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humana de los escritores paraguayos y la descrita por Józef Tischner (p. 123).
Dedica un subcapítulo a la situación de las mujeres paraguayas e identifica la
preponderancia del las heroínas obedientes, sumisas a las decisiones de los
hombres; las mujeres “emancipadas” representan la minoría. Los comentarios
sobre los fundamentos antipolíticos del pensamiento anarquista disciernen con
precisión diferentes conceptos teóricos e indican la opresión como consecuencia
de la política ideologizada. El anticlericalismo, como característica anarquista,
se contrasta con la religión, “uno de los pilares de la sociedad hispanoamericana, junto con el Estado y el sistema educativo, […] una de las garantías del
orden establecido” (p. 206); en este contexto despierta mucho interés el breve
análisis de la relación de la Iglesia con el poder y con la riqueza.
La mención de solo algunos de los apuntes de Drozdowicz evidencia ya el
enorme valor científico y metodológico de su publicación. En cada momento
el autor prueba su profundo conocimiento del tema y se mueve libremente
entre los aspectos históricos y literarios más complejos, entre los nombres,
épocas y citas. La imagen de la realidad sociohistórica de Paraguay que surge
de los textos estudiados resulta interesante y de gran inspiración para las
investigaciones posteriores. El lector, dirigido por una narración muy eficaz,
se orienta sin problemas en todos sus matices. La coherencia y disciplina en el
desarrollo del tema escogido merecen reconocimiento: el investigador no cae
en los excursos innecesarios. A pesar de la gran cantidad de materiales, tanto
históricos como contemporáneos, destaca la ordenada estructura del discurso
y su integridad.
El estudio de Maksymilian Drozdowicz es digno de atención no solo por
parte de los investigadores de la historia o literatura de Paraguay, un “país marginado y poco conocido” (p. 289), como señala el autor en las conclusiones.
La calidad del trabajo realizado por el científico polaco tiene un enorme valor
cognitivo y merecedor de difusión. También gracias a la amplia perspectiva
de la publicación y su énfasis en la relación estricta de la literatura paraguaya
con las corrientes literarias de la época, el “Zola paraguayo” (p. 290) y sus
reminiscencias literarias pueden interesar a otros estudiosos de humanidades.
Anna Olchówka
(Wrocław)

VICENT JOSEP ESCARTÍ, From Renaissance to Renaissance. (Re)creating
Valencian Culture (15th–19th c.), Santa Barbara, EUA, Publications of eHumanista,
University of California, 2012, 318 pp.
Al mes de febrer de l’any 2012 sortí de la impremta el volum From
Renaissance to Renaissance. (Re)creating Valencian Culture (15th–19th c.) del
professor de la Universitat de València Vicent Josep Escartí, publicat als EUA
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per Publications of eHumanista (al si de la prestigiosa University of California
at Santa Barbara) i emparat per l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa
IVITRA (ISIC/2012/022) i pel Prometeo d’Excel·lència (Prometeo/2009/042).
El prof. Escartí és un dels màxims especialistes en literatura catalana de
l’Edat Moderna i, específicament, a l’antic Regne de València. És especialment prolífica la seva tasca d’estudi i edició de manuscrits, tant medievals
com moderns. Dels primers, destaca l’edició d’obres tan destacades com el
Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim (1988), les poesies d’Ausiàs March
(1993, reeditades el 2009), o la Vita Christi de sor Isabel de Villena (2011),
per posar-ne sols alguns dels exemples més rellevants. Dels moderns valguen,
com a exemples, les edicions de la Primera part de la Història de València
de Pere Antoni Beuter (1998), del Dietari. Notícies de València i son regne,
de 1661 a 1664 i de 1667 a 1679, de Joaquim Aierdi (1999), de El Diario
(1700–1714) de Josep Vicent Ortí (2007) o de El cortesano (2011) de Lluís
del Milà.
El present volum, doncs, és fruit d’una llarga i productiva trajectòria
investigadora i ofereix vuit articles en forma de capítols, alguns reeditats,
d’altres inèdits fins al moment, que presenten una visió renovada de la literatura valenciana de l’Edat Moderna. En concret, tracten qüestions de la literatura de l’antic Regne de València dels s. XVI–XIX i, tot i això, es poden
agrupar en tres blocs d’acord amb l’orde cronològic en què apareixen: els dos
primers capítols (“Narrar la historia remota de un país: Beuter i la Història
de València (1538)” i “Les traduccions cinccentistes d’Ausiàs March: la via
d’accés a Castella”) se centren en aspectes de la cultura valenciana del s. XVI,
com són la historiografia i la difusió de les obres d’Ausiàs March a Castella.
El segon bloc situa el període d’estudi en els s. XVII i XVIII i agrupa quatre
articles: un sobre la poesia barroca en català (“Escrits valencians del Barroc:
textos i contextos d’una literatura en català, especialment en poesia”) i els
tres restants sobre historiografia (“Els escrits jaumins de l’humanista Bernardí
Gómez Miedes”, “Dades sobre Joaquim Aierdi i les Notícies de València i son
Regne (1661–1679)” i “Notícia de la Vida del pare Pere Esteve, de Leopold
Ignasi Planells”). Finalment, el tercer bloc agrupa dos estudis que adopten
una perspectiva d’estudi més general sobre la literatura de l’època; en un cas
es discuteix l’etiqueta “Decadència” aplicada a la literatura catalana de l’Edat
Moderna i es fa un repàs dels autors i obres del moment per a demostrar-ne la
inexactitud (“Decadencia y literatura de la Edad Moderna en las tierras valencianas”); i, finalment, l’últim capítol fa un acostament a la literatura memorialística valenciana, tant en català com en espanyol, dels s. XIV–XIX (“Notícia
sobre la literatura memorialística al País Valencià, del segle XVI al XIX”).
Si entrem més en detall, el capítol que enceta el bloc d’estudis sobre el s.
XVI és “Narrar la historia remota de un país: Beuter i la Història de València
(1538)”, on Escartí reflexiona sobre la novetat i la intencionalitat política de
la Història de València de Pere Antoni Beuter, una obra inserida en el marc
de l’Espanya imperial de Felip II i amb un concepte de la història influït pels
Estudios Hispánicos 22, 2014
© for this edition by CNS

ES 22.indb 147

2015-04-29 13:45:14

148     Reseñas y notas de lectura

models humanistes que sorgeixen en el Renaixement. Amb el suport d’un
estudi detallat de l’obra i de la formació intel·lectual de Beuter, Escartí conclou que Beuter té la intenció de construir ideològicament la monarquia hispànica des de València amb la història, d’acord amb els interessos de les elits
valencianes i hispàniques, i en això coincideix amb els historiadors humanistes, que cercaven els orígens propis i defenien la tradició pròpia davant
Roma. En definitiva, i parafrasejant Escartí, l’obra historiogràfica de Beuter
és un testimoni de la manera de concebre el món i la història al segle XVI,
concretament és un exemple de la nova manera d’escriure la història que naix
amb el Renaixement i que no renuncia a la invenció literària per a acabar de
completar el relat.
En el segon capítol, “Les traduccions cinccentistes d’Ausiàs March: la via
d’accés a Castella”, Escartí fa un repàs de les traduccions i edicions de l’obra
d’Ausiàs March en el s. XVI i la influència que tingué en la poesia del Segle
d’Or de la literatura castellana. El capítol comença amb una anàlisi de les dues
traduccions castellanes de l’obra de March, la de Romaní i la de Montemayor,
i s’analitza les circumstàncies i interès tant de les versions en castellà que fan
aquests dos autors, com també de les diverses edicions que es féu d’aquestes traduccions. En general, s’afirma sobre les traduccions que contribueixen,
juntament amb els versos de Garcilaso i de Boscà, a difondre l’obra de March
a Castella en el Renaixement castellà, però que alhora l’allunyen en el temps
i el converteixen en precedent de Petrarca. Tot seguit, en un segon punt del
capítol, Escartí remarca que tota la tasca d’edició i traducció referida anteriorment permeté que March pogués influir en la poesia del Segle d’Or castellà.
Llavors s’hi fa un repàs dels autors en què es manifesta aquest influx marquià:
en primer lloc, Boscà, seguit pel seu amic Garcilaso de la Vega; i també Diego
Hurtado de Mendoza, Fernando de Herrera, Hernando de Acuña o Juan de
Coloma. En cadascun dels casos, Escartí analitza el tipus d’aprofitament que
es fa de la poesia marquiana per a concloure que, en general, March és per
a aquests autors un model a imitar per a renovar la poesia castellana.
El tercer capítol es titula “Els escrits jaumins de l’humanista Bernardí
Gómez Miedes” i se centra en les dues peces de tema jaumí d’aquest canonge
—i després bisbe— d’origen aragonès, però resident durant llargs períodes
de temps a València. En un primer punt del capítol, Escartí fa un repàs dels
textos historiogràfics que, durant el s. XVI s’interessen per la figura de Jaume
I i analitza la imatge que transmeten del Rei Conqueridor, la qual oscil·la
entre la idea del príncep guerrer i just, al gust dels postulats humanistes, i el
monarca cristià que lluita contra els musulmans, de manera que esdevé un
model per als prínceps i governants. Els historiadors esmentats en aquest punt
són Antoni Beuter, Rafael Martí de Viciana, Gaspar Escolano, Francesc Diago
i Jaume Bleda. Aquesta anàlisi contribueix a contextualitzar l’obra de Gómez
de Miedes, finalitat a la qual també contribueix un segon punt del capítol en
què Escartí fa una síntesi de la biografia de l’humanista aragonès i hi situa
les seves estades a València, així com els dos textos historiogràfics jaumins
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que escriu: els De vita et rebus gestis Jacobi primi [...] i la versió castellana
d’aquesta obra, La historia del muy alto e invencible rey don Jaime de Aragón
[...], unes obres que Escartí, tenint en compte que van dedicades als prínceps
hereus de la monarquia hispànica, veu com una estratègia d’acostament al
poder. Finalment, Escartí analitza totes dues obres i se centra especialment en
les notes de tipus lingüístic que ofereix l’autor: bé siga la justificació que fa
de traduir el Llibre dels fets (primer en llatí i després en espanyol), bé altres
notes sobre el català a la València de l’època.
Com hem dit abans, el quart capítol, “Escrits valencians del Barroc: textos i contextos d’una literatura en català, especialment en poesia”, és el que
enceta l’apartat d’estudis sobre els s. XVII i XVIII. En aquest capítol en concret, Escartí fa una panoràmica de la poesia barroca en català de València.
A diferència de la crítica que tradicionalment s’ha fet de la poesia barroca
en català, Escartí proposa fer-ne una nova anàlisi tenint en compte la funció
que tingué en el marc de la festa barroca. Aquesta poesia tenia vocació oral
—eren obres declamades en acadèmies i certàmens que difícilment arribaven
a imprimir-se—, la qual cosa en dificultà la conservació, com exemplifica el
cas de la transmissió i conservació de l’obra poètica de Pere Jacint Morlà, un
autor que tingué una gran fama en vida i posteriorment a la seva mort, però
que pràcticament com arribà a la impremta, enfront dels 4000 versos d’aquest
poeta conservats manuscrits. D’això, Escartí conclou que la literatura i, en
concret, la poesia barroca és un producte que, atesa la finalitat tan concreta
i puntual que tenia al servei del poder, és efímer i sols de forma excepcional
es conservava manuscrita i, més encara, impresa. Això explica, segons l’autor,
que s’haja perdut bona part aquesta producció, la qual cosa ens hauria de fer
replantejar la percepció que es té de la poesia barroca en català.
En el capítol cinquè, “Dades sobre Joaquim Aierdi i les Notícies de València
i son Regne (1661–1679)”, Escartí aprofundeix en la figura i l’obra d’aquest historiador valencià del s. XVII. Comença fent un retrat de l’autor, així com de la
seva biblioteca amb la finalitat de determinar-ne la formació intel·lectual. També
es refereix a l’obra, que tingué probablement, segons la hipòtesi d’Escartí, nou
volums —dels quals sols se’n conserven dos— on l’autor anotava diàriament
els fets que considerava rellevants, especialment aquells de temàtica religiosa
o sobre violència social (tema que Escartí subdivideix en assassinats, pirateria,
enfrontaments socials i bandolerisme), entre d’altres. Finalment, com a cloenda
del capítol, Escartí aprofita el dietari d’Aierdi per a entendre la mentalitat de
l’autor (un clergue d’origen benestant de la València de l’època) respecte de
diversos fets i institucions, com són la figura del rei, l’Església, l’administració
valenciana, els conflictes entre la ciutat de València i els llauradors de l’Horta
o entre el clergat secular i el regular.
En el sisè capítol, “Notícia de la Vida del pare Pere Esteve, de Leopold
Ignasi Planells”, Escartí presenta una obra valenciana en prosa del s. XVIII,
la Vida del pare Pere Esteve, de Leopold Ignasi Planells, que, segons l’autor,
és una de les obres de majors pretensions literàries que conservem en català
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de l’època i que, tot i això, ha passat desapercebuda o ha estat menystinguda
fins ara. Després de repassar les circumstàncies del manuscrit Ms-255 de la
Biblioteca Valenciana —on es conserva aquesta obra— i els escassos esments
que en conté la bibliografia prèvia, Escartí fa un repàs de la vida i l’obra del
pare Pere Esteve, frare franciscà que dedica la seva obra al poble pla i que,
coherentment, és gairebé tota en català (sermons, goigs, etc.) i dels textos que
s’escrigué sobre ell després de mort. D’entre aquestes obres escrites sobre la
vida i obra del franciscà, Escartí se centra en l’escrit de Cristòfor Mercader,
una peça escrita en espanyol i que servirà com a fonament per al text de
Planells. Finalment, Escartí s’interessa per la Vida del pare Pere Esteve de
Planells i, concretament fa una anàlisi detinguda de la Lecioncilla (on es refereix als criteris per a escriure i llegir valencià) i del pròleg de l’obra, alhora
que reflexiona sobre el tipus de traducció que fa del text de Mercader i de la
tria lingüística (és un text en català) vinculada, aquesta, al lector/oïdor model
de l’obra: el poble menut, que hem d’entendre analfabet en castellà.
El penúltim capítol, “Decadencia y literatura de la Edad Moderna en
las tierras valencianas”, obre l’apartat dedicat a estudis més generals sobre
la literatura de l’Edat Moderna. Concretament, aquest setè capítol Escartí
adopta una perspectiva més àmplia i fa una anàlisi general de la literatura
de l’Edat Moderna a València. En un primer punt, l’autor comença fent un
repàs de la trajectòria del concepte “Decadència”; comença amb els autors
del període com Lluís Galiana o Carles Ros, que eren conscients de la defecció dels seus coetanis cap a l’escriptura en català; el concepte, però, Escartí
el fa entrar en la crítica de la literatura catalana l’any 1857, en la Historia
de lengua y de la literatura catalana desde su origen hasta nuestros días,
de Magí Pers y Ramona, el qual circumscriu l’etiqueta “Decadència” als s.
XVII–XVIII. Després, ressegueix l’ús d’aquest terme aplicat a la literatura
catalana en autors com Constantí Llombart, Joaquim Sanelo o Antoni Rubió
i Lluch, i assenyala que és Lluís Nicolau d’Olwer qui aplica l’etiqueta també
al s. XVI. Segons Escartí, serà Fuster qui esquerde aquesta perspectiva de la
literatura catalana de l’Edat Moderna, i ressenya aquells escrits de l’assagista
de Sueca en què reflexiona sobre la literatura d’aquesta etapa i, concretament,
allà on parla sobre el concepte de “Decadència”. Una vegada qüestionada
l’etiqueta “Decadència”, Escartí passa a fer un repàs de la literatura valenciana de l’Edat Moderna, per gèneres i donant els noms d’alguns dels autors
que la crítica ha destacat, alhora que afirma que es poden relacionar amb els
corrents del Renaixement, Barroc, Il·lustració, etc. imperants a Europa. Així,
doncs, situa alguns noms lligats a la cort virreinal de la València del XVI,
com són Lluís del Milà, Baltasar de Romaní o Ferrandis d’Heredia. També
constata, quant a la relació entre l’Església i la literatura, que, més enllà de la
voluntat assimiladora de les elits eclesiàstiques valencianes, bé la necessitat
d’arribar al poble, bé els lligams de la tradició faran que es conserve la llengua
catalana en la literatura de temàtica religiosa. Després fa un repàs dels gèneres
de la historiografia conreats durant l’Edat Moderna a València i en cita els
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autors i obres més destacats amb l’objectiu de desmentir la idea consagrada
que aquest període fou un desert literari en la nostra llengua.
Finalment, en el darrer capítol, “Notícia sobre la literatura memorialística
al País Valencià, del segle XVI al XIX”, Escartí continua amb aquesta visió
més general de la literatura valenciana de l’Edat Moderna i fa un repàs de la
producció de literatura memorialística en l’època, terme que defèn Escartí
per a designar el gènere que engloba els dietaris, notes, llibres de memòria,
que comparteixen “la voluntat de l’autor o autors per tal de deixar constància
del que han vist o han viscut, o del que s’han assabentat per via de terceres
persones o, fins i tot, per via escrita” (p. 250). Comença el capítol fent una
panoràmica dels estudis sobre aquest gènere i fa un recorregut cronològic
per les obres d’aquest tipus en terres valencianes on situa alguns precedents
medievals del gènere (cròniques, anotacions de notaris i escrivans) i situa en
l’obra de Català de Valleriola el primer referent de la literatura memorialística en català a terres valencianes. Tot seguit esmenta les obres de finals del
s. XVI i s. XVII de Maximilià Cerdà de Tallada, Pere Joan Porcar, Josep
Aznar i Francesc Sanç, Miquel Ferrer, Vicent Torralba, Vicent Gil, Joaquim
Aierdi, Francesc Alconchell, i, a cavall entre els s. XVII i XVIII, Bertomeu
Blasco i Siurana, Josep Esplugues; al XVIII l’aparició de la premsa periòdica,
juntament amb la castellanització de la població, faran que s’ature, segons
Escartí, aquesta producció. També analitza la producció dietarística valenciana en castellà en aquesta etapa, que comença a aparèixer al s. XVII. A tall de
conclusió, Escartí afirma que a finals del XIV trobem precedents de la literatura memorialística, a les acaballes del s. XV ja està format el gènere però
vinculat encara a la crònica (local o universal); i és al XVI quan apareix ja el
dietari pròpiament dit. L’emergència del jo, però, no es constata més que en
ocasions molt concretes i apunta Escartí que caldria cercar-la en altres tipus
de documents, com documents notarials, processos criminals, etc.
En resum, amb aquest aplec d’estudis, el professor Vicent Josep Escartí
posa en circulació novament o per primer cop uns estudis que contribueixen
a bastir el canemàs d’una nova història de la literatura valenciana en català
de l’Edat Moderna. Hi ofereix una visió realista, que reconeix les dificultats i limitacions de la literatura en català del període, però sense caure en
un derrotisme injustificat i probablement resultat de la falta d’informació.
Contribueix a acabar així amb la visió impressionista i inexacta que justifica
l’etiqueta “Decadència” per al període de la història de la literatura catalana
que va dels s. XVI i fins a principis del XIX i que perviu en determinats
nivells educatius i grups investigadors fins a dia d’avui. Escartí obre unes
línies d’investigació i assenyala el camí que ha de seguir l’investigador de la
literatura d’aquest període, amb la recerca de la nostra literatura oblidada en
manuscrits als arxius.
Jordi Antolí-Martínez
(Alacant)
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