realment nos omplin d’admiracio.
El renom i fama d’Eximenis no es d’ara, d’este temps de renaixença
valenciana, sino que ya en vida consegui que les seues obres foren reeditades i conegudes per tota l’Europa, puix que a penes n’hi ha una
Biblioteca important que no posseixca alguna de les seues obres, be
impreses, be manuscrites. Ara, en este moment historic, no es gens
estrany que les seues obres siguen buscades com un autentic tesor.
En quant al seu estil, cal tindre present que tota la seua obra es
d’un remarcat caracter religios i moralisador. No podra utilisar, per tant,
un estil liric ni florit, com si de poesia es tractara, sino que deu tirar
ma d’un estil senzill i familiar, concret i directe, fresc i persuassiu, com
«el que sol parlar el poble ab el seu veï», fins conseguir fer reviure els
seus personages, en la força dels seus dialecs i en l’observacio dels
homens reals als qui dirigia els seus escrits el nostre Eximenis.
En mig de les pagines de les seues obres intercala, junt en les veritats de fe i costums, les seues notes personals en les que, a mes de fer
amenissims els seus escrits, ha conseguit que l’home de hui puga introduir-se en l’ideari politic, en la vida i pulsacio de la ciutat de Valencia
en l’ultim terç del sigle XIV i primeries del XV.
Com a valencians que som, cometriem una injusticia si no rendirem
un tribut d’agraïment a Eximenis per l’interes i afecte en que tractà les
coses de Valencia i les coses boniques que nos en deixà escrites, nomes
les quals ya l’acrediten com a u dels seus fills mes ilustres, si no de
naixença, si, a lo manco, de cor.

V. DENOMINACIO DE LA LLENGUA
En l’obra d’Eximenis, catala de naiximent, es digna de reflexio i d’estudi la denominacio de Llengua Valenciana.
En l’obra Regiment de la cosa publica, despres de cantar «les especials belleses de la ciutat de Valencia» i en la «conclusio de dita lletra»,
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manifesta la seua conviccio, no de «un país de nissaga i cultura catalana», tal com afirma el Sr. Sanchis Guarner per les bones, sino d’una
verdadera nacionalitat, ben definida personalitat, distinta de la catalana.
No diu Eximenis que Valencia haja segut elegida com a un poble
dels «Països Catalans», sino que es «un Poble especial e elet entre els
altres de tota Espanya». Comprove’s, si no, el text original:
«Per totes aquestes coses e rahons ha volgut nostre Senyor Deu que
poble valencia sia poble special e elet entre los altres de tota Spanya.
Car, com sia vengut e exit, per la major partida, de Catalunya, e li sia
al costat, empero no es nomena Poble Catala, ans, per especial privilegi, ha propi nom e es nomena Poble Valencia.
E per aquestes mateixes rahons, es digna cosa que la Ciutat, qui es
cap de tot aquest Regne, haja nom Valencia, que aytant vol dir com
ciutat de valor e ciutat que per excellencia val e ha valgut e valdra, en
l’ajuda de nostre Senyor Deus, fins a la fi del mon.
E jatsia que en altres partides del mon haja viles e ciutats aixi apellades, empero aqueiles e d’altres terres, com parlen d’aquesta nostra reverent
ciutat, tostemps per excellencia hi ajusten dient, Valencia la gran.»
Francesc Eximenis es dona a coneixer aci com un far potentissim que
irradia la seua llum fins als nostres dies inclus. Ell, que donà proves mes
que suficients dels seus coneiximents profundissims de lo que hui diriem
«Teoria de l’Estat», i que fon el verdader forjador del sistema social de
la seua epoca, nos ha deixat, com un regal inestimable, estes paraules,
acabades de citar, que venen a ser com l’estructura de la mes bonica i
entranyable teoria sobre la personalitat valenciana, dins de l’unitat
d’Espanya, com tan clar i tant be ell ho remarca: «individual», pero
«entre los altres de tota Spanya». Si, Valencia te el seu nom propi i la
seua propia Llengua: «ha propi nom... ha lenguatge». I com si haguera
naixcut de les entramenes d’esta terra beneida, Eximenis exalta el nom
de Valencia: «Ciutat de valor e ciutat que per exellencia val, e ha valgut,
e valdra». Aço es com una profecia. Aquell gran sabi i vident, igual com
tants allumenats de la seua epoca, intuia esperançat, pese a qui pese i
contra vent i marea, que este Regne de Valencia onejaria la gloriosa
senyera de la seua personalitat propia i individualisada a través dels sigles
«val, ha valgut e valdra» en els seus fills ben naixcuts.
I sobre este punt concret de la Llengua, en el mateix llibre, en el
numero final, el 32, de «Les specials belleses de la Ciutat de Valencia»,
afirma clarament que:
«La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de
diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor
li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres,
he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta
ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son
lati, ebraych, e morisch.»
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Sí; Valencia te la seua llengua, filla del llati, que, com totes les llengües romaniques, va anar formant-se a través dels sigles; pero, tal com
diu Eximenis, per l’ingeni dels seus fills, tingue la sort d’anar retenint
lo millor de cada una d’elles, i arribà a alcançar la seua propia perfeccio que esclatà en una Edat d’Or fins a cenyir-la en el llorer de la
victoria i assentar-la entre els primers sitials de la lliteratura europea.
En quant a les atres obres d’Eximenis, ne tenim dos, per lo manco,
en les que s’afirma categoricament que van ser escrites en «Llengua
Valenciana».
Com ya s’ha dit ades, el llibre titulat Art de Ben Morir, s’imprimi
algunes voltes. I precisament en l’edicio catalana, feta per Gabriel Pou
en 1507, no en el colofo, sino dins del Proemi, que te molt mes valor,
fa constar Eximenis que «ha deliberat traure’l segons la possibilitat del
meu pobre entendre en Lengua Valenciana e manifest estil».
En la seua obra titulada Scala Dei, en el recte de la pagina titular
i baix d’un bonico gravat que representa a un religios francisca (es de
supondre que a Fra Eximenis) en un gest d’home que prega i intenta
pujar per l’escala que du a Deu, representat per la figura del Pare
Celestial entre querubins, comenta dient: «Libre intitulat Scala Dei ordenat per lo reverent mestre Francesch Eximenes, mestre en Sacra
Theologia, del orde dels frares menors, novament traduit de lemosi en
nostra lengua vulgar valenciana, util y molt profitos per a contemplar
les coses divines».
Aci tenim dos testimonis fidedignes d’un escritor naixcut en
Catalunya i que, quan escriu, diu que ho ha fet en Llengua Valenciana.
Estime que lo mes honest, especialment quan es tracta d’una investigacio cientifica, es reconeixer els fets tal com ells son i no anar en
calfaments de cap intentant buscar explicacions que, a mes de no
convencer a ningu, desqualifiquen als qui les proponen.
En este cas concret de critica lliteraria, digam en sinceritat i valentia que els catalans d’aquells sigles, tant escritors com editors, estaven
convençuts que el valencià no era catala. Per aixo el classic Eximenis
a la Llengua, en que escriu alguns dels seus llibres, la nomena
Valenciana, perque la sap diferent de la catalana. Unes atres voltes, per
eixemple en el Tractat de Moral, impres en Valencia l’any 1502, nos dirà
que «la qual obreta es stada treta del tosca en la present lengua catalana».
No cap dubte; si el mestre Antoni Canals oponia la llengua valenciana a la catalana en la seua obra Valeri Maxim, i el mestre Eximenis
les opon igualment en els seus escrits, sera perque estos escritors excelents, per la purea i elegancia del seu llenguage, i de fama mundial,
sabien i entenien que la llengua valenciana no era la catalana, i volien
conservar la personalitat propia de cada una d’elles dos.
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TRANSCRIPCIO DEL FINAL DEL PROEMI DEL TRACTAT
DEL ART DE BEN MORIR, D’EXIMENIS
“quell qui en aquesta mateixa manera sera dispost recomanase tot a la passio
de Jesucrist continuament dientla e pençant en ella, car, per aquesta, totes les
temptacions del diable e sos engans son vençuts.
E es de saber que, en lo article de la mort, los que han de morir han maiors
e mes forts temptacions del enemich que iames ans hagueren, segons lo que
davall se mostra, contra les quals lo bon angel porta e dona bones inspiracions.
Perque aquest tractat es molt necesari e profitos axi ben per los sabuts e letrats
als quals es dirigida aquesta doctrina en lati, com per les comunes persones no
letrades, les quals no es rao freturegen de tan necessari fruyt, he desliberat traurel segons la possibilitat del meu pobre en[t]endre en LENGUA VALENCIANA
e manifest estil, ab ses istories correspondents segons en lati exemplar lo trobe,
perque pugam, axi com en un spill, mirar e especular les coses pera la salut de
les animes pertanyents. Per conseguent qui vol be morir, considera diligentment
les coses contengudes en aquest libre e aconseguira gran aiuda e utilitat per
defensarse de les temptacions del diable e aconseguir la gloria de paradis.
De la temptacio contra la fe. Ca[pitol] primer”.

TRANSCRIPCIO DE LA 32 ALABANÇA A VALENCIA, DEL LLIBRE
D’EXIMENIS REGIMENT DE LA COSA PUBLICA
“La trenta e dues es que aquesta terra HA LENGUATGE compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha
lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los
millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar
les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch”.
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Jeroni Amiguet

ER la nostra Universitat valentina han passat uns quants
preceptistes que ensenyaren i varen escriure Retorica,
l’influencia dels quals, a pesar de la seua importancia
entre el seu alumnat, no transcendi molt mes alla del
circul local. Entre este grup de professors cal destacar
la figura de Jeroni Amiguet, qui, ademes de son magisteri, nos ha deixat
la seua obra escrita.
En eixa pacient especialitat de redactar o compilar Vocabularis o
Diccionaris, hi ha en Valencia bons mestres. A mes del nostre biografiat, recorde’s a Esteve, autor del Liber elegantiarum, el primer
diccionari impres en llengües romaniques.

I. BREU BIOGRAFIA
De Jeroni Amiguet i de la seua vida se’n sap ben poca cosa; nomes
per les obres d’ell que coneixem, nos consta que era natural de Tortosa,
que va estudiar medicina en Valencia, a on es va llicenciar, i que hi
regentà la catedra de Gramatica.
L’obra d’Amiguet, igual com la d’Esteve, va tindre gran importancia
entre els estudiants d’aquell temps, que normalment no coneixen mes
Llengua que la Valenciana i que, per a poder accedir als Estudis
Generals, havien de tindre un cert domini sobre la Llengua Llatina.
Els escrits d’Amiguet tenen hui, per a nosatres, molt de valor, perque
nos han conservat eixa gran coleccio de frases valencianes, traduccio de
les compostes per Esteve Flisco i editades en Venezia l’any 1494.

II.

BIBLIOGRAFIA

OBRA LLITERARIA
Dins de l’especialitat de Retorica, que explica Jeroni Amiguet en la
nostra Universitat valenciana, s’han conservat d’ell dos obres per a la
posteritat:
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SINONIMA VARIATIONUM SENTENTIARUM ELEGANTI STILO
CONSTRUCTA EX ITALICO SERMONE IN VALENTINUM
Est interessant llibre fon impres en Valencia per Cristofol Koffman
l’any 1502. Els caracters de l’impressio son gotics; està editat en 4rt; hi
ha foliats setanta fulls dels huitanta que en te l’obra; i, a partir del foli
64, en el que acaben les frases o sentencies, afig Amiguet alguns formularis de cartes a escriure a diferents personalitats, i n’explica tambe el
modo de computar les kalendes, nones, idus, la lletra dominical i el
numero auri.
Al dors de la portada, l’autor, en una carta en llati, dedica l’obra al
Doctor Jeroni Datio (Dassio), «catedratic de lleis i rector» que fon «de
la Universitat de Valencia».
Fent un incis, conve aclarir que en la provisio del 13 de maig de
1502 hi va ser nomenat rector per un any el magnific Mestre Jeroni
Dassio (Datio), pero no es cert que, al mateix temps, ensenyara lleis,
ya que eix any estaven designats, com a catedratic primer, Ausias del
Bosch i, com a catedratic segon, Damia d’Andrés.
S’ha de dir, tornant ara al solc, que esta obra d’Amiguet es rarissima, puix que no se’n coneix mes que esta edicio, i els eixemplars que
n’hi ha estan fets prou malbe per l’us i abus que d’ells s’ha fet.
H I E RONYMI AMIGUETI. DERTOSENSIS MEDICI, IN AELII
ANTONI NEBRISSENSIS ARTEM GRAMMATICAM YSAGOGICA VIA, HOC EST, INTRODUCTORIA
Esta gramatica va ser impresa en Barcelona en casa de Carles
Amorós, en caracters gotics, en 4rt, l’any 1514.
Com molt be del titul es deduix, esta obra es una gramatica segons
els metodos de Nebrija. D’ella nomes se’n coneix un eixemplar. Ya la
cita, en la seua famosa obra Biblioteca Hispana, Don Nicolau Antonio.

III.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

Es valuosissim el testimoni d’uns homens que, sense haver naixcut
en estes terres nostres, asseguren que escrivien en Llengua Valenciana.
Aixina ho diu Jeroni Amiguet, en la seua obra Sinonima variationum,
mes d’una volta: en lo que podriem denominar la seua portada, i que
oferim en facsimil als nostres llectors, diu textualment: «eleganti stilo
constructa ex italico sermone in Valentinum». I lo mateix repetix en el
colofo: «ex italico sermone in Valentinum».
Jeroni Amiguet, professor de Gramatica, que dominava el Llati i les
llengües romaniques del seu entorn, coneixia ben be el catala per ser
tortosi i perque prou voltes en les seues sentencies se li escapen frases
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o locucions catalanes com esta: «no puch estar que no et faça...», etc.
Puix be; a pesar del seu orige, a pesar de coneixer i saber el catala i
d’haver editat en Barcelona la seua Gramatica, afirma, per lo manco
dos voltes, que escrivia en Llengua Valenciana.
Com a bon gramatic que fon, ell sabía que el llati era el tronc de
les denominades llengües romaniques, pero que despres eixe romanç,
s’aclimatà en el nostre Regne de Valencia produint unes determinades
lleis particulars d’evolucio fonetica i morfologica, les quals lleis donaren
com a resultat unes diferencies essencials, fins a constituir una llengua,
completament diferenciada de les dels seus voltants, la qual fon batejada, i tan ben batejada, en l’apelatiu de Llengua Valenciana.
Com diu el P. Fullana, es un fet innegable que, entre la Llengua
Valenciana i el catala, n’hi ha diferencies dialectals des del sigle XIII.
El senyor Miret i Sans, parlant d’un document, signat en Alacant l’any
1270, confessa que, ya en este temps, n’hi havia diferencies entre el
catala i la Llengua Valenciana. Diu est escritor catala: «Si bé eren barcelonins els atorgants, deu tenir-se present la influència del notari, qui era
valencià.»
Des del sigle XIV en avant, ya varen anar aumentant-se eixes diferencies fins als nostres dies, i tant han aumentat, que sería prou oir
recitar en un teatre a un verdader catala i a un valencià de veritat o
llegir algun dels seus llibres, per a comprovar les diferencies radicals
existents entre les dos llengües. Cego i sort ya sería qui no volguera
reconeixer-ho, si volia ser, en este cas, juge imparcial.
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TRANSCRIPCIO DEL COMENÇAMENT DEL LLIBRE
SINONIMA VARIATIONUM SENTENTIARUM
“Sinonima variationum sententiarum eleganti stilo constructa ex italico sermone
in VALENTINUM per Hieronimum Amiguetum, dertusensem, redacta foelici
numine inchoant, quibus adolescentes eloquentiam assequi parvo tempore valebunt.
Continet liber iste sex partes: primo sinonima exordiorum, secundo narrationum,
tertio divisionum, quarto confirmationum, quinto confutationum, sexto conclusionum, cum aliquibus additionibus et tabula per ordinem alphabeti ordinata ad hoc
ut faciliter sinonima cuiuslibet partis reperiantur”.

COLOFO DEL LLIBRE SINONIMA VARIATIONUM SENTENTIARUM
“Expliciunt sinonima Stephani Flisci, oratoris clarissimi, ex italico sermone in
VALENTINUM per Hieronymum Amiguetum redacta, cum titulis unicuique ordini
personarum ascribendis, super scriptionibus, salutationibus, exitibus in epistolis
ponendis et kalendis, nonis et idibus per dictum Hieronymum additis. Impressum
in insigni civitate Valentie per Cristofferum Koffman, decimo quarto kalendas
decembrias. Anni M.D.secundi”.
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Joan Bonlabi

ON Just Fuster i Pastor, al referir-se a l’edicio de
Blanquerna de 1521, diu del seu traductor que es un
anonim valencià, i per a provar-ho, aduix tres raons: a)
l’autoritat d’En Gregori Mayans; b) que està traduida
al valencià, i c) que el llibre està editat en Valencia.
Pero es molt estrany que En Gregori Mayans, igual que el bibliograf Fuster, no hagueren vist este llibre; perque lo ben cert es que en
la seua presentacio o «Epístola» com es diu alli, que seguix a la portada
i a un gravat molt bonico, consta que el traductor es Joan Bonlabi, i
que l’obra va dedicada a mossen Gregori Genovart, doctor en teologia,
predicador singularissim i canonge de la Seu de Mallorca.
Al bell començament d’eixa mateixa Epistola proemial es fa constar
que Joan Bonlabi es catala, de Rocafort de Queralt, poble, hui en dia,
del partit judicial de Montblanch, provincia de Tarragona; ell mateix, al
final d’esta carta o prolec, s’autodenomina «Joannes Bonlabii,
Tarraconensis». Igualment alli es fa constar que el traductor es capellà
i Mestre d’Arts.

I.

BREU BIOGRAFIA

Arreplegant tots els detalls que nos oferixen, a mes de l’edicio valenciana de l’obra Blanquerna, el testament, l’inventari de sos bens i
algunes atres fonts disperses, podem reconstruir, encara que molt esquematicament, la biografia de Joan Bonlabi.
Va naixer en Rocafort de Queralt (Catalunya); sos pares es dien Pere
i Eulalia; i, per ser prou freqüent en son temps, es canvià el seu llinage,
que era el de «Malbech», pel de «Monlabi».
En son testament, datat el 15 de febrer de 1526, hi figuren un germa
seu, Antoni de nom, una germana, Caterina, un cunyat, Pere Duch, i
un nebot, Joan Duch.
Per mes que en l’inventari de sos bens, datat el 21 dels susdits mes
i any, hi apareix en el titul de «Magistri in Sacra Theologia», aço no
nos consta; lo que sí es pot assegurar es que era «Mestre en arts» i
sacerdot.
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Va cursar els seus estudis en Valencia, perque hi figura documentalment com a alumne d’Alfons de Proaza, professor de Retorica en el
«Estudi General de Valencia».
Lo mes segur es que fera tambe els seus estudis eclesiastics, que s’ordenara de capellà i eixercira son ministeri sagrat en esta mateixa ciutat,
puix que en la seua biblioteca n’hi ha alguns dels famosos sermonaris
o homiliaris de l’epoca.
Tambe, com a home enamorat de l’obra de Ramon Llull, hi apareix
entre els prohomens del Lulisme valencià.
Despres d’haver fet aci l’edicio valenciana del llibre Blanquerna l’any
1521, a Bonlabi ya no se’l troba mes en esta ciutat i apareix en
Barcelona, a on, segons pareix, eixerci de Professor de Logica i hi
regentà la catedra de Lulisme. Si son testament i l’inventari de sos bens
estan datats respectivament el 15 i el 21 de febrer de 1526, la seua mort
hague de produir-se per força entre eixes dos dates.
Pel testament sabem tambe que residia en Barcelona i hi tenia son
estudi en casa d’una cosina germana seua, de nom Joana, esposa que
fon de Lluïs Guardamal: «en la cambra de la qual lo dit diffunt fina
sos dies, que es en la casa de madona Guardamal, viuda cosina germana
de dit difunt.»
L’abundant numero de tituls de llibres de la seua biblioteca, 204 n’hi
ha d’inventariats, nos dona una idea de la seua formacio i de les seues
aficions. Ademes de la seua excelent formacio filosofica i teologica,
d’acort en l’estil del seu temps, hi apareix la seua aficio a l’obra Luliana,
puix que alli n’hi ha 62 tituls de Ramon Llull, a part de molts atres de
l’escola luliana.
Encara que sería molt interessant continuar estudiant la personalitat
de Bonlabi, estime que lo que ara cal fer es presentar un «conspectus
generalis» de la vida i obra de Ramon Llull, autor de Blanquerna, de
la que el nostre biografiat va fer tan digna i acertada traduccio al
valencià.

II. BREU BIOGRAFIA DE RAMON LLULL
Ramon Llull fon descendent d’una noble familia de Palma de
Mallorca, ciutat en la que va naixer als voltants de l’any 1233.
La seua condicio familiar el dugue a viure una vida cortesana, des
de la seua primerenca joventut, en una remarcada llaugerea i unes
costums prou dissipades.
Se sap que es va maridar i fon pare de dos fills. Ya en la seua plenitut de vida, acompanyat de Raimon de Penyafort, prengue l’habit, com
a terciari, de l’Orde dels Menors de Sant Francesc. D’aci que no es
274

gens estrany que un dia pensara trencar en tots els lligams familiars i
destruir la seua obra profana, per tal de seguir mes de prop al Senyor.
Va fundar en Montpeller (França) el seu colege missional de
Miramar. Predicant ses doctrines en la sola força de la paraula, viajà
per les ciutats mes importants d’Espanya, França i Italia.
Va discutir publicament en judeus i musulmans i, al remat, va morir
com a martir a conseqüencia dels colps que li propinaren en Bugia
(ciutat de l’Algeria) els seus adversaris, cap a l’any 1315.
Es va distingir Llull per la celsitut del seu talent, per la profunditat
de la seua inteligencia i per la fecunditat de la seua doctrina. Tant va
excelir en sabiduria, que aplegà a formar escola, reconeguda, fins a hui,
com a Lulisme.
Del Lulisme ha dit bellissimament Menéndez i Pelayo que es la
teodicea popular; l’escolastica en la llengua del poble, que ix de les catedres per a anar difonent-se pels camins i les places; la metafisica realista
i identificada en la llogica; l’imperi del simbol, la cabala cristiana que
predicava a les gents aquell aventurer de l’idea i cavaller caminant de
la filosofia, asceta i trobador, noveliste i missioner, en qui tota concepcio de l’enteniment s’abrasia en el foc de la passio i es va vestir i
s’allumenà en les imagens i els matisos de la fantasia.
Davant les corrents filosofiques de la seua epoca, que defenien el
binomi fe i rao, Ramon Llull s’alça sabent per a predicar apassionadament que els misteris de la fe, ademes de no ser oposts a la rao, son
conciliables en les seues exigencies.
Per aixo ell defenia que la filosofia depen de la teologia; afirmava
l’identitat entre la llogica i la metafisica, i propugnava la vida contemplativa com a resultat i objectiu de tota la filosofia.
L’influencia d’estes corrents del pensament lulia fon molt notable en
Valencia, tant que, ya en vida de Llull, eixiren admiradors que van
seguir fidelment la seua doctrina.
Despres de la mort de Ramon Llull, no solament aumentà aci el
numero de sos discipuls que van formar nucleus considerables d’intelectuals, sino que ademes proliferà l’edicio de ses obres.
L’escola Luliana de Valencia fon la mes important del seu temps i
irradià la seua influencia cap a les atres ciutats d’Espanya.
Entre els personages que apareixen en l’escena del Lulisme en
Valencia, se’n pot destacar a Bernat Garí, Pere Rosell, Antoni Riera,
Pere Sesplanes, el nostre Joan Bonlabi, Alfons de Proaza, Dimes de
Miquel i molts d’atres. Tenint en conte la gran influencia del Convent
de Sant Francesc de la ciutat de Valencia en sos famosos i acreditats
frares pense’s ara en Francesc Eximenis; i, sent tambe Ramon Llull de
la tercera Orde dels Menors franciscans, ya no es gens d’estranyar el
floriment del Lulisme en esta ciutat.
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I no unicament en l’Orde Franciscana, sino tambe en atres Ordens
Religioses, puix que, com ya es sabut, el dominicà Antoni Canals va
escriure una Exposicio de L’ars memorativa de Ramon Llull, exposicio
que, si, per mala sort no haguera desaparegut, nos hauria donat l’idea
cabal de lo que Canals pensava del Lulisme en una epoca no tan florescent i que ya tenia els seus detractors i els qui li la falsificaven.

III. BIBLIOGRAFIA
A mes de citar ara el llibre lulia Blanquerna, traduit al valencià per
Joan Bonlabi, i objecte d’este apartat, del qual llibre ha dit Menéndez i
Pelayo que es el primer especimen de la novela biografica de les lliteratures occidentals de l’Edat Mija, cal remarcar que tot el nucleu doctrinal
de Ramon Llull està contingut en la seua obra El libre de contemplacio
en Deu de la qual brollen, com d’una font, el Ars Magna i El libre de
Amich e d’Amat, en les quals profundisa i mostra les raons, simbols, amor...,
idees totes elles que constituixen el seu pensament, digam-li, original.
D’entre les seues obres, en citarém, per no allargar-nos-en massa, les
editades aci en Valencia i per orde cronologic: Ars metaphisicalis, de
1506; De demonstratione Trinitatis per aequiparantiam liber, de 1510;
Liber proverbiorum, de 1510; Controversia cum Homerio, sarraceno,
habita in urbe Bugia. Sermone Arabigo in latinum a Lulio traslata, de
1510; De nova Logica, de 1512; Ars generalis, de 1515; Ars brevis, de
1515; Ars inventiva veritatis, de 1515; Liber de conceptu virginali Virginis,
de 1518; Blanquerna, de 1521; Ars expositiva, de 1584, etc.
Clar està que, si en esta breu relacio d’obres lulianes, en figuren
algunes molt importants, tambe es cert que la relacio completa de la
seua obra original i la de les edicions, fetes fins als nostres dies, ocupen
pagines i mes pagines en els repertoris bibliografics.
BLANQUERNA
Com ya es conprén, d’entre les edicions de les obres de Ramon Llull,
dutes a terme en els tallers tipografics valencians, se n’ha de destacar
necessariament la de Blanquerna.
El volum de l’edicio valenciana hi conté el Blanquerna i el Libre de
oracions y contemplacions en ses respectives portades i diferents dates
d’acabament de l’obra: 30 de maig i 12 de juliol de 1521, les dos dutes
a terme en els tallers tipografics de «Joan Joffre, prop lo moli de la
Rovella», a dos tintes, lletra gotica i en uns bellissims gravats.
Si es vol fer un resum del contengut de Blanquerna, es prou transcriure la portada: «Tracta de cinc estaments de persones: de Matrimoni;
de Religio; de Prelatura; de apostolical senyoria (la qual es en lo Pare
Sanct y en los Cardenals) i del estat de Vida Hermitana contemplativa,
de bax de los quals tots son continguts. Hordenat per lo Ylluminat
doctor y martyr mestre Ramon Lull.»
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Al dors de la portada hi ha un gravat; en seguix l’Epistola-proemi
en valencià, dedicada al canonge Genovart; una atra carta, en llati, dedicada al canonge Lluïs Despont, la taula, un atre gravat i el cos del seu
text. Interpolat en el llibre V, folis 106 a 119, es troba el Libre de
Amich e d’Amat, al qual seguix la materia del susdit llibre quint que
s’acaba en foli 140, en el colofo.
En el recte del full que correspon al foli 141 hi comença el text de
l’atra obreta en esta portada: «Libre de oracions y contemplacions del
enteniment en Deu, compost per lo Ylluminat doctor y martir mestre
Ramon Llull.» A este frontis li seguix un atre gravat bellissim, el text
corresponent i el seu respectiu colofo.

IV.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

D’esta obra famosa de Ramon Llull no se’n donen ara ya mes detalls,
perque la finalitat proposta aci en est escrit no es una atra que la de
fer resaltar este fet: que la seua traduccio es va fer en Llengua
Valenciana. Per lo manco en tres llocs del llibre ho diu clarament: en
la portada: «Traduit y corregit novament dels primers originals y estampat en Llengua Valenciana»; en l’Epistola o proemi: «lo qual ara
novament es fet, traduit, corregit y stampat en Llengua Valenciana»; i
finalment, en la portada del Libre de oracions y contemplacions, a on
es llig: «y corregit novament dels primers originals en Lengua
Valenciana». Queda ben clar, per tant, segons el mateix Bonlabi, que
escrigue en Llengua Valenciana la traduccio del Blanquerna lulia.
Pero no ho es aço tot; tambe nos crida l’atencio poderosament un
detall: que un home, catala d’orige per tarraconi, diga que escriu o
traduix el llibre en Llengua Valenciana. Es mes; n’hi ha una frase molt
important en la «Epistola» o proemi que diu: «segons me pregua me
prengues yo lo carrech, coneixent-me affectat a la sciencia de aquell en
que noy sia docte, ni menys llimat en dita lengua, com sia a mi pegria
[peregrina] y strangera».
En conseqüencia, un catala diu que escriu en Llengua Valenciana i
demana disculpes de no coneixer prou be el valencià, per ser-li una llengua estranya i estrangera.
L’idea en este context es lluminosa: Bonlabi, catala, que coneixia
perfectament la seua Llengua Catalana, assegura que la Llengua
Valenciana li es estrangera. Aquell mestre en Arts sabía prou be que
una cosa era la Llengua Catalana, i una atra, la Valenciana, ya que
personalment havia comprovat ses diferencies fonetiques, morfologiques
i sintactiques dels dos idiomes. I estes diferencies son les que hem de
conservar i remarcar els valencians de hui, com el mes ric tesor conseguit a força d’anys pel desplegament natural i espontaneu de la nostra
llengua materna: la Valenciana.
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TRANSCRIPCIO DE LA PORTADA DE BLANQUERNA
Ab gracia y previlegi
“Blanquerna, qui tracta de sinch estaments de persones: de matrimoni, de religio, de prelatura, de apostolical senyoria (la qual es en lo Pare Sanct y en los
Cardenals) y del estat de vida hermitana contemplativa, de bax los quals tots son
contenguts. Hordenat per lo illuminat doctor y martyr mestre Ramon Lull. Traduit
y corregit ara novament dels primers originals y estampat en LLENGUA VALENCIANA.
Ab lo Libre de oracions y contemplacions del enteniment en Deu, fet per lo
matex doctor”.

TRANSCRIPCIO DE LA PORTADA DEL
LIBRE DE ORACIONS Y CONTEMPLACIONS
Ab gracia y previlegi
“Libre de oracions y contemplacions del enteniment en Deu, compost per lo
illuminat doctor y martyr mestre Ramon Lull. Traduit y corregit ara novament dels
primers originals en LENGUA VALENCIANA”.
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Joan Llorenç Palmireno

NTRE els retorics del Renaiximent que van escriure i
ensenyaren en Valencia, cal fer mencio de Joan Llorenç
Palmireno. D’ell ha dit l’eminent poligraf D. Marceli
Menéndez i Pelayo, en la seua famosa obra Historia de
las ideas estéticas en España, que fon «un erudito de
mucha y tumultuaria leccion, buen latinista y hombre inofensivo».
Entenga’s este qualificatiu com a home honrat i bo, de tal modo que
ya el P. Escoto, en la seua famosa Biblioteca, l’alaba com de virtuos i
el qualifica de sant.

I. BREU BIOGRAFIA
Es desconeixen els verdaders llinages d’este personage, perque
«Palmireno» es un seudonim. No obstant aço, en el nom de Llorenç o
de Joan Llorenç Palmireno ha quedat inscrit entre els noms dels catedratics de l’Universitat valentina. Com a tal el citen, i, per cert, en
admiracio i bons elogis, Escolano, Diago, Nicolau Antonio, Mariner,
Escoto, Gracián, Marti Sebastián i d’atres; i ho confirmen numerosos
documents que n’hi ha en els nostres archius, tant en el General com
en el de «Serrano Morales», de l’Ajuntament, en el del Real Convent
Dominicà de Valencia i en el parroquial de Sant Esteve.
Per a compondre la seua biografia cal començar dient que va naixer
en Alcanyiç (Terol) cap a l’any 1524.
De familia humil, deprengue les primeres lletres sense destacar quasi
gens entre els seus condiscipuls, que el consideraven mes be com un
arressagat per taciturn.
Com ell mateix nos dira en El estudioso cortesano, un bon dia va
caure en ses mans d’adolescent l’obra d’Erasme De ratione studii; el fet
d’haver-la llegit l’ajuda en sos metodes a eixir del sopor en que estava
i a convertir-se en un estudiant aventajat.
Per tal de perfeccionar els seus estudis d’Humanitats i seguir els de
Filosofia, se’n va vindre a Valencia, atret pel renom del seu «Studi
General». Pels escrits del mateix Palmireno sabem que el seu Professor
fou Nicolau Biesio, alias Scirpus Flander, qui va regentar la catedra de
Poesia l’any 1546.
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Sense haver acabat sos estudis, el trobem de mestre en un poble
d’Alacant; i en la provisio de catedra del 22 de maig de 1550, en
l’Estudi General de Valencia, se li assigna la de Poesia.
Dins d’est any, el 25 d’octubre, se li conferia el titul de Bachiller en
Arts.
La catedra de Poesia la va regentar, per nomenaments successius, del
12 de maig de 1553 al del 26 d’octubre de 1558.
En el transcurs d’estos anys fa sos estudis de medicina i conseguix
son corresponent titul de Bachiller.
Durant el curs 1558-1559 desapareix de Valencia, be siga per la pesta
que assola la ciutat o be siga per uns atres motius, i el veem de nou
en Alcanyiç, son poble natal. Per haver-se-li oferit unes bones condicions acceptà ensenyar a la joventut de Saragossa.
De retorn a Valencia, en la provisio de catedres del 22 de maig de
1561 se li assigna la de grec, la qual li la confirmaren en les provisions
del 14 de maig de 1562, del 26 de maig de 1563 i del 18 de maig de
1564.
Per motius que es desconeixen abandona la catedra de l’Universitat
valentina i reapareix en Alcanyiç, a on intenta restaurar l’estudi
d’Humanitats.
Esta absencia del «Estudi General», que se la fa coincidir en la seua
eixida de Valencia i en la seua residencia en Alcanyiç, yo no la veïa gens
clara, perque en l’archiu de la parroquia de Sant Esteve, de la que he
segut rector, es conserven algunes actes batismals referides a fills i filles
de Llorenç Palmireno, no unicament naixcuts fins al 1554, sino tambe
despres, tals com les datades en 1562, 1563, 1565, 1568 i 1569. Tambe
n’hi ha una acta de defuncio d’un «albadet», fill del mestre Llorenç
Palmireno, del 15 de novembre de 1563, i una atra de la seua muller,
datada a 6 de decembre de 1578. Eixe mateix dia el mestre Ll. Palmireno
encarrega 20 misses en sufragi de l’anima de la seua difunta esposa.
Per esta documentacio parroquial, a mes de saber que Palmireno
vivia en el barri de «Xerea», en aquells temps feligresia de Sant Esteve,
es refuten les noticies sobre el numero de sos fills i la data de la mort
de la seua muller.
Despres d’haver dit aço per tal de provar que Palmireno residia, molt
o poc, per aquells anys, en Valencia, passem ara a afegir que en la
provisio de catedres del 24 de març, de 1572, se li va assignar la catedra d’Oratoria, provisio que es reiterarà el 28 de maig de 1574 i el 8
de juny de 1576. El dia 20 de setembre de 1577 es van crear cinc catedres de Gramatica en l’Estudi General de Valencia, i a Palmireno se li
n’assigna la primera. El darrer nomenament que apareix en el Manual
de Consells es el del dia 14 de maig de 1578 a fi de prendre provisio
de la primera catedra d’Oratoria.
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En quant a la data de la mort de Joan Llorenç, Palmireno, no puc
oferir cap document, perque en l’archiu de la parroquia de Sant Esteve
falta precisament el volum de 1579, l’any de la seua mort provablement.
Aço no obstant, tambe, n’hi ha, entre els seus biografs, qui parla de
dates posteriors; i inclus el P. Josep Rodríguez l’allarga fins a 1616.
D’entre els fills de Palmireno destaca, en el mateix ram del saber
que son pare, u d’ells, nomenat Agesilau.
En la creacio de les cinc Catedres de Gramatica de l’any 1577, de
la que ades n’hem fet ya mencio, se li assigna tambe a Agesilau
Palmireno la tercera d’eixes cinc catedres. Es pot colegir el precoç i
extraordinari ingeni i talent d’Agesilau, no solament per haver obtengut, sent tan jove, esta Catedra, sino tambe per haver colaborat
eficaçment en son pare en l’edicio d’algunes de les seues obres. Aixina
consta, a lo manco, en dos d’elles. En la portada d’una es diu: «Dilucide
conscribendi Epistolas ratio, quondam a Joanne Laurentio Palmyreno
edita, nunc ab Agesilao, filio suo, sedulitate ingenii aucta et emmendata.» I en una atra es llig lo següent: «Prosodia Adagia Hispanica in
Romanum Sermonem conversa et brevis Epitome Rhetorice a Joanne
Laurentio Palmyreno Septima editione aucta et emmendata ab Agesilao
P a l m y r e n o, filio suo. Poeticae Facultatis in Academia Va l e n t i n a
Professore.»
D’Agesilau Palmireno tambe n’hi ha algunes dades en l’archiu de
Sant Esteve. Per elles sabem que era casat; que va tindre un fill, nomenat Lluc Cebria, batejat en 1583; que el 2 de novembre d’est any 1583
va ser soterrat un fill seu «de braços»; que el divendres del 17 d’octubre de 1592 rebia els Sants Olis de l’Uncio de Malalts i que era soterrat
dos dies mes tart, el dilluns, dia 19.
El conjunt d’estes dades el considere prou necessari, per haver-ne
vist moltes d’equivocades al voltant d’este mestre de Retorica.

II.

OBRA LLITERARIA

La categoria d’este professor, tant per la seua dedicacio a la catedra,
com pels seus escrits, nos ve confirmada pel prestigi i renom de que goja
entre els seus coetaneus i per les abundants reedicions de ses obres.
Tant per part dels seus discipuls, que en foren molts, i alguns prou
distinguits, com d’atres escritors, va rebre grans elogis per la seua obra
ben feta i per la seua dedicacio admirable a la docencia universitaria:
«notable y fecundísimo escritor», «Maestro aventajado», «célebre en la
persuasión y arte de convencer», «varón de sabroso ingenio, discreto
erudito y mucho más que gramático» aplegaren a dir-li.
Pero no tot li van ser alabances. El poeta Domenech Andrés, no
sabem per que, en una de les seues composicions diu, referint-se al canvi
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de llinage pel seudonim, que, en conte de Palmireno, mes be haguera
pogut canviar-se’l pel de Rinoceront. Tambe es va ficar en ell el lloctinent de l’Orde de Montesa, Don Jaume Joan Falcó en les seues Sátiras.
El mateix Don Gregori Mayans no el considera gens be, i Menéndez i
Pelayo el qualifica com de «pésimo poeta».
Evaluar objectivament la seua obra sería un treball no gens facil i
si prou costos, donada la multitut dels seus escrits; pero n’hi ha una
nota o detall que cal destacar, molt encomiable. Es l’aportacio de
Palmireno a lo que hui en podriem dir teatre infantil. Entre les seues
obres apareixen fragments de comedies, algunes inclus originals d’ell,
que a bon segur eren representades pels seus alumnes mes espavilats;
tals com Fracmenta aliquot ex comaediis Palmyreni, Palmyreni Praefatio
in suam comaediam Labeniam, Fracmentum ex Sigonia Comaedia
Palmyreni, Fracmentum ex comaedia Octavia, etc.; i en son llibret
Phrases Ciceronis encaixa la comedia bilingüe Fabella Aenaria Laurentii
Palmyreni acta in Academia Valentina.

III. BIBLIOGRAFIA
L’obra de Joan Llorenç Palmireno es molt abundosa i caldria fer un
treball prou seriós sobre els llibres i folletets que encara es conserven
en les nostres biblioteques valencianes.
1. OBRES PER ORDE CRONOLOGIC
A falta d’un estudi critic, me llimitare a enumerar, per orde cronologic d’edicio, algunes de les seues obres, especialment aquelles que yo
he fullejat en les nostres biblioteques, sobre tot en la de l’Universitat
Lliteraria Valentina:
– Aphthosui clarissimi Rhetorii progrimnasmata Joanne Maria
Catanaeo interprete. Valencia 1553, en 8au.
– [Ori Apollinis Nilliaci hieroglyphica] Excudebat Antonius Sanahuja
e regione portae Apostolorum Templi Maximi. Any 1556, en 8au .
– De genere et declinatione nominum. De praeteritis et supinis verborum, praecentiones brevissimae et ad Ciceronianum loquendi genus
acomodatae. Saragossa 1557, en 8au.
– Enchiridion Graecae Linguae Hipotipotesis, ex Tito Livio, Cornelio
et Paulo Jovio. Lyó. 1558, en 8au. N’hi ha algunes edicions en
Valencia.
– De vera et facili imitatione Ciceronis o de imitatione ciceroniana,
cui aliquot opuscula adjuncta sunt. Saragossa 1560, en 8au. N’hi ha
algunes edicions en Valencia. En esta obreta s’inclouen les doscentes frases o adagis en castella i en valencià en la seua versio llatina.
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– Etymologia latina. Valencia 1560, en 8au. N’hi ha moltes edicions.
– Libellus de Ratione Sylabarum. Saragossa 1560.
– Praelectiones in Orthographiam. Saragossa 1560.
– Silva de vocablos y frases de monedas, medidas, comprar y vender
para los niños de Gramática. Valencia 1563, en 8au. N’hi ha unes
quantes edicions. N’es part del Vocabulario del Humanista.
– Cathecismo o Suma de la Religion cristiana. Valencia, en 8au. N’hi
ha mes d’una edicio.
– Epitome prosodiae. Valencia 1566, en 8au.
– Rhetoricae prolegomena. Pars prima Rhetoricae. Secunda Pars
Rhetoricae. Tertia et ultima Pars Rhetoricae. Valencia 1556-1567,
en 8au.
– El estudioso de la Aldea. Valencia 1568, en 8au. N’hi ha algunes
edicions.
– Vocabulario del Humanista. Valencia 1569, en 8au. L’obra te dos
parts, i cada una d’elles du els seus respectius «abecedarios».
– Escalera filosófica. Valencia 1569, en 8au. N’hi ha mes edicions.
– Dialogo de imitatione Ciceronis. Saragossa 1570, en 8au.
– Phrases Ciceronis obscuriores in hispanicam linguae conversae.
Valencia 1572, en 8au. N’hi ha d’atres edicions. Hi conté la peça
dramatica «Fabella Aenaria».
– El estudioso cortesano. Valencia 1573, en 8au. N’hi ha mes edicions.
– De arte dicendi, sive Rhetorices libri V. Valencia 1573, en 8au. Se’n
coneixen mes edicions.
– El latino de repente. Valencia 1573, en 8au. Hi conté la primera i
segona part. D’edicions se’n coneixen d’atres.
– Descuidos de los latinos de nuestros tiempos enmendados con toda
modestia. Valencia 1573, en 8au. N’hi ha mes d’una edicio.
– España abreviada. Valencia 1573, en 8au.
– Ortographia latina. Hac tertia editione locupletata. Valencia 1573, en
8au. D’edicions n’hi ha de posteriors.
– Campi eloquentiae. Valencia 1574, en 8au.
– Stromata. Barcelona 1575. Es part del Vocabulario del Humanista.
– Vocabulario de Antiguallas para entender a Cicerón, César y Virgilio.
Barcelona 1575, en 8au. Es tambe part del Vocabulario del Humanista.
– Camino de la Iglesia. Valencia 1675, en 8au.
– Symbola Pythagore Hispanica explanatione illustrata. Any 1576.
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– Sylva de vocablos de escribir con algunas reglas de Ortografia.
Saragossa 1577. N’es part del Vocabulario del Humanista.
– Prosodia latina. Valencia 1578, en 16au, quarta edicio. Se’n coneixen moltes mes i variades.
– Eloquencia Juvenalis, ubi elogia et exempla extemporalis facundiae
continentur. Valencia 1578, en 8au.
– Descanso de estudiosos ilustres. Valencia 1578, en 8au.
– Oratorio de enfermos. Valencia 1578, en 8au. N’hi ha d’atres
edicions.
– Vocabulario de las partes más principales del mundo con las de España
más estendidas que las de otras regiones. Valencia 1578, en 8au.
– Etymologiae latinae. Valencia 1578, en 8au; 5. edicio.
– Las elegancias de Paulo Manucio, traducidas del toscano. Valencia
1578. N’hi ha prou mes edicions. En destaquem la de Pere Patrici
Mey, de 1616, en 8au.
– Adagiae Hispanicae in Romanum Sermonem conversa. Valencia
1584, en 8au.
– Dilucide conscribendi Epistolas ratio quondam a Joanne Laurentio
Palmyreno edita, nunc ab Agesilao, filio suo, sedulitate ingenii aucta
et eminendata.
– Adagiae Hispanicae in Romanum conversa ejusdem auctoris.
Valencia 1584, en 8au.
– Prosodia, Adagia Hispanica in Romanum Sermonem conversa et
brevis Epilomme Rhetoricae a Joanne Laurentio Palmyreno septima
editione aucta et emmendata ab Agesilao Palmyreno, filio suo.
Valencia. Es l’edicio de 1591, en 8au.
– Codex, sive de Exceptorio Codice ab estudiosis, rite, atque ordine,
secundum Ludovici Vives praescriptam regulam conficiendi. Alcala
1588, en 8au.
– Elegantiae. Saragossa 1588, en 8au.
2.

OBRA LEXICOGRAFICA

VOCABULARIO DEL HUMANISTA
Per la simple enumeracio de les obres de Joan Llorenç Palmireno,
encara que algunes es repetixquen, i, a voltes, en siguen ampliades o
sintetisades en distintes edicions, es pot calibrar l’esforç d’un home com
este per a preparar degudament les seues classes diaries i per a dedicar un llarc espai de temps a la preparacio dels seus llibres.
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La major part de les edicions dels seus treballs es van realisar en
Valencia, celebre en el mon pels seus famosos estudis tipografics.
Mereixen ser estudiades totes les frases en valencià, que ell traduia
al llati per a que els seus alumnes, que parlaven en la seua Llengua
Materna, pogueren acostumar-se a parlar i traduir correctament la
Llengua del Laci.
Mes, per tindre en la Biblioteca de la nostra Universitat Lliteraria
Valentina un eixemplar de la seua obra Vocabulario del Humanista, vullc
dedicar-li’n una atencio especial.
Es est un volum de 82 fulls, en la portada que aci reproduim, a la
que li seguixen 8 fulls, escrits en llati, en la dedicatoria a Don Joan de
Ribera, per aquells dies Arquebisbe de Valencia i Patriarca d’Antioquia,
i el seu corresponent prefaci o prolec.
Tal com consta en la mateixa portada, esta primera part del
Vocabulario del Humanista tracta de les aus, ocells o pardalets, dels
peixos, dels quadrupets en els vocables corresponents de caçar i peixcar; de les herbes, metals, monedes, pedres precioses, gomes, drogues,
olors i d’atres moltes mes coses curioses que tot estudios en lletres
humanes ha de menester.
La Segunda parte del Vocabulario del Humanista tracta de les monedes, metals i pedres precioses, i fa referencia a cites bibliques que parlen
de sicles, talents, assos, etc.

IV.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

En l’avis per al curios llector de la Primera parte del Vocabulario del
Humanista, Joan Llorenç Palmireno diu expressament: «Y aunque eso
no fuese, basta ver que, si no hallo vocablo con que arromançar una
cosa en castellano, pongola en Valenciano, Italiano o Frances o Lengua
Portuguesa.»
En tan poques paraules s’inclou el reconeiximent de la nostra
Llengua Valenciana, per part de Joan Llorenç Palmireno, en els mateixos drets de les atres Llengües del seu entorn: Castellana, Italiana,
Francesa o Portuguesa. El merit d’est escritor, com a argument positiu
en defensa de la nostra Llengua Valenciana, esta en que no es natural
del nostre Regne, sino del d’Arago, i, per tant, al fer una tal afirmacio, no el pogue moure mai cap amor patri, per exagerat que en fora.
Palmireno fon catedratic de la nostra Universitat valentina durant
molts anys de la seua vida, i a la seua aula d’Humanitats hi assistien
alumnes de totes les comarques del Regne. Per aixo ben be pogue
comprovar que la llengua, que els seus alumnes parlaven i en la que hi
trobava tantes i tan excelents obres dels autors valencians que el
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precediren, era la Valenciana, filla del mateix tronc, el llati, i germana
de les del seu voltant, denominades «Llengües romanç,».
Ad est aragones, Joan Llorenç, Palmireno, per tant, Valencia li deu
un tribut d’agraïment, puix que el te ben mereixcut.
El seu testimoni el crec molt important per algunes raons: en primer
lloc, per ser un gran llatiniste i bon coneixedor de les Llengües romanç;
tambe per ser un juge imparcial en causa aliena i, finalment, per ser
un eslabo o anell d’unio entre els testimonis dels classics valencians i
els escritors que venien aci a continuar una tan brillant tradicio.
Este nou testimoni constituia un nou argument en defensa de la
nostra Llengua Valenciana, la qual, instituida com a llengua lliteraria
per haver alcançat ya la Edat seua d’Or en estos temps de l’autor, intenten alguns reduir-la a un simple dialecte del seu germa, el catala.
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Onofre Pou

N esta mostra d’escritors que han afirmat paladinament
que escrivien en Llengua Valenciana, no hem intentat
fer un estudi exhaustiu. No de bades es una mostra, es
dir, una senyal, un indici o prova d’una cosa, a saber,
de l’existencia de la nostra Lliteratura Valenciana.
En este bosc tan immens sería pueril voler esgotar lo que la naturalea nos ha regalat a mans plenes, en tanta exuberancia.
Els autors, que aci presentem, els hem trobats quasi espontaneament
en l’investigacio diaria de tants i tants incunables i manuscrits dels
archius i biblioteques de la Ciutat de Valencia.

I. BREU BIOGRAFIA
D’Onofre Pou, el Onophrio Povio que apareix en les distintes
edicions de la seua obra, unicament sabem que naixque en Girona i
que era doctor en Arts. Que el Thesaurus puerilis, l’obra pacient de
Pou, pacient com ho es tot vocabulari, obtingue una gran acceptacio,
nos ho proven les distantes edicions que es van fer en tan poc de temps.
N’es prou, per a comprovar-ho, seguir llegint atentament esta nota
bibliografica.

II.

BIBLIOGRAFIA

OBRA LEXICOGRAFICA
THESAURUS PUERILIS
La primera edicio que es coneix en el titul de Thesaurus puerilis,
«ubi quae de rebus domesticis latine scire oportet in Valentinorum et
Gotholanorum gratiam, praeposita vulgari lingua...» fon impresa en
Valencia, en els tallers tipografics de Pere de Huete, l’any 1575.
Tambe n’hi ha qui cita una atra edicio, encara que no se’n coneix
cap eixemplar, feta en Barcelona, de 1579.
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En canvi, sí que hi ha eixemplars de l’edicio feta en Barcelona, en
la tipografia de Pere Moll, l’any 1580. La seua portada diu: «Jesus.
Thesaurus Puerilis authore Onophrio Po v i o, Gerundensi, Artium
Doctore. Ad illustrem et egregium Michaelem Joannem Quintana I. V.
D. de Regio Consilio S. C. C. R. M. dignissimum. Editio secunda ab
eodem authore aucta et emmendata.»
Es de notar com una cosa ben rara que esta segona edicio del
Thesaurus Puerilis es repetix, en la mateixa portada, pero en diferent
gravat central, en Perpinya «ex typographia Sonsonem Arbus», l’any
1591. Com se’n deduix, esta edicio hauria de ser la quarta.
N’hi ha una atra reimpressio com la de 1580, pero en diferent gravat
central, feta en Barcelona, «ex Typographia Jacobi a Cendrat», de 1600.
Una atra edicio es la que es va dur a terme en l’obrador de Pere Patrici
Mey en Valencia, l’any 1615, dedicada als Regidors d’Alzira.
Se’n coneixen dos mes, d’edicions, realisades en Barcelona, en 1680
i 1684.

III.

DENOMINACIO DE LA LLENGUA

A lo llarc de les edicions de l’obra d’Onofre Pou, que duren mes
d’un sigle, es va repetint que l’obra va dirigida als catalans i als valencians. El propi autor afirma que escriu l’obra en llengües catalana i
valenciana. Veja’s com, en el facsimil que hem elegit, precisament editat
en Barcelona, es diu textualment: «Es la primer lo vulgar en Llengua
Cathalana y Valenciana, y despres lo llati.»
Aci tenim un atre testimoni, no solament de l’existencia de la
Llengua Valenciana, sino d’allo, mes lluminos: l’afirmacio terminant de
la coexistencia d’estes dos llengües per a ell diferents: la «Cathalana» i
la «Valenciana» en un mateix pla o nivell.
Esta afirmacio del gironi i, per tant, catala, Onofre Pou, nos fa recordar aquelles famoses paraules d’Antoni Canals en les que assegurava
tambe l’existencia d’estes dos llengües germanes: la dels valencians i la
dels catalans.
Valencia, Capital i Regne, sempre ha segut molt respectuosa i ha
sabut apreciar als fills dels seus pobles veïns. Es lamentable que ara,
per qüestions falaçment nomenades filologiques o cientifiques, s’estiga
creant i fomentant l’odi d’uns pobles que sempre es volgueren com a
germans.
Digam finalment que l’obra d’Onofre Pou es un verdader vocabulari
valencià, i, per tal de provar-ho, n’hi ha prou si escollim algunes paraules dels pesos i mides, del cos huma, oficis, parentela, agricultura, de la
mar, de la guerra, monedes, iglesia, etc. Veja’s, si no:
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Per orde, son estes: «la paret y el portal, la entrada, la bodega o
celler, lo estable y corral de bestiar, lo hort, la capella, la sala de armes,
llibreria, lo rebost, pastador y forn, la cuyna, les cambres; les estancies
de alt, lo graner, porxada y terrat, la torreta; del pou, cisterna y font;
llocs de guardar coses; de les mesures antigues de coses liquides, romanes; bestiar gros y menut; aygua de regar, dels boscs, animals salvatges
y caça, pardals o moxons; dels goços, caça de perdius ab esparver; de
les medides de terra, de les ahines i obres de agricultura, de les abelles,
de la escala, archiu, noms, y frases de negociar, usures, frases de
comprar y de vendre, y arrendar; deutes y credits; lletres de cambi;
modos de fer alvarans; dels officis de casa, receptes de fer tinta; de la
sala de menjar, parador, vaxella y taula, armaris de confitures, de
cuynar; noms de algunes malalties; de medicines; noms dels ossos del
cos, dels tendrums, lligadures, nirvis, tels o membranes, arteries, venes,
grex y molls, pell, ungles, pels; postures y moviments del cos; de les
robes de vestir en particular, del retret, de pedres precioses; historia
dels cucs, y obres de seda; del graner, grans y llegums; y mesures antigues de coses seques, les parts del dia y de la nit», etc., etc.
Esta curta mostra fa ben evident el llenguage valencià dels dies
d’Onofre Pou i dels nostres. Els vocables i frases d’esta obra, que ara
i aci hem triat, estan encara hui en plena vigencia en boca de l’home
del carrer dels nostres pobles i viles.
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Epilec

ncara que m’hauria agradat allargar mes i mes el numero de testimonis a favor de la denominacio de la nostra Llengua Valenciana, pose
ya punt final ad esta relacio d’autors, autentica mostra lliteraria, que,
per ella mateixa, s’hi val per a donar fe d’aço: que els nostres classics,
a mes d’escriure en la nostra Llengua, van tindre a molta honor i tambe
l’encert de deixar-nos constancia, a les generacions futures, que ho feen
tambe en Llengua Valenciana i ben conscientment.
En l’edicio d’este llibre no s’acaba ya el meu esforç; me queden
encara llargues jornades de cami per este camp de la investigacio. Si,
com a primicia, he volgut arrancar unes quantes pagines del meu bloc
de treball, aixo ha segut esclusivament per tal de ser util al poble valencià, que està demanant a crits una paraula clarificadora en estos
moments de confusionisme, quan a penes n’hi ha qui l’escolte.
Per i per ad este poble meu tan amat, del que yo he naixcut, al que
me dec i al que em glorie en pertanyer, he aportat uns documents aci,
en est escrit, en els quals apareix tan clarament com la llum del dia
que, segons el testimoni d’escritors dels sigles XIV al XVI, naixcuts
molts d’ells en Valencia i d’uns atres en terres d’Arago o de Catalunya,
la nostra llengua te son nom propi, el de LLENGUA VALENCIANA.
Potser algu pensara que no valia la pena cremar tantes hores d’estudi per a un tema, aparentment tan trivial, com ho es el de la
denominacio d’una llengua. Pero yo estime que en este moment historic, qualsevol esforç que es faça en este sentit es ben poc i, a mes,
insuficient per a aclarir-ho; cal fer-ne mes, prou i molt mes, perque, igual
com darrere de cada nom propi n’hi ha una persona, tambe darrere de
la denominacio de la nostra llengua està la personalitat, es dir, la propia
identitat del nostre poble valencià.
Si els detractors i enemics del Regne de Valencia volen, a través de
la llengua, arrebatar-nos la cultura, l’historia, la geografia, les tradicions,
lo nostre, nosatres hem de defendre, entre les del seu entorn, no unicament la personalitat diferenciada de la nostra llengua, sino tambe la
seua denominacio propia; i aço devem fer-ho no a soles perque nos
correspon a nosatres, com a poble, donar-li nom, sino ademes per tindre
ella al seu favor una multisecular tradicio en haver-la denominada com
a Llengua Valenciana els escritors que la van enlairar tantissim i nos
glorificaren en un Sigle d’Or lliterari, el primer de l’estat espanyol.
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La nostra Llengua Valenciana tambe te els seus propis origens, com
li correspon a un poble d’historia que es pert en la lluntania dels temps:
des dels denominats substrats iberics, passant pels elements basics del
baix llati i de les aportacions dels visigots i els araps, fins aplegar a les
influencies posteriors dels pobles del seu voltant, la nostra Llengua ha
anat enriquint-se dia a dia, sobre tot en l’aportacio dels seus classics,
els quals nos la deixaren en herencia com el millor tesor, i no com una
cosa morta sino viva i vivificant.
Nosatres, els valencians, no volem res que no siga nostre. Pero, per
aixo mateix, no permetrem que ningu gose tocar ni apropiar-se de res
de lo que nos pertany. Valencia i son Regne no volen ser una atra cosa
que aixo: Valencia i no res mes que Valencia: es dir, la Patria dels
Valencians.
Per activa i per passiva, i enfadosament se nos està parlant de l’identitat de la Llengua Valenciana en la catalana. Els qui aixo asseguren,
crec que es recolzen en raons mes politiques que cientifiques. No està
be (perque no es honest i, per tant, no es deu fer), aduir la similitut
d’una llengua en una atra per a, en eixa excusa, robar, fent-se-les seues,
la cultura, l’historia, les costums... es dir, l’anima d’un poble.
A eixos tals, si es que son capaços d’atendre a raons, se’ls podrien
recordar les paraules de D. Manuel Montoliu publicades en el “Diario
de Barcelona”: «Hoy día los escritores catalanes ya no oponen razones
científicas a la fuerte personalidad de la Lengua Valenciana. Ya no se
oye con tanta frecuencia como antes alegar la clasificación de las lenguas
romances según la cual se da nombre de catalán a todo el grupo de
lenguas occitánicas de España.»
Encara que crec en el valor psicologic de la repeticio, no vullc
convertir ara est epilec en un nou capitul. Aixina i tot, lo que si voldria
es deixar constancia del meu amor i fidelitat a la nostra Valencia, Ciutat
i Regne: perque crec en Valencia; m’estime moltissim la seua terra i la
seua mar: inclus la seua ultima pedra, l’arena de ses plages i la mes
insignificant de les flors dels seus camps; vixc intensament la seua histioria; venere les seues gents i em goge en les seues festes i tradicions;
per aixo, els sent com a propis, perque els faig tambe meus, sos bens
i sos mals; en fi, que hi contemple esperançat el seu pervindre, que es
tambe el meu.
I ara dic, com diu Viciana en son Libro de las Alabanzas de las
Lenguas, que: «en aço perdone Castella (i Catalunya, afigc yo) si la
Llengua Valenciana defen son propi partit, perque escrit està: ma honor
no la done a ningú.»
Lo nostre es problema d’honor. Els valencians no devem cedir mai,
ni aguantar ni esperar mes per a despertar tots d’una i ajuntar-nos baix
dels plecs de la nostra Senyera, simbol identificador del nostre poble.
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Tot es i deu ser qüestio d’honor. I els valencians l’hem tingut, el
tenim i volem seguir tenint-lo. Lope de Vega i Carpio, el Fenix dels
poetes d’Espanya, ya ho va dir:
«Aunque me dió contento Barcelona,
Valencia me ha agradado sumamente.
Bellísima ciudad; pero quisiera
que llegaras, señor, con gallardía;
que son muy principales los señores
y caballeros desta tierra, y suelen
en las cosas de honor ser Alejandros.»
I com tan acertadament ho canta el poeta Casp, tambe yo m’unixc
ad ell dient:
Soc, tant si vullc com si no vullc,
¡que si que vullc!, valencià.
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A honor i gloria de la Santissima Trinitat,
de la Mare de Deu dels Desamparats,
Patrona del Regne de Valencia,
i dels Patrons Valencians
Sant Vicent Martir i Sant Vicent Ferrer,
s’acabà d’imprimir esta segona edicio de
EL CRIT DE LA LLENGUA,
que tracta de la denominacio de la nostra Llengua Valenciana,
en els tallers tipografics de l’imprenta Romeu,
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