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A  cavall  de  la  incertesa  o  educar            
en  temps  de  Covid  
 

Mai sabem el que ens brindarà el futur, encara que ens urgeix imaginar-lo, però 

sempre cal enfrontar-nos a la incertesa. Ara, després de molts anys i quan semblava 

que els grans perills globals sʼhavien superat, vivim en un temps atzarós. Lʼatzar —que 

sempre està present— és una força coneguda però imprevisible; avui, encara que ens 

parega una redundància, ens sentim molt més amenaçats que abans. Tot sembla 

concitar, en la marxa del món, una lleu però creixent sensació de catàstrofe global —el 

canvi climàtic, els populismes polítics, lʼagreujament de la crisi— que la pandèmia ha 

vingut a esperonar. 
 

La necessitat de prevenció, dʼestablir un mínim aïllament, dʼimplementar tot un seguit 

de mesures sanitàries col·lectives ha afectat el món, sempre fràgil, de lʼeducació.  

 

La primera conseqüència serà lʼempenta definitiva de la digitalització. Però, dʼeste 

primer i forçat assaig general ha sorgit una evidència: lʼensenyament telemàtic no pot 

substituir la presencialitat. Malgrat que molts profetes de la modernitat la voldrien 

veure desterrada de lʼensenyament, la classe —bescantada com a massa tradicional— 

amb el paper del professorat i el caliu del grup humà, que és la seua essència, no pot 

ser obviada. Tal vegada és inevitable una major digitalització en un món dominat 

inexorablement per la tecnologia —malgrat que esta no ens estalvia les pandèmies— 

però tot i així encara preval el factor humà.  
 

En este temps, tan estrany, que ens toca viure, hi ha un sentiment que cal ensenyar, 

una lliçó dʼhumilitat col·lectiva que ens cal aprendre a tots: la de la nostra fal·libilitat i 

feblesa, que teníem oblidada com a societat. Acostumats a avenços constants, a 

gairebé creureʼns invencibles, salvaguardats per les nostres capacitats i el 

núm. 9 
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desenvolupament accelerat, pensàvem que res ens podia fer trontollar. El món sʼha 

aturat i ens hem sentit indefensos.  
 

No es tracta de caure en un catastrofisme mil·lenarista enfront de la pandèmia, ben al 

contrari, ens cal comprendre que per molt evolucionats que ens creguem, la 

inseguretat existeix, i no tan sols això, sinó que és necessària; el desig de minimitzar-

la ha estat lʼalçaprem, el catalitzador de la nostra progressió, tractar dʼoblidar-la és 

quimèric i ens pot portar a tràgiques sorpreses com la de la pandèmia de la Covid. 

Hem de saber transmetre esta realitat al nostre alumnat: la incertesa és un rerefons 

permanent en la nostra quotidianitat que no podem desestimar, no ens ha dʼangoixar 

ni tenallar, però no ens en podem desentendre, no podem viure instal·lats en una falsa 

seguretat absoluta, que no existeix. Li podem dir sort, atzar, averany, casualitat, 

predestinació, fatalitat, providència, però sempre gravita en la nostra vida. És precís 

fer-ho entendre per comprendreʼns a nosaltres mateixos. 
 

Hi ha una altra lliçó fonamental que ara hem redescobert: la nostra responsabilitat 

humana individual envers la comunitat. Tots sabem que no estem sols, però en 

general tenim més tendència gregària que consciència comunitària. Encara que puga 

sonar grandiloqüent, resulta evident que el sentit comunitari és lʼessència de lʼespècie 

des de lʼinici, ell ens ha ajudat a enfrontar-nos amb èxit als perills i la incertesa. A partir 

de lʼesclat de la pandèmia, seʼns ha parlat molt de la solidaritat comunitària, perquè 

resulta evident que ara és més necessària que mai i és un element bàsic per a superar 

el daltabaix de la Covid-19. 
 

És un camí nou i vell alhora, nou perquè tenim una patent consciència global del que 

sʼesdevé i com actuar per minimitzar-ho; vell perquè la història de la Humanitat és 

també la història de les epidèmies a les quals hem sobreviscut. És lʼaltra realitat que 

cal transmetre i fer comprendre al nostre alumnat, saber que cadascun de nosaltres 

ens devem a la comunitat, no a una de particular, sinó a la gran comunitat humana. 
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Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura. 

 
Francisco de Quevedo, Epistolario. 

 
Esta idea del aprendizaje social basado en la experiencia, es decir del “aprendizaje como 
simple familiarización ... en la que el aprendiz adquiere inconscientemente y sin darse 
cuenta los principios —también los desconocidos— del arte y del arte de la vida de los 
productores de esas prácticas” fue rechazada de un modo tan radical por la pedagogía 
de la Ilustración que hoy resulta difícil concebir sus principios inherentes y los 
mecanismos de socialización que acarreaba. 
 

Schlinder (1996: 308), citat per García (2018: 22). 
 

Resum: En aquest article oferim algunes dades sobre la vida dels jóvens a la Tortosa 
dels segles XIV i XV. Treballem aspectes relacionats amb els problemes laborals del 
jovent, a través de la documentació notarial derivada dels contractes dʼafermament, a 
més dʼaltres problemàtiques com la prostitució o la violència. 
 
Paraules clau: afermaments, joventut, edat mitjana, Tortosa. 
Palabras clave: afermaments, juventud, Edad Media, Tortosa. 
Key words: afermament contract, youth, Middle Ages, Tortosa. 
Mots clés: afermaments, jeunesse, Moyen Âge, Tortosa. 

 

 
1. Introducció 

 

Sempre han tingut bec les oques. A més del títol dʼun llibre fascinant sobre certs 

comportaments “marginals” a la Catalunya dels segles baixmedievals,1 es tracta dʼuna 

expressió que indica que sempre han passat les mateixes coses, que, a grans trets, 

les societats contemporànies no són massa singulars i que els comportaments 

humans sʼhan hagut dʼenfrontar amb problemàtiques similars. 

 
                                            
1 Miret (2013; original del 1905).  
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Un dels camps en què és evident aquesta continuïtat en les dificultats i les actituds 

vers elles ha estat el de la joventut. Fer-se grans, esdevenir adult, doncs, ha estat una 

qüestió a resoldre al llarg de totes les èpoques històriques per als pares i les mares, 

que desitjaven per als seus fills els millors dels futurs possibles. Les reflexions sobre el 

passat ens poden ajudar a entendre des dʼuna vessant més crítica i amb perspectiva 

històrica processos ben vigents actualment. També, per què no, el fet de superar la 

infantesa i convertir-se en adult. 

 

El 1371, Simó de Prades, mestre en arts i medicina i metge reial, suplicà al rei Pere el 

Cerimoniós pels seus fills Pere i Simó, clergues tonsurats i estudiants de lògica, 

ciutadans de Tortosa, sobre la possibilitat de concedir-los una canongia o alguna 

prebenda. Pareix que lʼestratègia del pare responia, no a lʼinici dʼuna carrera a 

lʼEsglésia, sinó a la idea dʼassegurar-los uns ingressos que pogueren sustentar les 

despeses econòmiques ocasionades pels seus estudis a Lleida i així poder llaurar-se 

un futur professional dʼacord amb els desitjos del pare.2 Lʼ1 dʼoctubre de 1417, 

Francesc Morera, apotecari de la ciutat de Tortosa, afermà el seu fill de 12 anys, de 

qui el document notarial no ens diu el nom, amb Francesc Çagrau, botiguer de la ciutat 

de Barcelona, per un període de dos anys, per aprendre lʼofici de frener.3 

 

En ambdós casos (a més de tractar-se de professionals de la medicina), el pare pretén 

assegurar un futur digne per als seus fills. Les diferències econòmiques i socials, però, 

salten a la vista. Mentre que el primer es relaciona amb les elits polítiques de la 

Corona, el segon només té al seu abast aconseguir que el seu fill aprenga lʼofici de 

frener, i que a més a més haja de marxar des de la ciutat on ha nascut fins a la capital 

del Principat. Com hem dit abans, però, de ben segur que Morera pretenia, com Simó 

de Prades, el millor camí possible per al seu fill. 

 

                                            
2 Arxiu de la Corona dʼAragó (ACA), Cancelleria Reial (CR), reg. 1553, f. 3v (12-I-1371). Citat 
per Ferragud (2005: 101). El document és recollit també per Trenchs (2001: 386, doc. 1477). 
Aquest Simó de Prades ha estat identificat com a mestre de gramàtica (1349) i com a metge 
(1367) a sou del municipi tortosí: Querol, Baiges i Vidal (2010: 138). Pere de Prades acabà 
allunyat de lʼEsglésia. De fet, el 1393 seʼl documenta com a mestre en medicina a Tortosa: 
Ferragud (2005: 101). 
3 Arxiu de la Catedral de Tortosa (ACT), Fons notarial, Pere de Camps, sig. 1 (1-V-1417). El 
Diccionari català-valencià-balear (DCVB) defineix frener com “fabricant o venedor de frens”, 
això és “instrument de ferro al qual es lliguen les regnes, i que es col·loca a la boca de les 
bèsties cavallines de transport per a subjectar-les i menar-les”. 
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Aquest últim és un dels molts exemples del que coneixem com a contractes 

dʼafermament.4 El pare, la mare o el tutor legal sʼencarregava de signar un contracte 

dʼaquesta mena amb algun treballador del seu entorn laboral, social, econòmic i/o 

geogràfic. Lʼinfant se situava, aleshores, a les ordres dʼalgun treballador amb qui 

entraria en la vida dels adults. A més que per als afermats hi havia la possibilitat 

dʼaprendre un ofici i en el cas de les afermades dʼobtindre una quantitat de diners gens 

menyspreable per a constituir un dot i així una família,5 els afermaments també 

possibilitaven que el nucli familiar primigeni sʼalliberara dʼuna boca o dʼunes boques 

que, altrament, calia alimentar i vestir. Aquesta mena de contractes marcaran 

profundament la vida dels jóvens. 

 

No caiguem, però, en la visió única del desig paternofilial dʼun futur millor per a la seua 

descendència. Els afermaments tenien un objectiu economicista, per a qui sʼalliberava 

de mà dʼobra (el nucli familiar primigeni), per a qui la guanyava (lʼamo) i per a qui 

aprenia un ofici (el mosso). Tinguem en compte, endemés, que durant lʼafermament, 

com han insistit recentment Aparici i Rabassa, es produïa un doble procés educatiu: 

dʼuna banda es forjava el caràcter de lʼindividu; dʼuna altra, sʼaprenia un ofici o 

sʼentrava en servei (en el cas de les xiques).6 

 

Dit això, en aquest article ens proposem de reflexionar sobre els jóvens que habitaven 

la ciutat de Tortosa durant els segles XIV-XV a partir dels registres de dos notaris 

tortosins. El primer, Jaume Despont, es relacionava amb els ambients civils; el segon, 

Pere de Camps, notari del capítol catedralici, freqüentava els ambients eclesiàstics. 

Completem aquestes dades amb altres documents que aporten informació sobre els 

comportaments dels jóvens tortosins a la baixa edat mitjana. No només ens centrarem, 

però, en les dificultats de tipus laboral o econòmic, també farem esment a altres 

problemàtiques com la prostitució o la violència, tot i que de manera secundària. 

Deixarem de banda, tanmateix, aspectes importants per als jóvens de lʼèpoca com la 

formació intel·lectual derivada de lʼalfabetització.7 

 

                                            
4 També existeixen dos altres tipus de contracte: el contracte de treball, en què una persona 
sʼafermava a canvi dʼun salari; i el lloguer de mà dʼobra esclava. 
5 Per exemple, a partir de les dades de Vaquer (1989: 647) per a lʼilla de Mallorca. Vegeu la 
nota 18 al respecte. 
6 Aparici i Rabassa (2019: 76). 
7 A Tortosa, des del 1349 sʼidentifica un estudi de gramàtica depenent del Consell; i des del 
1360 depenent del Capítol. El 1383, a instància de Pere el Cerimoniós, sʼunificaven en la figura 
dʼun únic mestre. Querol, Baiges i Vidal (2010: 138). 
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Aquest fenomen, el dels afermaments, el del treball dels jóvens, que començaven 

llavors a guanyar-se la vida de manera més o menys autònoma, ha merescut lʼatenció 

de la historiografia nostrada a través de lʼestudi de casos arreu de la geografia de la 

Corona dʼAragó, que citarem segons ens ajuden a entendre els fenòmens que 

analitzarem, i també de diversos autors europeus que nʼhan reflexionat profundament 

arran de la renovació historiogràfica dels anys setanta-vuitanta del segle passat. 

 

2. Els contractes dʼafermament 

 

2.1. Lʼedat i els períodes de servei 

 

La legislació tortosina, les Costums, clarifiquen les diferents edats per als hòmens i les 

dones. Aquestes diferències sʼestableixen així: 

 

   Pubill és dit, mascle del dia de la sua nativitat tro a XIIII ans complits, e fembra 

tro que ha XII ans complits. 

   Adult és dit de XIIII ans complits ensús, tro que ha XXV ans, quan és mascle; e 

fembra, de XII ans complits ensús tro que ha XXV ans.8 

 

Dels afermaments que hem recopilat, en dinou dʼells seʼns indica lʼedat dels afermats. 

La mitjana és de 8,52 anys, si bé trobem edats superiors i inferiors.9 Per exemple, el 

cas abans citat de Francesc Morera, el fill del qual tenia 12 anys en ser afermat; o 

Sibil·la, filla natural de Joan Munces, hortolà, que fou afermada el 21 de gener de 1387 

quan només tenia 4 anys amb Bernat de Vilalbí, sabater de Tortosa.10 La mitjana que 

abans hem comentat és una edat primerenca si atenem a les Costums, ja que ens 

trobaríem amb afermats que encara serien considerats pubills. És possible que, a 

lʼespera de recopilar noves dades, aquesta edat tinguera sentit en qualitat dʼiniciació a 

la condició dʼadult.11  

 

                                            
8 Massip (1996: Llibre 5, rúbrica 7, núm. 9). 
9 Per al gènere masculí, la mitjana és de 8,16 anys; en el cas del gènere femení, de 7,61 anys.  
10 Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBE), Fons notarial de Tortosa (FNT), sig. 4, ff. 116v-117r 
(21-I-1387). Lʼedat dʼaquesta jove, 4 anys, tractant-se, a més, de filla natural de lʼhortolà 
Munces, ens fa intuir una possible “cobertura legal para un sistema, real, de adopciones”, com 
comenten Aparici i Navarro (2010: 66). Sobre lʼadopció, són interessants els estudis fets per al 
cas de Barcelona de Vinyoles i Illanes (2012). 
11 Als registres de lʼHospital de la Santa Creu de Barcelona del segle XV lʼedat més comuna 
dels xiquets que comencen un nou treball són els 7 anys (Illanes, 2013: nota 26). Al món rural 
valencià sʼaccedia a un nou nucli familiar als 10 anys. Furió, Mira i Viciano (1995: 78).  
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Dels 26 contractes dʼafermament relacionats amb el gènere masculí, només coneixem 

lʼedat en cinc dʼells (un 19%). Contràriament, dels 25 contractes dʼafermament 

relacionats amb el gènere femení, coneixem lʼedat en 13 dʼells (un 52%). Hi ha alguna 

raó que explique aquesta diferència? És probable que, a més de derivar-se dʼuna 

pràctica notarial determinada (en els registres de Jaume Despont només apareix lʼedat 

de tres afermats), es tractara, com insisteix M. del Carmen García, dʼuna necessitat i 

no dʼuna mera coincidència.12 Quina necessitat? La de fer constar lʼedat de les dones 

per tal de controlar lʼèpoca vital idònia per al seu casament. Si, en aquells casos que 

coneixem lʼedat, els afegim els períodes de servitud estipulats en els contractes, 

obtenim una xifra que es troba al voltant dels 17-20 anys, lʼedat en què, per exemple, 

segons el franciscà Francesc Eiximenis, una donzella entrava en edat de maridar.13 

Vegem-ne diversos casos. 

 

  
 Les quatre etapes de la vida plasmades al Livre des propriétés des  
 choses. Ms. 134, f. 42v. Biblioteca Nacional de França (c. 1415).  

                                            
12 “La mayoría de los documentos históricos bajomedievales no consignan la edad precisa de 
los sujetos, y cuando lo hacen casi siempre obedece a algun motivo”. García (2018: 34). 
13 Wittlin (1981, vol I: 31). Tanmateix, des dels 12 anys era possible rebre el sagrament del 
matrimoni per a les dones. De fet, dels 12 als 18 és lʼedat que Vinyoles (2001: 225) identifica 
per a la ciutat de Barcelona. 
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Domingo Negre, veí de Gandesa, afermà el 18 dʼabril de 1421 la seua filla Joaneta, de 

9 anys, amb Berenguer Pinyol, ciutadà de Tortosa, per un període de deu anys com a 

serventa.14 Al final del període, quan Joaneta tinguera 19 anys, rebria dotze lliures com 

a soldada, una quantitat que podria esdevenir el dot per a un futur matrimoni. Un altre 

cas: el 23 dʼagost de 1423, Jaume Ferrer, bracer, afermava la seua filla Caterina, de 9 

anys, amb Alamanda, muller del difunt Bernat de Rosselló, cavaller, durant un període 

de nou anys com a serventa (al final del període en tindria 18).15  

 

Altres exemples que hi hem detectat són els de Dolceta, del lloc de Calaceit, de 9 

anys, afermada per son pare, Pere dʼArbesa, amb Nicolau de Pedralbes, mercader de 

Tortosa per un període dʼonze anys (a la fi del contracte en tindria 20).16 O 

Francesqueta, de Xerta, que amb 7 anys fou afermada per son pare, Joan Vilalbí, amb 

un altre mercader, Pasqual de Tous, per un període de deu anys (amb 17 anys en 

concloure el servei).17 

 

Els estudiosos que sʼhan dedicat a estudiar els contractes dʼafermament han arribat a 

la conclusió que aquests contractes no responien només a lʼaprenentatge dʼun ofici; 

sinó que tenien una funció dʼavantsala per a la majoria dʼedat i lʼemancipació, 

fonamentalment en el cas de les dones.18  

 

Un últim plantejament a propòsit dels períodes. Sobta, als nostres ulls, no només el 

mateix contracte dʼafermament, sinó també els períodes que sʼhavia de romandre en 

les llars alienes. El cas més breu que hem documentat per a Tortosa és el Bernat 

Albarell, vidrier, qui sʼafermà el 25 de gener de 1387 amb el també vidrier Joan Roger 

per nou mesos.19 En aquest cas el contracte no és de formació sinó laboral. El període 

més llarg que hem documentat és el de catorze anys que Nicolaua (de 6 anys), filla de 

Bernat Sanç, bracer de Tortosa, havia de complir amb Rafel Figuera, notari de 

Tortosa. 

                                            
14 ACT, Fons notarial, Pere de Camps, sig. 3 (18-IV-1421). 
15 ACT, Fons notarial, Pere de Camps, sig. 5 (23-VIII-1423). 
16 ACT, Fons notarial, Pere de Camps, sig. 6 (19-XII-1424). 
17 ACT, Fons notarial, Pere de Camps, sig. 18a (7-V-1441). Observeu-hi lʼús dels diminutius per 
a expressar-hi infantesa i afectivitat. 
18 Iradiel (1986: 251) i García (1988: 281-283). Citat per Del Campo (2006: 105-107). També 
Navarro (1993: 142) sʼhi refereix per al cas de València a la fi del segle XV (20 anys). És 
possible que per a Tortosa lʼedat dʼaccés al matrimoni fora una mica inferior? Dels hòmens 
afermats de qui coneixem lʼedat, només un, Bertomeu Remíreç, sembla situar-se en la mitjana 
dels casaments per al gènere masculí, una miqueta més tardà que en les dones. Amb 11 anys 
fou afermat amb el jurisperit de la seu de Tortosa Pere de Garret per un període de deu anys 
(quan acabara el contracte en tindria 21). ACBE, FNT, sig. 5, f. 66v (2-VI-1399). 
19 ACBE, FNT, sig. 4, ff. 11r-v (25-I-1387). 
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2.2. Les tasques dels afermats 

 

Les tasques que corresponien als afermats eren variades. Generalment, les dones es 

dedicaven al servei i en ocasions a lʼaprenentatge dʼalguna activitat manufacturera. En 

el nostre cas, no hem identificat ara per ara cap dona dʼaquest segon grup. Sí que hi 

hem identificat, però, xics que no només aprenien un ofici, sinó que també entraven 

dins del servei domèstic.20 Aquest és el cas de Guillem Sant Nicolau, de Tortosa, 

afermat amb el barber Bernat Gaçol durant quatre anys.21 

 

Si exceptuem les tasques de servei, quant als oficis registrats més rellevants, 

destaquen els artesanals i sobretot aquells relacionats amb la indústria tèxtil. Trobem 

sabaters, teixidors, sastres, etc. Un cas similar és el dels Ports-Maestrat.22 Tinguem en 

compte la importància de la zona com a nucli on el sector econòmic preponderant era 

la manufactura dels teixits. Per tant, ens trobem davant una gran varietat dʼoficis amb 

molta demanda, i que, per tant, podem considerar-los com a més dinàmics.23 

Altrament, també hi trobem vidriers, mestres dʼaixa,24 mercaders o barbers. 

 

Una de les qüestions que ens hauríem de plantejar és si els contractes es respectaven 

fins la seua fi. Dit dʼuna altra manera: hi havia contractes que es trencaven 

unilateralment abans dʼacabar el període? La documentació notarial ens nʼinforma de 

manera esparsa, ja que un treball acurat caldria portar-lo a terme a través de la 

documentació derivada de les instàncies judicials. De tota manera, podem dir que 

alguns dʼaquests contractes no es complien.25 

 

El 25 de maig de 1387, Guillem Baldira, dins lʼHostal dʼen Vilalta estant, es trobà amb 

Miquela. Allí, segons recull el notari en un breu report, Baldira li dirigí aquestes 

paraules:  

 

Michela, bé sabs que tu t·eres afermada ab mi a I any que finirà a omnium 

sanctorum prop vinidor, e de mi dins lo dit temps no·t podies partir, segons tenor 

de la carta de la afermament; e tu, sens voler meu t·est exida de mi. E axí, yo·t 

                                            
20 També als Ports de Morella i al Maestrat (Aparici i Rabassa, 2019: 84) i a Saragossa (Del 
Campo, 2006: 104). 
21 ACBE, FNT, sig. 1, ff. 32v-33r (7-X-1383). 
22 Aparici i Rabassa (2019: Annex) 
23 Aparici (1995: 102). 
24 Un mestre dʼaixa, segons el DCVB, és un “fuster especialitzat en la construcció i col·locació 
de peces de vaixell i de qualssevol embarcacions”. 
25 Aparici i Navarro (2010: 67 i ss). 
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requir que·m servesques, en altera manera protest de tots dans e messions e 

que sobre tu ne puxa altre afermar.26  

 

Miquela havia marxat de la casa de Baldira, qui exposava que la xica havia signat un 

contracte per romandre amb ell un any, que acabaria el dia de Tots Sants; en obviar 

allò signat, Baldira havia remès un protest, suposem que davant les instàncies judicials 

tortosines. És interessant quan lʼacusador afirma que si no es complia allò estipulat, ell 

la denunciaria pels danys causats (econòmics, suposem) i, a més a més, reclamaria 

que cap altra persona la poguera afermar. Això ens indica que aquests contractes dʼun 

any és possible que sʼanaren succeint en el temps; unes pràctiques detectades també 

a Saragossa fins al 1365,27 i a la Toscana durant el segle XV, i que tenien com a 

objectiu no vincular-se durant massa temps amb els amos respectius per tal 

dʼaconseguir cada vegada millor condicions econòmiques.28 

 

Una altra de les evidències dels incompliments dels contractes és la pròpia legislació 

tortosina. Les Costums legislen sobre els afermaments i la soldada, és a dir, la 

contraprestació que els amos havien de pagar als mossos per les seues tasques. Hi 

podem llegir:  

 

   Si alcun hom sʼaferma ab altre per estar ab eyl, a an o altre temps cert, per 

soldada, e ans que·l temps sia passat, se partirà dʼaquel seynor sens volentet 

dʼeyl, tot quant ha servit ha perdut, que·l seynor ni li nʼés tengut de donar res. 

(...) Emperò, si·l seynor no vol cobrar ço que pagat li a, ans vol que li servesca 

tro al temps que li a promès, lo veguer per juhiï dels ciutadans li deu liurar lo dit 

servent per complir lo temps que promés li avia.29 

 

La llei estableix ben clarament, doncs, que per sobre de tot hi ha el contracte; si 

lʼafermat marxa abans de complir-lo, el senyor no està obligat a donar-li cap 

contraprestació; en cas que el senyor pretenga que el servei continue, té dret a 

reclamar al veguer que el contracte sʼacabe tal com sʼestipulava de bon començament. 

Aquesta circumstància ens condueix a reflexionar breument sobre la soldada. 

 

 

                                            
26 ACBE, FNT, sig. 4, ff. 49v-50r (25-V-1387). 
27 Del Campo (2006: 101). 
28 Klapisch-Zuber (1986: 61). Citat per Del Campo (2006: 101). 
29 Massip (1996: Llibre 2, rúbrica 4, núm. 10). 
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2.3. Els contractes dʼafermament: la soldada 

 

La soldada, com hem dit, era el nom que rebien les contraprestacions que lʼamo havia 

de satisfer a lʼafermat. Aquesta podia efectuar-se amb diners o amb espècie. En el 

primer cas servia com a dot, en el cas de les dones, per tal de formar una família, i es 

rebia generalment després dʼhaver realitzat tasques de servei. En el cas de la soldada 

en espècie, aquesta la trobem relacionada amb lʼaprenentatge dʼalgun ofici i en el 

servei.  

 

Per exemple, el 19 dʼagost de 1383 Francesc Curto, de la Ginebrosa, al Matarranya, 

sʼafermà amb el consentiment del seu germà Joan Curto, amb Garcia Xies, teixidor de 

Tortosa per un període de tres anys. Lʼobjectiu de dit contracte era aprendre vestrum 

officium textoris (el vostre ofici de teixidor) i la soldada es basaria en diferents peces 

de roba: el primer any un mantó; el segon un mantó, una túnica i una capa i en lʼúltim 

any una túnica, un mantó i un caperó.30  

 

Per la seua banda, Francesca, dʼAmposta, afermada amb Bernat Sospedra, patró de 

vaixell el 17 dʼabril de 1425, rebria, a més de sis lliures de soldada pels vuit anys de 

servei, un cot, dues interula (una mena de túnica interior o camisó) i dos pileos (una 

mena de barret o caperutxa).31 

 

També dins de la responsabilitat de lʼamo amb lʼafermat, el primer havia de garantir, 

generalment, el calçat, la beguda i el menjar. Les condicions, però, sovint eren de 

pobresa. Alguns dels registres de la Clavaria corroboren aquesta idea a través de 

donacions que sʼefectuaven a mossos que no tenien de què subsistir. En la clavaria 

dels anys 1402-1403, per exemple, es decidí donar cinc sous i sis diners al moço de·n 

Goçalbo, que no havia què menjar.32  

 

Aquesta condició social que fregava sovint la pauperització, com hem dit abans, era un 

dels motius que explica lʼexistència dels mateix afermaments. Ja hem dit al principi que 

aquests contractes tenien com a finalitat alliberar-se dʼuna boca o boques que, 

altrament, caldria alimentar. Aquesta necessitat imposava el fet de cercar algun 

treballador que estiguera disposat a portar a terme aquest procés dʼafermament. És 

                                            
30 El DCVB defineix caperó com el “cobrecap que sʼusava antigament que era alt i acabat en 
punta, i a vegades sʼestenia per avall formant una espècie de capeta que cobria les espatles i 
lʼesquena”. 
31 ACT, Fons notarial, Pere de Camps, sig. 7 (17-IV-1425). 
32 ACBE, Fons municipal de Tortosa (FMT), Clavaria, sig. 39, p. 289. 
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interessant que en els casos que hem recollit fins ara, Tortosa sʼinundà de jóvens 

aplegats dʼarreu de la geografia propera i també més llunyana. També és cert, però, 

que els registres documentals ens informen de processos migratoris a la inversa: els 

jóvens tortosins també havien de marxar, no només del seu nucli familiar, sinó també 

del seu entorn social i cultural, amb tot el que això comportava.33 Pensem en el cas del 

fill de Francesc Morera que hem comentat adés: què suposava per a un xiquet de 12 

anys marxar a la populosa Barcelona de començaments del segle XV? Vegem-ne 

alguns exemples que ens il·lustren sobre lʼorigen i la destinació dels afermats. 

 

2.4. Lʼorigen i la destinació dels afermats 

 

Dels 58 contractes dʼafermament, 27 dels individus afermats (és a dir, prop del 50%) 

tenien com a origen un de diferent que no era la mateixa Tortosa, tot corroborant la 

idea que Tortosa exercia com a capital, no només del seu terme històric i la seua 

vegueria, sinó que també exercia una influència en un ampli hinterland.  

 

Destaquen els afermats de la Terra Alta (Corbera, Gandesa, Vilalba i Batea); també 

les terres del Matarranya (la Freixneda, la Ginebrosa, Lledó, Valljunquera i Torre del 

Comte), del Baix Aragó (Maella) i del Baix Cinca (Mequinensa), així com altres zones 

de lʼAragó (Albarrasí, Carinyena i Castellot); també sʼhi afermaren individus del Regne 

de València (València, Alzira i Atzeneta del Maestrat), i dʼaltres zones del Principat 

com Barcelona o Sant Feliu de Guíxols. Per últim, cal destacar que la presència 

dʼafermats provinents dels llocs del terme de Tortosa és minsa (Carles i Xerta); hem 

documentat, també, un afermat del Montsià (Amposta). 

 

Cal anar, doncs, més enllà de la visió estàtica que podem tindre de lʼedat mitjana. Els 

individus es movien arreu de la geografia propera i fins i tot més enllà.34 El cas de 

Bernat de Samunt, de qui tractem tot seguit el seu cas, nʼés un clar exemple.35 Nascut 

al Rosselló, pres a Castella, es mogué pels Ports de Morella fins que aconseguí arribar 

a Tortosa, on pogué desenvolupar el seu treball de paraire i també el servei. O el de 

Pere Ferrer, obrer de cases natural de Set Aigües, a la comarca de la Foia de Bunyol, 

al Regne de València, però que vivia a Tortosa en companyia del seu amo Francesc 

Solà, també obrer de cases.36 

                                            
33 Aparici (1995: 103) 
34 Navarro (1992: 145). 
35 ACBE, FMT, reg. 1716 (paper). 
36 ACBE, FMT, reg. 1393 (paper).  
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Des de Tortosa cap a altres indrets, com hem dit, també es produïen aquests fluxos 

migratoris. Miquel Beneyto, de Tortosa, sʼafermà a Morella com a seller el 16 de maig 

de 1370 per set anys.37 Joan Sobrevella, amb 16 anys, sʼafermà el 21 de gener de 

1466 amb un tal Palau de València en la feina de preparador de teles.38 O Joan 

Vallmoll, afermat pel seu oncle Arnau Vallmoll amb Jaume Solà, mercader de 

Barcelona per quatre anys.39 

 

Com insisteixen Aparici i Navarro, per a abordar aquestes temàtiques és necessari 

plantejar una història qualitativa. És a dir, una història que mostre la part humana dels 

individus que visqueren a lʼèpoca baixmedieval. Paulino Iradiel digué que un dels 

objectius de lʼhistoriador hauria de ser el de treballar la construcció històrica de la 

noció de persona.40 Aquesta només és possible acudint a les fonts judicials, com ja 

hem comentat abans. Per això, tot seguit analitzem el procés judicial engegat el 1452 

contra el mosso de Bernat de Rosselló. Un registre que ens mostra des dʼuna òptica 

diferent un ventall de realitats que podrien ser extrapolables per a molts jóvens que 

habitaven la ciutat de Tortosa els segles XIV i XV. Endinsem-nos-hi.  

 

3. El procés contra el mosso de Bernat de Rosselló 

 

El diumenge 5 de maig de 1452, Jaume Rovira, llaurador de Tortosa, presenta una 

denúncia davant els veguers tortosins, magistrats que administraven justícia en nom 

del rei. Hi exposa que en la nit del dissabte al diumenge ha estat comès un furt a sa 

casa, situada a la parròquia de Sant Jaume. En aquest primerenc relat, fet hores 

després dʼhaver-se perpetrat el delicte, ja sʼhi apunta un possible responsable: he 

sospita que·u haia fet un jove qui stà ab lo honorat mossén Bernat de Roselló, que 

dien Bernat, diu el pagès. Es tracta de Bernat de Samunt, com després veurem, un 

jove mosso sota les ordres del seu amo, el cavaller Bernat de Rosselló. Els motius que 

sʼexposen per creure que és el mosso qui ha portat a terme lʼacció són diversos. 

 

En primer lloc, que ha estat el mateix Bernat qui, el mateix diumenge de matí, ha 

avisat Rovira que la porta de sa casa sʼhavia quedat oberta durant tota la nit. En segon 

lloc, que segons Rovira, el mosso havia anat la nit anterior a la dita casa mia e 

                                            
37 Aparici i Rabassa (2019: Annex). 
38 Navarro (1992: Annex). 
39 ACT, Fons notarial, Pere de Camps, sig. 5 (4-I-1423). 
40 Iradiel (1995: 15) 
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demanà a ma muller si tenia ametló41 per vendre. I en tercer lloc, que com la casa de 

Bernat de Rosselló on el mosso hi habitava és mitgera amb la de Rovira, per la finestra 

pot mirar dins lo meniador de la dita mia casa. Acte seguit sʼapuntava als béns 

sostrets: ma·n furtat una correia de ma muller, una tovallola e diners e algunes altres 

frasques.42 

 

La denúncia acaba així: vos suplich que·us assegureu de la persona del dit Bernat, per 

ço com és stranger. El llaurador deixava entreveure que les sospites de la seua 

denúncia es basaven, a més a més, en la creença de la seua culpabilitat pel fet de 

provindre dʼun altre país. Així les coses, dʼençà començà un breu i interessant procés 

on, a més de lʼacusat (empresonat el mateix dia 5 immediatament després de la 

denúncia de Rovira), foren interrogades algunes persones de lʼentorn del mosso com a 

testimonis. Aquests interrogatoris ens ofereixen una molt bona radiografia dels jóvens i 

el seu entorn a lʼedat mitjana. 

 

3.1. Bernat de Samunt, a Tortosa la recerca dʼun treball 

 

El 6 de maig, és a dir, el sendemà de la denúncia, Bernat de Samunt és interrogat per 

part del veguer, dos paers i els assessors de la Paeria. Segons la informació del 

procés, el mosso és paraire, és a dir, es dedica a preparar la llana perquè puga ser 

teixida. Aquest intercanvi de preguntes i respostes sʼenceta amb la declaració que el 

mosso habitava en casa de mossén Bernat de Rosselló, cavaller, des de la Festa de 

Ninou43 prop passada ençà. Preguntat com havia arribat fins ací, sʼexplica: 

 

(...) ell, confessant, venia de Castella, hon era stat pres onze semanes, ço és, en 

la vila de Ágreda, e exint de la dita presó és estat en lo Port de Morella, ço és, a 

la Mata, en casa de Jacme Osset, perayre, per temps de dos mesos. E partint de 

allí, ell, confessant, se·n vengué a Morella, e de Morella vingué a Sent Matheu, 

(...) e aquí stech ell, confessant, per dues nits e un dia. E com no·y trobàs 

fahena, enraonàs ab un gentil hom, lo qual se appel·lava Gaspar Berenda, lo 

qual dix a ell, confessant, que se·n vingués ab ell en la present ciutat de Tortosa, 

axí com ho feu de fet. 

                                            
41 El DCVB defineix ametlló com un “bessó dʼametlla”. El mot apareix recollit a Gandesa o 
València, per exemple. 
42 El DCVB defineix frasques, en plural, com “coses de poc valor”. 
43 Segons recull el DCVB, ninou és el “primer dia de lʼany”. 
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   E abduhis ensemps, anaren dormir la nit que plegaren al mas de·n Luis Guiu. 

E per lo matí anaren a pasar a casa del dit mossén Bernat de Roselló, per ço 

com lo dit gentil hom era parent del dit mossén Bernat e de·n Guiu. E quant lo dit 

gentil hom se·n anà de Tortosa, pregà a ell, confessant, que servís al dit mossén 

Bernat de Roselló, que ell lo endreçaria en ço que mester faria. E així ell 

confessant és romàs aquí en casa del dit mossén Bernat fins ara, que és stat 

pres en la present ciutat. 

 

Pres a Àgreda, segons la seua versió, per relacionar-lo amb la companyia del rei de 

Navarra, en eixir-seʼn, marxà cap a la Mata de Morella, dʼací a Sant Mateu i dʼací a 

Tortosa. El motiu era clar: cercar un treball. Una ocupació que pogué haver portat a 

terme a casa de Jaume Osset, paraire de la Mata, amb qui romangué, segons la seua 

versió, dos mesos. Sʼafermà el nostre personatge, abans dʼarribar a Tortosa, amb 

Osset? No ho sabem. És possible que ambdós paraires esdevingueren amo i mosso 

en una relació basada en la necessitat econòmica de Samunt (i en la seua 

especialització dins la indústria llanera de la zona). 

 

A propòsit del que hem dit al principi, sobre el procés educatiu entorn dʼun ofici però 

també dʼuns valors i dʼuna personalitat determinada, és interessant quan el mosso 

afirma que el seu amo lo endreçaria en ço que mester faria. Davant les dificultats 

laborals del jovent, un adult, un cavaller, seria el seu guia. El mosso havia tingut sort, 

ja que després de marxar de la Mata i de no trobar faena a Sant Mateu, podria gaudir 

dʼuna nova oportunitat. Les esperances, però, es trencaren als pocs mesos.  

 

3.2. La defensa del mosso davant la denúncia de Rovira 

 

Avançat lʼinterrogatori, és preguntat 

 

si ha hoÿt que digmenge o disabte proppassats sien stats comesos e perpetrats 

alguns furts en la dita parròquia [de Sant Jaume]. Ell respon que el diumenge de 

matí, entre les cinc i les sis hores, anava a [per] aygua ab un cànter e quant 

fonch en la carrera davant la porta de casa del dit mossén Bernat de Roselló, 

veu dues fadrines, (...) les quals fadrines tocaren a la porta de casa de Jacme 

Rovira, qui és vehí del dit mossén Bernat de Roselló, diens “aquesta porta s·an 

lexada sta nit uberta”.  
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És aleshores quan Rovira guaita per la finestra. El mosso li diu que sʼhavia deixat les 

portes obertes. El llaurador respon: com les portes?, al que el mosso contesa hoc.44 

Llavors Bernat de Samunt continuà el seu camí per a recollir aigua; quan tornà, però, 

molta gent 

 

ja se hi era aiustada a la porta de la casa del dit Jacme, que lo dit Jacme dehia 

que li havien furtada una correia de argent de sa muller e diners.  

 

El 7 de maig continuaren plantejant-li qüestions al pres. El mosso, preguntat pel seu 

origen, afirma que és de un loch appel·lat Montisquiu,45 lo qual stà en Rosselló. Aquest 

interrogatori és més directe que el del dia anterior. Bernat de Samunt és preguntat pel 

que feia la nit del dissabte al diumenge, si anava sodegant46 negunes portes en lo 

carrer de sent Jacme. Ell es defensa: 

 

lo disabte a vespre partí de la casa que lo dit mossén Roselló té al costat de sent 

Jacme e anava a la altra casa, la qual lo dit mossén Roselló té costa sent 

Nicholau per fer-li lo lit. E tenia una candela encesa en la mà, al exint de casa e 

lo vent va la·y apagar e ell anà a la dita casa de sent Nicholau ab la candela 

apagada pensant que quant seria la trobaria algú del vehïnat que li donàs lum, e 

trobà que tot hom havia ja tancat e dormien, car ell, confessant, tocà a les portes 

e no li respongué negú. E lavós, ell, confessant, tornava-seʼn a la dita casa que 

stà prop sent Jacme per pendre foch e axí tornant-seʼn trobà que en la casa de 

la filla de·n Vinader havia lum e ell, confessant, tocà a la porta e obriren-li e trobà 

que sopaven e donaren foch a ell, confessant, ab una spardenya e de allí seʼn 

tornà ell, confessant, per fer lo dit lit. 

 

Els veguers i el paer no acabaven, però, de creureʼs la versió del mosso. Per què 

preferí anar a cercar algú del veïnat que li donara llum de camí a Sant Nicolau i no 

tornar a la casa dʼon havia eixit, la de Sant Jaume? El mosso reconeix, aleshores, que 

a la segona casa foch e lum hi havia.  

 

                                            
44 Hoc, segons el DCVB, és una “partícula afirmativa equivalent a sí”. Usat en la documentació 
medieval escrita en llengua catalana. 
45 Montesquiu, municipi de la Catalunya Nord situat a la comarca del Rosselló. 
46 Sodegar, segons el DCVB, significa “somoure”.  
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Preguntat si demanà a la muller del dit Jacme Rovira que li venés ametló el mosso 

respon que no. A més, es reafirma en la declaració del dia dʼabans sobre què feu el 

diumenge de matí: 

 

(...) entre cinch e sis hores e tant tost que fonch levat isqué de casa ab un cànter 

per anar a aygua al riu e com foch en la carrera veu dues fadrines, ço és la filla 

de Bramon e lʼaltra era moça de Canyiçar, que cridaren al dit Rovira dient-li “la 

porta vos havíeu lexada uberta”, segons desús ja·s ha dit en la primera 

confessió. 

 

Entre més preguntes, lʼúltima és interessant. Demanat per si ell en la present ciutat o 

en altres parts ha fets comeses o perpetrats alguns altres furts ni ha sabut ne consentit 

que se·n fessen, contestà que no. No es refiaven dʼun presumpte lladre que ja havia 

estat onze semanes a la presó. 

 

3.3. Les tasques del mosso 

 

En els relats dels dies 6 i 7 de maig, a més de defensar-se, el mosso també explicà 

quines eren les tasques que li encomanava el seu amo. Ja sʼha dit que, segons la 

seua versió, el matí del diumenge anava a carregar aigua amb un cànter. I que la nit 

del dissabte, sʼhi dirigia a fer-li el llit a la casa que Bernat de Rosselló tenia a Sant 

Nicolau. 

 

En les declaracions del dia 7, preguntat del dia de Ninou ençà, que ell ha dit desús que 

habita en la dita ciutat, ha feta fahena en la present ciutat, contestà que no. Només 

qualque liura de lana que cardada en casa del dit son amo. Alhora, també es volia 

conèixer qui el mantenia (qui fahia la messió a ell). I el mosso contestà: mossén Bernat 

de Rosselló ell calçava, ell vestia e li pagava lo barber. Per tant, a canvi de treballar 

amb la llana, el cavaller el mantenia. 

 

Una última tasca. Quan el mosso anà a per aigua, ho feu per a netejar-li les camises. 

Una vegada rentades, després dʼavisar Jaume Rovira que la porta la tenia oberta, seʼn 

tornà e pres les camises de son amo e portà-les a les cases de sent Nicholau hon lo 

dit son amo dormia. Per tant, podem dir que les tasques del mosso es basaven en el 

servei (recordem que en el relat del 6 de maig, Samunt explica que Berenda fou qui li 

indicà que servís a mossén Bernat de Roselló), si bé també portava a terme activitats 
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relacionades amb el seu ofici de paraire, i fins i tot reconeixia que cardava també llana 

(suposem que per a profit del seu amo). 

 
 Paraire cardant llana en una il·lustració del Hausbuch  
 der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung. Nuremberg, 1442. 
 
 
3.4. Els arguments de lʼacusador 

 

Posteriorment a lʼinterrogatori fet a Bernat de Samunt, era el torn de lʼacusador. Jaume 

Rovira intentà posar en entredit la versió del mosso. En una carta adreçada als paers, 

el pagès enumerà els arguments pels quals ell creia que havia estat el mosso el 

responsable del furt. 

 

Primerament es preguntava, com també ho feren els veguers i el paer, com ell tengués 

foch en casa de son amo lo disabte nit que·s feu lo furt, per què demanava lum çà e là 

per la parròquia de sent Jacme. A més, situava el mosso a sa casa a les deu de la nit 
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del dissabte. Una vegada Rovira ja dormia, la seua muller, que encara es trobava en el 

menjador, sent una gran empenta a les portes. A la pregunta de “qui és axò”, el 

mosso, segons Rovira, respongué “yo son que vull amenló” e açò hoÿren alguns del 

veÿnat, continuava lʼacusador. 

 

A més de remetreʼs a aquests dos arguments, Rovira reforçava la seua tesi amb altres 

apreciacions més subtils. La primera, que com que ell li havia emprat moltes vegades 

diners, lʼacusat podia veure d·on los trahia, hoc encara de la casa de son amo ho 

podia veure de ma finestra. La segona, que per quin motiu, en assabentar-se Rovira 

que la porta sʼhavia quedat oberta, el mosso mudà de color e se·n anà e no dix res 

sinó que baxà lo cap e se·n anà. 

 

En la carta acusadora també sʼexplicitava allò que sʼhavia furtat de casa de Rovira: 

una caxa qui té en lo mengador prop la finestra així com un bossot amb diners; també 

una correga dʼargent ab platons amples, redona, de seda, e uns paternostres de coral 

e dʼargent;47 i per últim dues culleres dʼargent, que tot stima valer trenta florins poch 

més o menys.  

 

Rovira intentava reforçar la denúncia primera, doncs, amb lʼaportació de proves 

factuals (tot i que algunes puguen recordar més a una certa enemistat). Després 

dʼaquesta acusació, fou el torn dels testimonis. Ens interessa el relat de dues dones. 

Vegem qui són i què hi contaren. 

 

3.5. Gràcia i Olfa, fembres mundanes de Tortosa 

 

Per a esclarir els fets, els responsables judicials del municipi han de fer valer totes les 

fonts dʼinformació possible. Dʼentre els testimonis,48 recollits el 9 de maig, destacarem 

els de Gràcia i Olfa, dues prostitutes de Tortosa. Els paers i els jutges sabien que el 

mosso freqüenta els ambients nocturns del bordell tortosí i no sʼestan de deixar 

escapar la possibilitat dʼextraureʼn informació. 

 

                                            
47 Paternostres, segons el DCVB, designava en català antic un rosari. 
48 Lʼaltre testimoni és el dʼAntoni Perelló, mercader, qui relata la mateixa nit un intent de robatori 
a la seua botiga. Tanmateix, Perelló sʼinclina a pensar que pel seu aspecte físic podia no 
tractar-se del mosso sinó de Jaume Agustí, un personatge conegut per les autoritats tortosines 
del moment. 



 20  el futur del passat 
 

quaderns de l’Ebre 

 

  
 

La primera a ser interrogada fou Gràcia. Als paers i als jutges els interessava quina era 

la seua relació amb el detingut, i per això, després de preguntar si ella sabia que el 

mosso havia estat pres, ella afirma que u ha hoÿt dir que és pres e que digmenge 

proppassat lo prengueren que axí·u dix a ella un gascó que anava ab lo dit Bernat. 

Una relació, però, que va més enllà. Acte seguit, preguntada si el mosso és amo dʼella 

o enamorat, ella diu que no és son amo dʼella, és verge, és son enamorat e aquell li 

dona de sos diners e ella li fa los plaers que pot. Clar i ras, el mosso sovinteja els 

serveis de Gràcia qui, a canvi de diners, dona plaers a Bernat de Samunt.49 

 
 Casa de prostitució per a clients rics a les portes dʼEstrasburg. 1535.   
 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Font: BnF. 
 

També els interessava saber si el detingut havia utilitzat els objectes que 

suposadament havia furtat de la casa de Rovira com a penyora o pagament amb 

Gràcia o alguna altra persona. Per això li pregunten si ha donat alguna tovallola a cap 

persona que ella conega. Gràcia respon que  

                                            
49 El món de la prostitució ha estat considerat per alguns estudiosos (Rossiaud, 1984: 199) com 
una vàlvula dʼescapament en la defensa de lʼordre, atès que ajudaven a defensar lʼhonor de les 
dones honorables tot temperant lʼagressivitat dels jóvens. Sobre aquesta mena de 
comportaments, García (2018: 232-233) recull un document del 24 dʼabril de 1452 en què la 
reina Maria escriu al veguer de Tortosa perquè faça presoners els qui hagen pessigat i molestat 
una de les donzelles de la comtessa de Portugal que es trobava a la ciutat de Tortosa. Copiem 
el text de dita carta pel seu interès: Ab tant anuig que no podem més, havem entés que alguns 
tacanys de aqueixa ciutat, ço és, lo fill de·n Guillem Bonet, en Guerró e lo Bestart Negrell (...) 
han fet anugs pessigant e en altra manera una donzella portogalesa de aquelles que anaven ab 
la contessa de Portogal qui ha acompanyada lʼemperadriu. ACA, CR, reg. 3275, f. 41v (24-IV-
1452). Potser es puga aplicar la frase dʼÉmile Zola quan afirmà que “la joventut és immoderada 
en desitjos”. 
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ella ha vist en poder del dit Bernat una tovallola tota de fil e seda e disabte 

proppassat ella veu la dita tovallola en poder de una fembra del bordell a la qual 

dien Olfa.  

 

Continuant amb lʼinterrogatori als testimonis, després que Gràcia hi faça referència, 

Olfa, una altra fembra mundana, fou interrogada sobre si el diumenge de matí Bernat 

de Samunt vingués a casa de neguna fembra en lo bordel. Ella contestà el que 

segueix: 

 

lo dit Bernat digmenge per lo matí ja de dia clar e hora del sol exit vengué a la 

cambra dʼella per una tovallola de seda ab frangeta blanqua (...) que lo dit Bernat 

lo disabte abans havia donada a ella, que la·y ensabonàs e ella havia-la·y 

ensabonada e encara stava plegada, mullada, que no era exugada e lo dit 

Bernat pres la dita tovallola e portà-la-seʼn. Aquest dia, però, no anà per a gaure 

lo dit digmenge matí ab ella, només per a pendre la dita tovallola e anar-seʼn. 

 

3.6. La fi del procés 

 

Huit dies després dels testimonis de Gràcia i dʼOlfa, el mosso és tornat a interrogar. En 

aquesta declaració Bernat de Samunt es torna a reafirmar en el que havia declarat en 

ser detingut. És per això que Rovira escriu una carta al veguer i als jurats de Tortosa 

en què els commina perquè Bernat Guaschó,50 el mosso, empresonat fins ara per 

sospita e per algunes justes presumpcions, siga condemnat en ferm pel suposat furt 

comès a sa casa. El pagès, però, és conscient que la seua acusació fins ara no ha 

estat corroborada. En la carta reconeix que fins al moment les acusacions són molt 

diffícils de provar, i per tant hi reclama el següent: 

 

que vosaltres, per vostre mer offici, per inquisició o per apportament de orelles hi 

procehistats, si en tro procehir ni enantar hi volets, per dar terror als qui tals 

actes fan o fer acostumen, com sia interés de la dita cosa pública e vostre offici 

sia aqueix de inquirir dels malfeytós e punir e castiguar tals o semblants crims 

(...). 

                                            
50 Al principi del relat, Jaume Rovira, el pagès, considera el mosso del cavaller Rosselló com a 
estranger. En el seu relat, però, Samunt afirma que és de Montesquiu, municipi pertanyent 
aleshores al Principat de Catalunya. Gascó és el gentilici que reben els nadius o propis de 
Gascunya, regió al sud-oest dʼOccitània. Recordem que en el relat de Gràcia, la prostituta, 
sʼafirma que ella sʼassabentà de la situació per un gascó que anava ab lo dit Bernat. 
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Els responsables de castigar o absoldre el mosso, doncs, han de recórrer, segons 

Rovira, a tots els seus mitjans possibles per corroborar lʼacusació del mosso. Pareix, 

però, que els desitjos de Rovira no es feren efectius. De fet, el 18 de maig els jutges es 

preguntaven si algú volia aportar testimonis contra lʼacusat. Tres dies després, ningú 

havia presentat cap testimoni. El 22 de maig, finalment, el mosso era alliberat amb les 

següents paraules: 

 

attenents que no·s mostre accusador ni denunciador algú contra lo dit Bernat de 

Samunt, e sia per tres dies públicament cridat dins casa de nostra cort en la 

forma e manera acostumada si hi avia algú qui volgués dir o posar res ni 

administrar testimonis contra lo dit Bernat de Samunt. E menys troben per nostre 

mer offici testimonis sufficients contra lo dit delat per los quals aparegués e fos 

versemblant, lo dit Bernat de Samunt aver comés e perpetrat lo dit pretés crim de 

furt, per ço e alias, nosaltres, dits sotsveguers e pahés, de consell de Anthoni 

Baldira, relaxam e deliberam lo dit Bernat de Samunt de les presons comunes de 

la dita e present ciutat en les quals és detengut per nosaltres paés, etc. 

 

4. Conclusions 

 

Aquest procés judicial, un dʼentre els milers que es portaren a terme durant els segles 

medievals a Tortosa, ens il·lustra sobre molts aspectes de la vida dels jóvens a lʼEdat 

Mitjana. En primer lloc, la mobilitat geogràfica a la cerca dʼunes condicions de vida 

dignes. Bernat de Samunt, natural del Rosselló, ja ben jove, ha passat per Castella i 

les seues presons, hi ha marxat, ha voltat pels Ports de Morella i el Maestrat, i ha 

acabat a Tortosa a la recerca dʼun treball.  

 

En segon lloc, doncs, el procés ens mostra la manca dʼun suport econòmic com un mal 

endèmic del jovent. Era necessari, en conseqüència, haver dʼafermar-se amb algun 

adult per tal de portar a terme un ofici (paraire, en aquest cas), tot i que com hem vist 

també realitzava altres tasques de servent. La finalitat de lʼafermament era guanyar-se 

uns diners gens menyspreables de cara a la constitució dʼun matrimoni i dʼuna família.  

 

Dit això, en tercer lloc, les declaracions dels implicats en el judici ens evidencien les 

relacions de subordinació que naixien amb la constitució dʼun afermament. Unes 

relacions també demostrables en el cas de les relacions sexuals que el mosso devia 

tindre amb Gràcia i possiblement Olfa. De ben segur que aquestes dones només 

posseïen el seu cos per a guanyar-se la vida als màrgens de la societat.  
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La documentació judicial, en contraposició amb lʼadministrativa, ofereix uns retrats de 

la societat medieval molt més rica. El passatge on Gràcia reconeix que el mosso li 

dona de sos diners e ella li fa los plaers que pot és dʼuna humanitat difícilment 

superable. Unes relacions socials que sʼestablien, com hem vist, en la foscor de la nit, i 

unes pràctiques quotidianes, les de visitar el bordell, molt més normalitzades del que 

podem pensar a ulls del segle XXI. El procés demostra, a més a més, les dificultats que 

podien sorgir en qualsevol moment inesperat. La denúncia, les acusacions i les 

sospites podien fer passar a un mosso més de quinze dies a la presó fins que no es 

demostrara la seua innocència.  

 

Molts dʼaquests problemes continuen sent les majors dificultats a què sʼenfronta un 

jove del nostre entorn avui en dia. Ja hem vist la importància dels afermaments per als 

jóvens tortosins dels segles XIV i XV. Tinguem en compte que la recerca dʼun treball, 

la precarietat laboral i lʼassoliment dʼuna vida digna, a més de la constitució dʼuna 

família amb aquests magres sous, continuen sent els majors reptes amb què sʼencara 

el jovent els nostres dies. Ben mirat, no hem canviat gaire. 
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Resum: Galileu Galilei és una figura fonamental de la ciència moderna, però gairebé 
resulta més conegut pel procés inquisitorial que va sofrir que per les aportacions que feu 
a la ciència i la seva difusió. Aquí es vol destacar la seua capacitat per vertebrar una 
visió de la tasca científica independent i reconeguda, si és possible emancipada de 
tuteles externes i accessible als profans. Galileu empra sens dubtar-ho els mecanismes 
socials al seu abast, com el mecenatge i la impressió dels seus treballs en llengua 
vernacla, per fer-ho realitat.  
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El present text pretén posar de manifest aspectes de la vida i lʼobra de Galileu (Pisa, 

15 de febrer de 1564 – Arcetri, 8 de gener de 1642) que poden ajudar a perfilar 

lʼenorme importància que cal assignar a la tasca propagandística de lʼastrònom i físic 

italià en la seva funció com a lobbista i com a divulgador. Ambdues facetes es 

complementen en el seu propòsit de professionalitzar una activitat: el coneixement 

científic. Fins aquell moment, el coneixement del món natural romania relegat a 

lʼestablishment universitari (que mostrava ben poc interès per una filosofia que 

escapés als dictàmens aristotèlics) i sota la supervisió eclesiàstica, que ponderava 

reiteradament lʼortodòxia dels seus postulats.1 

 

Distingim dues fases en la construcció i validació de coneixement científic 

suficientment objectiu. En la primera, que podríem designar amb el nom de 

descobriment, lʼinvestigador, mitjançant qualsevol estratègia que li resulti apropiada, 

observarà i, en el millor dels casos, interpretarà un fenomen natural o convenientment 

                                            
1 La ciència a lʼinici de lʼedat moderna va haver de sostreureʼs a la influència religiosa, que, com 
a germana gran de tot intent dʼexplicar-se lʼorigen i el funcionament de tot, vetllava per mantenir 
aquest coneixement dins dʼuns límits acordats (Scientia ancilla philosophiae). Habilitat o 
necessitat, la comunitat de científics sʼha vist empesa a comunicar i validar, segons interessos 
diversos, els seus resultats. La institució que sancionava lʼortodòxia de les obres publicades en 
el món catòlic era la Inquisició. Galileu a partir de la seva condemna, va veure com la seva obra 
Dialogo... fou inclosa en lʼÍndex de llibres prohibits. 
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(re)construït al laboratori i, si les seves habilitats li ho permeten, elaborarà un model 

justificatiu del procés. Aquesta fase sembla que és a lʼabast de qualsevol individu de 

lʼespècie capaç de sotmetre les seves impressions a examen i, mitjançant lʼús de la 

seva suposada creativitat, imaginar un mecanisme explicatiu satisfactori. Si les 

conclusions a les quals ha arribat permeten dʼentendre el fenomen i el seu model és 

reproduïble en qualsevol moment i lloc, semblarà objectiu i, provisionalment, vàlid. A 

aquesta primera fase deuen haver arribat molts investigadors al llarg de la història de 

la humanitat i aquí sʼhan quedat: la satisfacció personal podria haver-los estat suficient 

recompensa. 

 

Això no obstant, a causa de múltiples circumstàncies, sovint el procés continua. A la 

fase següent lʼinvestigador, o la seva ambició, se sent impel·lit a mostrar-se al món i 

en aquest moment sʼinicia un procés nou, el de la legitimació del descobriment, que, 

sense cap mena de dubte, participa del sistema general de construcció de 

coneixement, però que tanmateix hauria de manejar-se com un mecanisme paral·lel 

no científic, tot i que sí plenament sociocultural, i en aquest sentit em sembla lògic 

separar-lo del sistema estrictament científic i suficientment neutral. Entre les 

estratègies comunes en aquesta fase del procés interessa dʼanalitzar dʼuna banda el 

procés dʼautoconstrucció personal i corporativa i, de lʼaltra, els mecanismes de 

divulgació. 

 

Si resulta indiscutible lʼaportació de Galileu al desenvolupament científic que té lloc a la 

modernitat primerenca europea, no ho és menys la seva contribució a lʼestabliment 

dʼun nou esquema de disciplines als currículums acadèmics (per bé que passarà un 

cert temps fins que es consolidin aquests canvis). A partir de la seva intensa activitat 

cortesana, Galileu aconsegueix per a si mateix (i consegüentment per a tots els filòsofs 

matemàtics que el seguiran) de trencar amb una rígida estructura escolàstica que 

condemnava lʼespecialista matemàtic a una posició secundària, no tan sols 

epistemològica, dins de lʼescalafó universitari. 

 

La divulgació, la bona divulgació, ha permès, des de lʼinici de la ciència moderna i 

gràcies a les possibilitats que procurava el nou invent de la impremta, de fer arribar a 

un públic cada cop més ampli la complexitat que resulta de lʼestudi dels fenòmens 

naturals. Moltes de les grans obres que es produeixen en aquesta etapa que, no sense 

controvèrsia, coneixem amb el nom de Revolució Científica, poden ser analitzades des 

dʼaquesta perspectiva com a artefactes comunicatius, i alhora autolegitimadors, dels 

seus autors. Avançant-se al moment en què es desplegarà definitivament el model de 
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divulgació (al segle XIX), Galileu decideix que ha arribat el moment de presentar 

adequadament en societat les seves conclusions, i decideix així mateix de presentar-

les amb una acurada elaboració literària. Per bé que el model actual de divulgació 

científica estricta no coincideix exactament amb la proposta de Galileu, sí que sembla 

evident que, dʼalguna manera, el Galileu científic cedeix el pas al Galileu literat didàctic 

en un intent de persuadir el seu públic de la veritat dʼuna teoria: lʼhelioestatisme. 

Dʼaltra banda, també resulta evident que el seu estil és molt lluny del que avui 

entendríem com a article acadèmic. 

 

A aquesta capacitat divulgadora de Galileu cal sumar-hi les seves excel·lents 

estratègies de comunicació (era capaç de suggerir convenciment als lectors sobre els 

seus experiments —que sembla que no sempre duia a terme— fent-los sentir com si 

realment hi fossin presents) i, una altra dada, el seu interès per publicar les seves 

obres en italià i facilitar-ne les traduccions a altres llengües, cosa que li va permetre 

una intensa difusió de les seves idees. El fet dʼacostar-se a lʼestament aristocràtic li va 

permetre de desenvolupar el seu programa fora de la supervisió acadèmica i legitimar 

les seves propostes en un entorn que li atorgava lʼestatus dʼautoritat necessari. 

 

Galileu, cortesà 

 

Galileu feia ja uns quants anys, des del 1588, que exercia de professor a les 

universitats de Siena, Pisa i Pàdua ensenyant matemàtiques, astronomia, mecànica i 

tècniques de fortificació, enteses aquestes com a disciplines tècniques adreçades a 

artesans i aprenents, i tan sols excepcionalment a estudiants universitaris. Així, les 

matemàtiques sʼassociaven a les arts mecàniques i com a tals eren considerades dins 

de la universitat escolàstica. 

 

La primera plaça que aconsegueix a la cort dels Mèdici és la de professor de 

matemàtiques del jove hereu Cosme II, als estius i sense contracte (1605-1608); i serà 

a partir de la relació que estableix amb aquest príncep que desenvoluparà la seva 

estratègia dʼaproximació a la cort. A aquest efecte havia perfeccionat (1609) un 

excel·lent artefacte, el telescopi (inventat a Holanda o potser a Girona), que li permetia 

posar de manifest allò que no havia vist ningú. Gràcies a aquest primer contacte amb 

els Mèdici, Galileu podrà oferir els seus nous telescopis a membres destacats de la 

noblesa. 
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Entre el 1609 i el 1610 Galileu desenvolupa el seu programa observacional i el 

presenta a lʼobra Sidereus Nuncius, on mostra, amb dibuixos minuciosos, tot allò que 

observa amb el telescopi: les constel·lacions, ara molt més detallades, amb nous 

estels no visibles a ull nu; el relleu de la superfície de la Lluna, que ja no es podrà 

considerar mai més com un cos celest perfectament esfèric, i, sobretot, lʼevidència de 

les grans dimensions de lʼunivers i les immenses distàncies entre els estels. Observa 

igualment lʼexistència de les taques solars, que va interpretar com a degudes al 

moviment de rotació propi del sol, fet que allunya també aquest astre de la 

consideració aristotèlica com a cos celest perfecte. Això no obstant, li resulta complicat 

de legitimar les seves idees: és un simple professor de matemàtiques, un artesà 

inventor dʼinstruments la credibilitat epistemològica del qual és nul·la. Comença, 

doncs, a desmuntar models previs, inconsistents amb el que es pot observar amb 

lʼutillatge adequat. 

 

Tot això no hauria estat possible sense el suport material i legitimador que li aportava 

la seva presència a la cort dels Mèdici (en agraïment als quals va batejar amb el nom 

dʼ«astres mediceus» els satèl·lits de Júpiter acabats de descobrir). 

 

Tanmateix, no serà fins al començament del 1610, i gràcies als seus descobriments 

astronòmics, que esdevindrà beneficiari ple dels favors del mecenes. És important de 

remarcar que lʼestratègia galileana també es va veure afavorida per la participació 

dʼagents que mitjançaven entre el savi i el mecenes seguint unes pautes estructurades 

de circulació del poder (la sprezzatura),2 i sense els quals difícilment hauria aconseguit 

el seu desitjat accés al cercle de protecció de la família florentina dels Mèdici: Cosme II 

i la seva mare, Cristina de Lorena. Posteriorment, a la cort romana, intentarà fomentar 

noves relacions amb personatges il·lustres com ara lʼaristòcrata Federico Cesi 

(Accademia dei Lincei)3 i el nou papa Urbà VIII. 

 

El beneficiari havia de correspondre als favors (retribucions) amb el lliurament de 

certes compensacions. En el cas de Galileu, aquestes es van concretar principalment 

en nous artefactes perfeccionats o descoberts per ell (compàs militar, telescopi...) i 

altres petits obsequis que havien de satisfer la curiositat, lʼinterès o la vanitat dels 
                                            
2 Tal com apareix a lʼobra El cortesà de Baldassare Castiglione, és una qualitat essencial de tot 
príncep o cortesà consistent a no demostrar cap afectació mitjançant una actitud sprezzante 
ʼdistantʼ. La sprezzatura seria doncs «la desimboltura i seguretat pròpies del cavaller cortesà 
que consisteixen a dissimular un sentiment o una actitud amb exercici i gràcia estudiats». 
3 La primera Accademia dei Lincei va ser fundada el 1603 per Federico Cesi (1585-1630), un 
aristòcrata dʼÚmbria. Galileu hi va ser admès el 25 de desembre del 1611. Lʼacadèmia en va 
publicar les obres i li va donar suport durant les seves disputes amb lʼEsglésia catòlica. 
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poderosos o dels intermediaris (intercanvis rituals de dons). Calia ser molt curós en 

aquestes transaccions, ja que havien de respectar els acords cortesans quant a la 

jerarquia social dels participants i ja que eren, en definitiva, els mecanismes a través 

dels quals sʼestablia el procés de legitimació social, cognitiva i professional. En aquest 

procés, de subordinació completa, queda diluïda lʼautoria intel·lectual individual del 

descobriment científic en favor de lʼúnic autor recognoscible: el príncep. 

 

En definitiva, el mecenatge, en la carrera professional de Galileu, li permet dʼaccedir a 

la plaça i al títol de filòsof de la cort i, des dʼallí, legitimar el copernicanisme i la física 

matemàtica que desenvolupa ell mateix. Però les seves funcions no acaben aquí: el 

mecenes utilitza la relació amb els seus beneficiaris, en aquest cas científics, per a 

establir nous contactes dʼinterès, ja sigui amb altres científics o amb altres mecenes, 

creant així una xarxa nova en la qual, amb lʼexcusa de construir nous coneixements i 

proposar disputes científiques en què cada contendent lluitava per les armes del seu 

senyor, es fomenten les relacions entre poderosos com a estratègia política de 

dominació. Així, les relacions que estableix Galileu amb altres científics de lʼèpoca, 

com ara amb Kepler o amb Gilbert, es veuen mitjançades per la intervenció dels seus 

corresponents valedors, que utilitzen la seva esfera de representativitat per a construir 

la seva esfera de domini. 

 

Podria semblar que aquesta dinàmica es veu reflectida en lʼactual diplomàcia 

institucionalitzada en els fòrums de discussió i legitimació del coneixement científic, 

amb lʼexcepció que ja no és el mecenes (o sí) qui dirigeix la disputa, sinó que és la 

comunitat científica mateixa la que sʼautoregula. Presumptament les relacions de 

poder són presents en qualsevol debat, en particular el debat científic; això no obstant, 

enfront de lectures que reclamen de manera simplista la determinació que genera 

lʼesfera sociocultural i política de lʼentorn en la creació de coneixement científic (que 

naturalment existeix), podem argüir que, independentment que pugui servir per a 

marcar els fulls de ruta, no és suficient ni definitiva per a legitimar coneixement que 

hagi estat falsat. 

 

Galileu resulta un exemple gratificant per a comprendre les rutes tant del descobriment 

com de la seva posterior presentació en societat, la seva posada en valor. Les seves 

maniobres cortesanes mostren clarament lʼinterès personal per delimitar un espai 

públic en el qual el poder establert reconeix els èxits i procura un suport de prestigi i 

solvència econòmica dʼacord amb els resultats i beneficis que li subministra el 

descobriment. 
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Galileu divulgador: Els Discorsi... 

 

Si la important difusió del Sidereus nuncius (1610) Galileu la deu a Cosme II de Mèdici, 

la dʼIl saggiatore (1623) la farà possible el papa Urbà VIII. Encara aquest darrer 

facilitaria lʼedició del seu polèmic Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

Tolemaico, e Coperniciano (1632). Podem situar lʼèpoca més difícil de Galileu a partir 

del 1633, amb el judici a què es veurà sotmès a causa de les implicacions teològiques 

que comporta la publicació de Dialogo..., en funció del seu escàs suport a la cort, 

degut a la desaparició o menyscabament dels seus principals valedors i, especialment, 

dʼUrbà VIII. Encara que inicialment tenia lʼautorització eclesiàstica ben aviat seʼl 

considerà herètic. Entre altres punts conflictius es trobava la maledicència que el 

personatge de Simplicio era un reflex del papa Urba VIII. Això va determinar que 

aquest permetés obrir el procés judicial contra lʼesmentada obra. A les acaballes de la 

vida, confinat en arrest domiciliari, presentarà la seva darrera obra: Discorsi e 

dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (1638), editada aquesta ja a 

Leiden (Països Baixos) fora de lʼabast de la Inquisició. Fou aquest el seu testament 

científic on recupera, desenvolupa, corregeix i actualitza els escrits anteriors, 

principalment el Dialogo...  

 

Actualment, els processos dʼaprehensió del conjunt de coneixements que la ciència 

proposa com a vàlids es gestionen, ja sigui tant des de lʼaspecte formal dels 

aprenentatges acadèmics com des de lʼinformal que facilita lliurement lʼentorn social i 

cultural (De Semir, 2014). Els uns es limiten a una etapa formativa i els altres es 

mantenen vigents i accessibles al llarg de la vida. Aquesta oferta cultural informal ha 

de ser entesa com a pràctica comunicativa mediatitzada per actors que sʼencarreguen 

de difondre coneixement. Òbviament, a lʼèpoca de Galileu hom no disposava de 

mecanismes variats per a comunicar ni tampoc els aprenentatges formals arribaven a 

la major part de la població; tanmateix, podem entendre que els interessos eren 

similars. 

 

Centren-nos ara en aquesta altra estratègia socialitzadora que representa el fet de 

construir adequadament un artefacte divulgatiu que permeti de comunicar a amplis 

sectors de la societat les idees pròpies i els arguments de debat que, en primer lloc, 

justifiquen el valor de les aportacions i, en segon, permeten la defensa dels interessos 

de partit. 
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La divulgació és un fet fonamentalment discursiu. Els sabers que es representen 

sʼexpressen, en origen, amb llenguatges tan específics que sovint lʼobstacle principal 

que apareix és el de la comunicabilitat. Des del punt de vista discursiu, aquest ha 

dʼintentar posar en pràctica procediments i discursos per tal que el resultat sigui una 

unitat textual tan encertada, eficaç i interessant com sigui possible, sense oblidar que 

aquest es produeix en situacions de comunicació concreta, amb interacció entre els 

agents implicats i amb intencionalitat evident, tant en allò que es diu com en allò que 

sʼomet. Però tot això no tindria sentit sense lʼesforç explicatiu, el fer saber i el fer 

comprendre, que parteix de lʼexistència dʼuna informació que cal tractar i que, en 

establir-se sobre una relació asimètrica, exigeix unes condicions diferents segons 

quins siguin el propòsit i els interlocutors: un contracte dʼexplicació i una seqüència 

explicativa. 

 

En aquest sentit podem assegurar que els Discorsi... de Galileu posseeixen una cosa 

que la millor literatura de divulgació científica hauria de tenir sempre: transparència 

expositiva i imaginació literària (Sánchez Ron, 2010). Deliberadament Galileu va voler 

escriure bona divulgació científica, i la seva primera elecció va ser escriure-la en italià 

per a fer-la intel·ligible a capes no erudites de la societat. Aquest llibre de Galileu va 

ser un èxit de vendes i lectors en el seu temps. Galileu tria un discurs narratiu basat en 

el diàleg,4 en què, en quatre jornades, tres personatges (Salviati, que representa 

Galileu mateix; Simplici, que representa la visió aristotèlica i ptolemaica, i Sagredo, un 

moderador equànime) discuteixen sobre com cal interpretar els moviments dels astres. 

Aquest recurs permet a lʼautor dʼexplicar les seves teories sense que sʼhi hagi de 

manifestar explícitament dʼacord (Elías, 2006). 

 

Galileu empra els recursos propis de la comunicació en benefici seu per a atreureʼs 

voluntats i aconseguir legitimitat per a les seves propostes, que no han estat 

acceptades de cap de les maneres. Més concretament, Galileu es disposa a 

argumentar, amb la seva retòrica discursiva obligada, que «les experiències factibles a 

la Terra són mitjans insuficients per a deduir-ne la mobilitat i que poden adequar-se 

tant a una Terra mòbil com a una Terra en repòs», tal com diu en el seu prefaci «Al 

prudent lector» i, això no obstant, tal com sʼha destacat incessantment, Galileu no va 

aportar cap prova o demostració de la mobilitat de la Terra (Beltran, 2001). Galileu no 

                                            
4 De la mateixa època, si bé una mica anterior, tenim un exemple metodològic proper: Los 
col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfol Despuig (ca. 1557). El diàleg, tot i que 
pertany a una tradició originària de lʼèpoca clàssica grega i llatina, esdevé aquí un gènere 
narratiu en prosa que opta per ficcions versemblants i que finalment intenta semblar més una 
conversa que no pas un debat teòric. 
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disposava de cap demostració (i la seva justificació per la teoria de les marees va 

resultar falsa), però els seus adversaris tampoc. La novetat principal que defineix 

Galileu consisteix en el fet que marca lʼimportant pas entre «experiència» i 

«experimentació», entre evidència immediata i evidència condicionada (racional). 

 

Galileu no pretén aportar cap discurs complementari al purament formal, atès que 

aquest encara no existeix. La seva ciència, la seva filosofia natural matemàtica, no 

sʼensenya a cap universitat: ell lʼestà construint, però es proposa, intencionalment, que 

aquesta convenci. 

 

A aquest efecte Galileu es proposa mostrar el relativisme mecànic que existeix entre 

observador i observat en la consideració dels moviments i la seva proposta quant als 

moviments locals (ja no com a processos, sinó com a simples canvis de posició) i 

quant al moviment que pot perseverar sense causa. La seva arquitectura (Romo, 

1996) comença, a la primera jornada, amb una crítica sistemàtica del model 

cosmològic tradicional, el ptolemaic, amb la intenció de situar-lo en igualtat de 

condicions amb el nou model copernicà que defensa Galileu (Salviati), per a la qual 

cosa aporta evidències de les seves observacions telescòpiques. A la segona jornada 

continua la seva explicació amb el problema del moviment diürn: la rotació terrestre, i a 

la tercera jornada amb el problema del moviment anual: el de translació al voltant del 

Sol. Al final de la tercera jornada sʼhauria dʼarribar a la conclusió que el moviment 

terrestre és, si més no, versemblant, o tan versemblant com la seva absència. A la 

quarta jornada sʼhauria dʼassolir lʼanticlímax explicatiu amb la demostració/justificació 

de la hipòtesi plantejada: els arguments a favor del moviment terrestre que Galileu 

pretén de fonamentar en lʼexplicació de les marees observables a la superfície 

terrestre. Cal reconèixer que finalment Galileu no aconsegueix el seu propòsit, tal com 

ho entenem actualment; això no obstant, va deure resultar suficient en aquell moment, 

suficient perquè les autoritats eclesiàstiques sʼhi preocupessin. 

 

Així doncs, els Discorsi... de Galileu presenten molts angles de visió. No tan sols 

resulten una defensa del copernicanisme, sinó també una història del pensament 

galileà en la seva capacitat de representar la seva «mirada amb els ulls de la ment», 

per a aprendre a veure la realitat amb unes altres eines, fins i tot quan allò que 

mostren és antievident. I no tan sols això: la seva obra representa també un exemple 

significatiu de com divulgar satisfactòriament i amb les eines literàries adequades. 
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Galileu, fins i tot amb la seva condemna eclesiàstica, va assolir el seu objectiu. En el 

seu temps apareixen les acadèmies científiques,5 inicialment sota el patrocini de la 

Cort i, en major o menor grau, deslligades del poder religiós, que imposen una nova 

ortodòxia, ara científica, als seus membres. Aquest model, que al principi promovia 

relacions epistolars entre ells i publicava anualment les que considerava de més 

interès, es manté en el procés de legitimació actual de revisió de coneixements per 

avaluació dʼexperts (peer review) dʼacord amb paràmetres científics contrastats. 

 

Addenda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frontispici del llibre Dialogo sopra i due massimi sistemi  
 del mondo Tolemaico, e Coperniciano, de Galileu Galilei. 
 Florència: Gio. Batista Landini, 1632. 

                                            
5 LʼAccademia del Cimento va ser una de les primeres societats científiques, fundada a 
Florència el 1657 per alguns deixebles de Galileu i finançada pel Príncep Leopold de Mèdici i el 
Gran Duc Ferran II de Mèdici. LʼAcadémie des sciences va ser creada el 1666, durant el regnat 
de Lluís XIV i sota el patrocini del seu primer ministre, Jean-Baptiste Colbert. La Royal Society 
of London for Improving Natural Knowledge o, simplement, la Royal Society, sol considerar-se 
que va ser fundada lʼany 1662. 
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Un bon exemple de les dues vessants de Galileu, la de cortesà i la de divulgador, el 

podem veure exemplificat al frontispici del seu llibre Dialogo... editat el 1632. És obra 

de lʼartista florentí Stfano della Bella, però cal suposar que Galileu el va inspirar. La 

seva lectura iconogràfica és molt reveladora. 

 

La part superior està dedicada a lʼautor i al mecenes al qual sʼofereix lʼobra. La veiem 

encapçalada per la corona ducal sostinguda per dos putti i sota el títol de lʼobra, el nom 

de lʼautor amb lʼafegit de Linceo –lʼacadèmia on pertanyia– i, finalment, el nom del 

protector, Ferran de Mèdici, amb el  títol corresponent;  tot rodejat i puntejat per una 

espècie de sis cossos celestes, com si fossin lʼal·legoria de la rotació de la terra al 

voltant del sol.  

 

A la part terrestre, la inferior, tres personatges dialoguen. Dos dʼells, el del centre i la 

dreta de lʼespectador, són fàcilment identificables; al ribetejat del vestit ostenten el seu 

nom i, alhora, porten a les mans la representació dels dos sistemes en controvèrsia. 

Ptolomeu, al mig, sosté la materialització del sistema geocèntric, mentre Copèrnic, al 

seu torn, mostra lʼheliocèntric. El tercer personatge sembla no portar cap atribut a les 

mans, però als seus peus es veu una fletxa i un buirac, indici inequívoc que es tracta 

dʼAristòtil, referència a la física aristotèlica representada per la trajectòria de la fletxa. 

Els tres personatges també sʼidentifiquen per la indumentària. Dos van abillats a 

lʼantiga, Aristòtil amb túnica i cap descobert i Ptolomeu tocat amb un turbant, 

anacronisme motivat perquè era dʼAlexandria dʼEgipte; Copèrnic va vestit a la manera 

polonesa i es toca amb un bonet eclesiàstic.  

 

El rerefons de la composició, que presenta una escena costera amb diversos vaixells i 

el mar al fons, tal vegada vol fer referència a la teoria de les marees que sostenia el 

mateix llibre de Galileu.  

 

Resulta molt significatiu comparar aquesta representació amb la del mateix Stfano 

della Bella de lʼany 1656 per al llibre Opere de Galileo Galileu, on surt representat 

pòstumament lʼastrònom oferint el seu telescopi a la deessa Urània. Segons altres 

versions les figures femenines representen lʼAstronomia, la Geometria o Perspectiva i 

la Matemàtica. 
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 Gravat de Stefano della Bella del frontispici del llibre Opere  
 di Galileo Galilei, editat per HH del Dozzi a Bolonya (1656). 
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Retorn  mental  als  hemideltes  
 

El fang es clivella i en petites macles la bova es rovella. 

Bandades de flamencs, ànecs i xatracs esgrafien un 

cal·ligrama. 

Dues riberes. Dues sagetes. Dues mars. I entre un extrem i 

lʼaltre: el riu, la solitud, els miratges. 

Lʼistme i els alfacs, la mar de dins i la mar oberta i a 

lʼarenal, petxines buides, plomes, ossos de sèpia i canyes. 

Dins lʼobscur: lʼolor dolça dels arrossars, la xiscladissa 

dels ocells menuts. Lʼolor de la mar, la flaire de lʼaire.  
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Al  bosc  lacti  
 

El canyar remoreja la mirada de lʼabsent. Només el vent     

i el pensament  naveguen. El cor és rebel. El llisal fuig.    

El gra dʼarròs ple de llet sʼunfla. Lʼangula remunta.  

Escolto un ocell que amb el seu esgarip travessa el bosc 

lacti. El silenci no existeix. Hi ha un cingle al revolt i un 

riu dʼaigües de vidre. Una arrel dʼaire creix cap a la 

infància. Soc un nadador que travessa lentament un somni. 

En doblar lʼilla de Buda, el zam-zam suau de les braçades. 

Avanço entre els joncars i les vores, un sol de coure vetust 

fa espitllar la crinera de les ones. 

Espills de sal. Vestigis. Àmfores de temps. El vertigen 

dels cossos.  La fel. La set. Lʼinexistent. Ser. Saber que no 

hem de tornar. 
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vòrtex  

 

Descriure la bellesa i la delicadesa dʼuna closca prima. 

Escriure amb la tinta dels arbres i les guspires dels sols de 

les Plèiades. Escriure amb les corbes del teu cos i el 

cristall esberlat de lʼànima. Sentir el trepig dʼalgú que no 

vindrà. Dir-te a cau dʼorella la caverna o les perles dels 

teus ulls, el seu besllum, el trau i la rosa. Ensumar la fusta 

seca que no prendrà, el buc obscur de ningú. Palpar 

lʼinconegut, descobrir una fotografia cremada, un arbre 

daurat, el quadre mai no vist. Intuir el camí que du enlloc. 

Dir el verí i la droga, la passió i el dolor sostingut. Dir 

lʼespina clavada i  lʼenigma, el destret, els ulls fits de la 

fera, la cruesa. Descriure la nuesa, el color dʼuna imatge 

mai no vista, la soledat, la llum i la durada. Enfonsar la 

punta dels dits en la neu i fer osques als ossos del temps. 

Dir el vincle i les dernes del malmès, lʼexaltació de la 

ment quan reneix. Dir el sol negre amb tinta rogent, dir 

lʼencís, el compromís, el desafiament, la lletra ardent, 

lʼesquinç. 

 
     Ricard Martínez Pinyol 
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El  vigilant  
  

Emmordassada  la  boca  i  amb  les  mans  i  els  peus  lligats,  el  vigilant  erra  per  lʼerm  de  

les  decepcions.  Ha  aterrat  de  la  inconsciència  vint  minuts  abans  de  les  set  del  matí.  

Dʼaquí  a  poc  arribaran  els  operaris  a  obrir  lʼempresa  i  el  descobriran  com  a  lʼúnic  

culpable   que   el   negoci   sʼenfonsi   definitivament.   No   haver   estat   capaç   dʼaturar  

aquell  parell  de  brètols  que  només  volien  passar  una  bona  estona...  

  

Els  feixos  de  diners  que  avui  havia  de  dur  al  banc,  els  ordinadors,  els  projectors,  els  

aparells   sofisticats   del   laboratori,   els   mesuradors   de   qualitat,   el   desfibril·lador,  

lʼaparell   de   música...   Fins   i   tot   la   munió   de   garrafes   plenes,   que   constituïen   les  

comandes  de  tota  la  setmana.  Tot  encabit  en  aquella  gran  furgoneta  tunejada.  Per  

què,  pensarà  després  el  seu  cap,  havia  deixat   la  vigilància  de  tot  aquell  patrimoni  

en  mans  dʼuna  sola  persona  ?  

  

La  màquina  de   fitxar  és  a  punt  dʼemetre  els  primers   sorolls   incòmodes  del  matí.  

Pocs  minuts  per  a  pensar  com  pot  dimitir  de  tanta  responsabilitat.    

  

La  porta  que  dona  al  dipòsit  se  lʼhan  deixada  oberta.  Potser  hi  ha  temps  més  que  

suficient  per  a  mirar  dʼanar-‐hi  rodolant,  fer  passar  el  cos  per  sota  la  barana  i  caure  

lentament  en  aquells  dos  milers  de  litres  dʼoli.    

  

I   sʼhi   posa:   només   deu   metres   el   separen   de   ser   lʼeterna   riota   de   tothom   a  

convertir-‐se  en  un  màrtir,  en  un  heroi  dʼobligat  record...    
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La  baldufa  
  

La  baldufa   li  esbossa,  al   terra,   lʼautògraf  que  sempre  havia  somniat.  O  bé  un  mal  

tatuatge,   o  un   joc  de   la   xarranca.  A   la   sènia   i   a   la  mula,   que   són   com  un   compàs  

condemnat  a  dibuixar  sempre  el  mateix  cercle,  seʼls  menja  lʼenveja.     No  saben  de  

què   serien   capaços   si,   com   fan   amb   la   baldufa,   els   deslliguessin   de   sobte.   Potser  

caldria,  abans,  que  sʼavinguessin  entre  ells;   saber  qui  depèn  de  qui,  qui  porta   les  

regnes:   la  sènia  de  lʼanimal  o  lʼanimal  de  la  sènia  ?  Els  pot  el  ressentiment  dʼuna  

vida  vista  sempre  des  de  la  mateixa  talaia.  

  

La  mula  sap  que  els  anys  no  passen  debades.  Un  matí,  aprofitant  una  distracció  de  

lʼamo,  fuig.  A  deixar  el  major  nombre  de  petjades  en  el  món,  a  fer  de  baldufa.  

  

La   sènia   es   queda   aferrada   al   terra   i   a   la   impotència,   a   veure   com   el   progrés   la  

ignora  definitivament.  
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La  magnòlia  i  el  nesprer  
  

Les  màquines  van  arrasar  fa  un  any  els  terrenys  de  Can  Co,  al  barri  de  la  Mina.  La  

parcel·la,   a   lʼespera   de   futures   construccions,   sʼha   convertit   en   un   solar   desolat,  

puntejat  de  les  herbes  que  el  sol  de  lʼhivern  i  les  escasses  pluges  han  consentit.  

  

Hi   sobresurten   dos   únics   arbres,   una   magnòlia   i   un   nesprer,   situats   al   mig   del  

descampat,   a   poca   distància   un   de   lʼaltre,   com   els   dos   únics   supervivents   de   la  

desfeta.  Per  fi  cara  a  cara,  en  un  duel  que  mai  no  haurien  imaginat,   ja  aclarits  del  

tot  els  camins  del  festeig,  de  la  correspondència.  

  

A  partir  dʼara,  ells  són  els  que  hauran  de  respondre  del  seu  entorn,  i  advocar  per  la  

perfecció  de  la  naturalesa.  Intentant  no  sospitar  que  algú,  dʼun  dia  per  a  lʼaltre,  els  

pot  arrencar  de  soca-‐rel,  per  a  sempre.  Fabulant  amb  el   fet  que  artistes  diversos,  

apostats  als  terrats  i  als  balcons  que  els  envolten,  plasmin  la  

seua  solitud  benigna.  Somniant  que  la  primavera  que  batega  en  els  ulls  dels  infants  

proclamarà  frondositats  mai  vistes.  I  que  les  branques  dʼambdós  superaran  a  poc  a  

poc  els  sis  metres  que  els  separen,  que  podran  per  fi  enllaçar-‐se  i  empeltar-‐se  amb  

el  corrent  dels  dies.  

  

Perquè  saben  que  ningú,  un  cop  confirmada  lʼabraçada  fraterna  dels  dos  arbres,  no  

gosarà  de  trencar  lʼencanteri,  provat  del  tot  lʼenèsim  miracle  de  la  natura.  
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El  ciclista  
  

Dissabte  Sant  a  València.  Després  dʼunes  hores  de  núvols,  el  sol  sobtat  ha  encès  la  

set  dels  records.  Busco  un  recer  on  acollir-‐los  dignament.  Em  fa  vergonya  sentir-‐

me  temptat  per  la  ciutat  buida,  però  també  dubto  dʼendinsar-‐me  per  pinedes  avui  

molt  transitades.  

  

Aquella  bicicleta  repenjada  al  mur  de  fa  dies,  amb  el  manillar  solt  i  inutilitzat,  em  fa  

decidir  de  pedalar,  sense  descans  i  sense  rumb.  La  bici  no  es  casa  amb  cap  carrer,  i  

em  guia  els  records  fent  revolts  per  les  virtuts  dels  afores  i  dels  límits,  invocant,  en  

la  solitud  urbana,  noves  destreses.  

  

Hi   ha   dos   retrovisors,   a   dreta   i   a   esquerra   del   manillar.   Dos   espills   que  

sʼobsessionen   a   fer   la   rateta   a   xamfrans   i   portalades,   a   enfilar-‐se   als   terrats,   als  

comptats  rostres  que  passegen.  Russafa,  encara  recomponent-‐se  de  lʼèxode,  tolera  

la  ruta  vaga,  i  riu  de  les  pessigolles  que  li  infringeix  un  ciclista  frívol  i  sense  concert.  

  

No,  no  són  pessigolles.  És  complaença,  gairebé  voluptuositat.  En  realitat,  és  ella,  la  

ciutat,   la   que  marca   el   rumb   i   el   ritme   trepidant   de   les  meues   pedalades.   Per   fi  

disposa  dʼun  humà  que   li  passeja   la   seua  melangia   i   amb  ella   alimentarà,  durant  

tota  la  tarda,  vespre  i  nit,  les  seues  múltiples  artèries,  un  cop  despreses  de  trànsit  i  

de  vianants.    
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La  marededeu  
  

Després   dʼhaver   desmentit   lʼidil·li   amb   un   altre   pastoret,   la   marededeu   en  

pràctiques  tornar  a  esbufegar,  resignada.  No  exerceix  ni  exercirà  mai   la  millor  de  

les  arts.  Hi  ha  una  sèrie  de  miracles  pendents  que  només  assumirà  un  redemptor,  

un  salvador,  un  home.  I  més  ara,  que  tornen  a  estar  de  moda  les  barbes.    

  

Se  sent  enganyada.  Li  van  vendre  la  disminució  brutal  de  vocacions  com  un  factor  a  

valorar.   La   possibilitat   dʼaccedir   a   un   cau  de   fascinacions   que   ara,   pel   fet   de   ser  

dona,  són  només  fum.  

  

Ja  sap  què  farà.  Trigarà  el  que  deliberen  els  llops  a  marxar  relativament  lluny,  on  

ningú   la   pugui   conèixer.   I   allí,   disfressar-‐se   de   baró   i   començar   a   divulgar   les  

escriptures,  la  paraula  de  Déu  (o  dels  déus,  el  que  faci  falta)  fins  a  envoltar-‐se  dʼun  

grup  de  fidels,  amb  els  poders  de  persuasió  que  només  dominen  les  dones.  

  

Quan  hagi  aconseguit  una  certa  notorietat,  en  el  moment  més  àlgid  del  seu  discurs,  

amb  centenars  de  persones  pendents  de  quina  és  la  paraula  següent,  se  soltarà  el  

pèl,   a   terra   la   túnica,   fora   la   barba...   A   partir   de   llavors,   vocables   com   pau,  

providència,   harmonia,   fraternitat...,   dits   per   una   donzella   completament  

despullada,  hauran  perdut  tot  el  sentit,  arreu.  

  
  
                        Agustí  Clua  
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Apotegmes  i  màximes  a  lʼobra                  
Los  col·loquis  de  la  insigne  ciutat            
de  Tortosa,  de  Cristòfol  Despuig    

 

Juan Antonio González 
Filòleg i professor 

 
Resum: Continuació de lʼestudi de les parèmies existents a lʼobra de Despuig, concreta-
ment, els apotegmes o cites i les màximes.1 Els apotegmes són un recurs molt usat pels 
autors per recolzar el que volen comunicar amb lʼopinió dʼun altre autor que ha tractat el 
mateix tema. Les  màximes, en aquest cas, són parèmies que tracten de temes jurídics. 
 
Paraules clau: paremiologia, col·loqui renaixentista, segle XVI, Cristòfol Despuig 
Palabras clave: paremiología, coloquio renacentista, siglo XVI, Cristòfol Despuig 
Key words: paremiology, renaissance colloquium,16th century, Cristòfol Despuig 
Mots clés: paremiologie, colloque de la renaissance, XVIè siècle, Cristòfol Despuig  

 

 

Apotegmes 

 

Els apotegmes (citas, segons Corpas; aforismos, segons Sevilla i Crida) són parèmies 

comparables als refranys, dites o llocs comuns, dels quals es distingeixen, 

principalment, per tenir autors coneguts, de les obres dels quals han estat extrets. 

Presenten la característica de la composicionalitat; és a dir, no solen tenir sentit figurat, 

sinó literal, encara que alguns poden ésser metàfores. La temàtica és molt variada, 

relacionada moltes vegades amb el coneixement experiencial general o el particular de 

lʼautor; així, dins del grup trobem aforismes i màximes. 

 

Molts han arribat fins als nostres dies i sʼhan convertit en veritats dʼabast universal. 

Altres no ho han aconseguit i avui és difícil trobar-los als reculls. Els de Los col·loquis 

pertanyen sobretot a escriptors clàssics, grecs i llatins, i a la Bíblia, però també a 

personatges medievals.  

 

Presenten una casuística variada que intentem diferenciar. Així distingim els 

apotegmes que reuneixen dues condicions, autor conegut i ser còpia exacta, o 

                                            
1 Aquest article dedicat a les parèmies dʼorigen conegut, cultes, i el dedicat als refranys, que va 
ser publicat en aquesta mateixa revista (González, 2018), formen part dʼun treball més ampli 
parcialment inèdit. 
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gairebé, de lʼoriginal; apotegmes traduïts per Despuig amb prou fidelitat a lʼoriginal; i 

versions lliures de Despuig creades a partir dʼobres llegides. Comparats amb els grups 

de Sevilla i Crida, només els del primer grup entrarien al dʼaforismes indicat per 

aquests autors; la resta serien frases proverbials.  

 

1. Apotegmes en idioma original  

 

En realitat, no és així en tots els casos, ja que les citacions dʼautors grecs estan en 

llatí, i també les dels evangelis. 

 

Alexander, serua pacta. Al quint col·loqui són freqüents els apotegmes que Despuig 

inclou per tal de disculpar la guerra que els catalans feren al rei Joan II. Utilitza 

principalment textos dʼAristòtil i de la Bíblia. El que veiem ara es tractaria, segons 

Lívio, dʼun dels consells del filòsof Aristòtil al seu alumne Alexandre (més tard 

emperador, anomenat El gran). Podríem traduir-lo per “Alexandre, conserva els 

pactes” i serveix per explicar que, precisament, el fet de no observar aquest consell 

per part del rei Joan II ha estat la causa de la revolta dels catalans:2 

 
[f. 82v] Lívio: A la fe que és així, y creheu-me altra vegada que lo rey ha de ser rey y no 

tirà, que lo nom de rey, a regendo, a bene regendo se deriva, y lo regiment ha de ser ab 

regla dreta, que tot és una mateixa virtut de vocable, y ha de guardar lo que promet 

també; y així, Aristòtil, entre altres concells y avisos que donà al rey Alexandre, molt 

saludables, li diu: «Alexander, serua pacta». (V, 334) 

 

Ca<r> los buenos sojusgados no tardaron de buscar cómo libraron sus estados. 

Lívio fa una reflexió sobre les injustícies que es cometen per part dels governants: 

sempre és pitjor cometre-les a una col·lectivitat que a un individu. Ho reforça amb un 

fragment del proverbi n.º 4 del Marquès de Santillana, pertanyent a lʼobra Proverbios 

glosados, I. De amor y temor, p. 25:3 

 
Lívio: Creheu-me que és fort cosa sufrir injúria una persona honrrada, quant més ho serà 

sufrir-la tot un regne, com ho diu lo marquès Iñygo López de Mendoza y molt bé: «Car 
los buenos sojusgados no tardaron en buscar como libraron sus estados». (V, 333) 

Dato uno inconuenienti plura sequuntur. Aquest apotegma també sʼemmarca en la 

discussió sobre les causes de la guerra entre Catalunya i el rei Joan II. Pertany al llibre 

                                            
2 Està recollit a lʼobra de 1752 Algemeneines Juristiches Oraculum, p. 328. 
3 Vegeu lʼapotegma És fort cosa... a lʼapartat 3, a la p. 56-57. 
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primer de la Física del filòsof Aristòtil i confirma que un fet inconvenient pot provocar 

una cadena dʼesdeveniments no desitjats. Segons Querol i Solervicens (2011: 148, n. 

116), era “un lloc comú utilitzat també per Alfonso Fernández de Madrigal, el Tostado, 

al Defensorium trium conclusionum”: 

 
Lívio: […] Y encara que lo rey Don Juan fonch un gentil príncep, o fos per induccions de 

malignes persones o per altres causes, no dexà de donar ell lo principi ad aquelles 

desgràsies quant féu aquella demasia al príncep Don Carlos, son fill, en no donar-li lo 

regiment de Navarra, com era de rahó y de justícia; y de aquella sement vingué ha nàxer 

tota aquella sisanya y tot lo mal que aprés succehí, quia dato uno inconuenienti plura 

sequuntur, y, com sabeu, qui causam damni dat damnum dedise uidetur. (V, 334) 

 

Este pedazo de pan hartaría a todos los leales de Castilla y a todos los traydores 

de Aragón. Lívio ens explica qui el va emetre i en quines circumstàncies. Queda 

emmarcat per la discussió sobre la guerra entre Joan II i el seu fill, al col·loqui quint, i 

està relacionat (podríem dir que formen una trilogia) amb els que citem més endavant, 

¡Ha, qué buen consejo!... i Si yo tuviese conmigo...: 

 
Lívio: O, senyor, que seria nunca acabar si tot lo contengut de coses semblants entre los 

castellans y sos reys se volgués contar. No sabeu lo que dix Don Juan de Lanuça, 

cavaller aragonès que fonch molts anys virrey de Aragó? 

Fàbio: No sé yo. 

Lívio: Estant allà en Castella, en la taula de un senyor, dix a son propòsit sobre certes 

diferènsies que ab un cavaller castellà portava, tenint un tros de pa en la mà: «Este 

pedazo de pan hartaría a todos los leales de Castilla y a todos los traydores de 

Aragón» (V, 332). 

 

¡Ha, qué buen consejo! Dígohos que con este pedazo de pan artaría a todos los 

leales de Castilla. És una mena de continuació del que comença per Si yo tuviese 

conmigo..., comentat més avant. Ara és Don Pedro qui narra una anècdota semblant a 

les altres que entren al mateix context; aquesta la protagonitza el rei Pere I de 

Castella, en guerra contra Pere III dʼAragó, criticant la poca fidelitat dels vassalls 

castellans envers el seu rei: 

 
Don Pedro: Y Don Pedro lo Cruel, rey de Castilla [...] Y com aprés, en hora que ya 

sopava, tornasen a importunar-lo que en lo endemà avia de donar la batalla, tornà altra 

volta a dir: «¡Ha, qué buen consejo! Dígohos que con este pedazo de pan artaría a 

todos los leales de Castilla». (V, 332) 
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Omnium rerum vicisitudo est. ʼTot el que succeeix ja ha succeïtʼ. Pertany a la obra 

Lʼeunuc, del comediògraf llatí Terenci. És pràcticament un sinònim de la sentència 

Nihil stabile sub sol, però es diferencien per l’autoria. Lívio els utilitza per explicar com 

unes nacions, quan arriben a la plenitud del poder, són prompte substituïdes per altres: 

 
Lívio: Senyor, no meʼn maravell, que són molts y més poderosos que nosaltres, y per ço 

poden seguir millor lo rey, y lo present és tostemps tingut per més just que lo absent, 

com ho diu lo Marquès de Sentillana en sos Proverbis; y també qu·és cosa natural y 

cada dia vista donar volta lo món, y lo dominar discórrer per les nacions sens refermar-se 

ni parar en una, que, com diu Salamó en lo Ecclesiàstich, al darrer capítol: «Nihil stabile 

sub sole», y lo poeta còmich: «Omnium rerum uicissitudo est». (II, 280)  

 

Rex Angliae, rex demonum; rex Galiae, rex asinorum; rex Hispaniae, rex 

hominum. Nos uero rex regum, sed non dominus dominantium. Emès per 

lʼemperador Maximilià, segons Don Pedro, serveix a aquest (i a Despuig) per confirmar 

la seva tesi que els súbdits han de ser ben tractats pel senyor, en contra dʼaltres 

opinions de lʼèpoca, com ara la de Maquiavel (cf. Querol i Solervicens, 2011: p. 147, n. 

109): 

 
Don Pedro: És molt gran veritat, majorment quant són verdaders hòmens los vassalls, 

com ho són en general los espanyols y per tals tinguts. Y mostra-u bé aquell graciós 

parlar del valerós e magnànim empe- [f. 82r] rador Maximiliano, que dehia com per un 

donayre: «Rex Angliae, rex demonum; rex Galiae, rex asinorum; rex Hispaniae, rex 
hominum. Nos uero rex regum, sed non dominus dominantium»; de manera que als 

espanyols tenia per hòmens. (V, 333) 

 

Si yo tuviese conmigo los soldados que el rey de Aragón tiene consigo y los avía 

por mis vasallos como él los ha, sin miedo alguno pelearía contra todos 

vosotros y con toda Castilla. Aquí, com a lʼanterior ¡Ha, qué buen consejo!, és Don 

Pedro qui narra una anècdota semblant a la primera, insistint en la poca lleialtat dels 

castellans envers el seu rei: 

 

Don Pedro: Y Don Pedro lo Cruel, rey de Castilla, he llegit yo que, estant prop de Oriola 

ab un poderós exèrcit contra [f. 80v] lo rey en Pere Tercer de Aragó, que també tenia 

altre exèrcit allí contra lo de Castella, y volent induhir alguns capitans castellans a son 

rey a què donàs la batalla, dix lo rey, tenint un pa, que de un fadrinet avia pres, en la sua 

mà: «Si yo tuviese conmigo los soldados que el rey de Aragón tiene consigo y los 
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avía por mis vasallos como él los ha, sin miedo alguno pelearía contra todos 

vosotros y con toda Castilla».  

 

Sumite materiam vestris qui scribitis equam viribus. Creat pel poeta llatí Horaci i 

citat a continuació de la traducció que en fa Despuig: “Ningú deu empendre obra 

desigual a les forces seues”. Vol dir que abans de començar un treball hem de 

mesurar si serem capaços de portar-lo a terme. Despuig fa palesa la dificultat de la 

tasca empresa i, alhora, una captatio benevolentiae, acte de modèstia per tal de 

demanar disculpes, des dʼun bon començament, per les possibles errades de lʼobra: 

 
Segons la doctrina de lʼexcel·lent poeta Oràsio escrita en la seua art de poesia, 

Il·lustríssim Senyor, ningú deu empéndrer obra desigual a les forses seues. Les paraules 

formals de Orasi són aquestes: «Sumite materiam vestris qui scribitis equam 

viribus». Y per ço yo, conforme a esta doctrina, no avia o no devia posar la mà en 

escríurer lo que va en estos sis col·loquis. (P, 256) 

 

2. Apotegmes en català copiats o traduïts per Despuig  

 

Encara que ha introduït variants als texts, Despuig ha respectat el significat original i 

part de la forma. 

 

La llei de bona amistat: tenir un voler i un no voler amb son amic. Adaptació 

dʼ«Idem uelle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est» (ʼEn definitiva, una 

amistat sòlida consisteix en voler el mateix i rebutjar el mateixʼ: Salusti, Catilina, 20, 4. 

Apud Aurea dicta). Com es pot llegir a Querol i Solervicens (2011: 63, n. 5), el tema és 

recurrent a lʼèpoca: al comentari del proverbi núm. 1 del capítol De amicicia, dels 

Proverbios del Marquès de Santillana, llegim referent a la verdadera amistat: “y ésta es 

la que dice Aristóteles, que hace de los amigos un corazón, una voluntad y un querer” 

(p. 294). En trobem uns de semblants a la PCC: «Dos amics són un voler i un cos» (A: 

1001) i també «Un mateix voler dʼamics és vera amicícia» (A: 1106).  

 

Per a Despuig, qui és amic de veritat està sempre dʼacord amb el seus amics, vol el 

que ells volen i rebutja allò que ells rebutgen: 

 
Lívio: [...] la natural condisió mia és tal que tantost se transforma lo ànimo meu en lo 

ànimo de mon amich, y de allí ve que no sé voler sinó lo que ell vol. 

Don Pedro: Aqueixa és, a la fe, la lley de bona amistat: tenir un voler y un no voler ab 

son amich. (II, 278) 
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La passió totalment cega lʼenteniment. Qui està apassionat en algun assumpte no 

pensa amb objectivitat. Despuig atribueix aquesta frase sentenciosa al “filòsof” 

(Aristòtil) i al poeta Ausiàs March, però no hem pogut trobar cap referència literal a les 

seves obres. De totes formes, la parèmia devia ser molt coneguda a la seva època, ja 

que el Covarrubias (cegar, p. 399.b.53) diu: “Dezimos cegar la codicia y el enojo y la 

pasión y el amor”, i els diccionaris actuals (DIEC, DCVB, DDLC, DRAE) al mateix lema 

posen com a segon o tercer significat una definició molt semblant formalment a la que 

Despuig apunta. La parèmia li serveix a Lívio per reconèixer que aquesta ha estat la 

causa per la qual ell ha obrat dʼaltra manera en altre temps: 

 
Fàbio: Donchs jo us he vist de altre parer en altre temps. 

Lívio: Les ores predicava ab passió; <a> la passió totalment segua lo enteniment, com 

ho diu lo filòsof y lo excelent poeta català Ausiàs March. (I, 266) 

 

La veritat és filla del temps. Es tracta de la traducció de lʼapotegma llatí dʼAulus 

Gel·li, Veritas filia temporis. És a la PCC (V: 618), on la primera cita és la de Despuig.  

 

Aquest la fa servir dues vegades al col·loqui quart i amb ella ens diu que encara que 

els homes pretenguin amagar els seus fets, tard o dʼhora aquests surten a la llum: 

 

Lívio: Mas sabeu, senyor, de ahont me par a mi que ve això? De haver tengut los 

hòmens totstemps gran cortedat en escríurer en llaor de dones y, per altra part, elles, les 

pobretes, puix no són ensenyades, no tenen abilitat per a fer-ho. Resten per ço les bones 

obres y virtuts sues escurides y oblidades, mas puix la veritat és filla del temps, lo 

mateix temps, a pesar de la negligència dels hòmens, la parix a son temps. (IV, 306) 

 

Les coses dʼadmiració no es deuen contar. Consell que dóna Don Pedro a Fàbio 

quan aquest li parla del miracle de la Santa Cinta de Tortosa. El consell està basat en 

lʼautoritat del Marquès de Santillana i es refereix a la dificultat de creure alguns fets 

considerats miraculosos. 

 

A la PCC (C: 3367), com es cita Despuig segons lʼedició de Fita (1877), hi figura “vos 

dehuen constar”, en lloc de “no es deuen contar”. Els versos de Santillana als quals es 

fa referència donen la raó a les versions derivades del manuscrit B-20: “Los casos de 

admiración / non los cuentes, / ca non saben todas gentes / como son”. Pertanyen al 

llibre V dels Proverbios, titulat De sobriedad (p. 232): 
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Don Pedro: Que sia així! 

Fàbio: Així és, com ho dich. 

Don Pedro: Guardau que contau cosa molt estranya y molt difícil de crèurer y, així, 

perillosa per a vostra reputasió, que les coses de admirasió, com sabeu, no·s deuen 
contar, com diu lo Marquès de Santillana. (I, 275)  

 

Les coses mitjanes són més durables. Al col·loqui sisè, gairebé tancant lʼobra, els 

tres protagonistes comenten lʼestancament en què, al parer de Lívio i D. Pedro, es 

troba la ciutat de Tortosa, però Fàbio conclou la discussió pràcticament amb aquest 

pensament al qual se li pot atribuir un significat positiu doble: per una banda, el podem 

relacionar amb altres parèmies o locucions a lʼobra que fan referència al pactisme 

(cercar un tall, ésser un bon medi per als dos extrems...), que en moltes ocasions ha 

resultat beneficiós a la ciutat i, per altra, podem veure-hi una referència al tòpic literari, 

tan freqüent a lʼèpoca renaixentista, de lʼaurea mediocritas: La ciutat està en una 

situació mitjana dins la Corona dʼAragó i això li ha permès, entre altres coses “envellir 

tant” i, als seus habitants, tenir “lo que havem menester”. Encara que el tòpic té el seu 

origen en Aristòtil, Despuig podria haver-lo extret de les obres dʼHoraci, citat al pròleg 

de Los col·loquis, al qual es considera creador del tòpic literari: 

 
Fàbio: Ara donchs, senyors, si a Déu plau aixís, plàsia també a nosaltres, y tal laʼns 

conserve lo mateix Déu y tals nós viscam en ella; y puix no·ns hi falta lo que havem 

menester, no serquem lo que no havem menester, perquè les coses mijanes són més 

durables, y per ço Tortosa ha tant envellit, com lo senyor Lívio ha amostrat, perquè no 

és estada masa gran. (VI, 353) 

 

Lo present és tostemps tingut per més just que lʼabsent. Aquell qui és present en 

un judici o discussió té més probabilitats de guanyar que no lʼadversari que no hi és. 

Despuig, per boca de Don Pedro, interpreta el proverbi n.º 10 del Marquès de 

Santillana: «Ca muy tarde al absente / fallan justo, / nin por consiguiente injusto / al 

presente». A la PCC hi ha la següent entrada: “Ni absent sense culpa ni present sens 

disculpa (A: 88); no es cita Despuig.  

 

Com que els castellans (sobretot la noblesa) són a prop del rei, tenen més possibilitats 

dʼésser creguts i afavorits que els catalans, els quals viuen lluny de la cort reial: 

 
Don Pedro: [...] No lo y cal llevar que, sert, ella és una gentil nació, la cathalana, valerosa 

y molt sàvia, si bé que per a vuy també se està arrimada com ho esta[n] la aragonesa y 

valenciana, que estos castellans sʼo beuen tot. 
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Lívio: Senyor, no meʼn maravell, que són molts y més poderosos que nosaltres, y per ço 

poden seguir millor lo rey y lo present és tostemps tingut per més just que lo absent, 

com ho diu lo Marquès de Sentillana en sos Proverbis. (II, 279) 

 

(Ni) Los minyons no ho ignoren. Sembla una modificació de la frase de Juvenal 

(però respectant el significat) Nec pueri credunt, ʼni els nens sʼho creuenʼ (també citada 

per Voltaire a lʼobra Contra el fanatismo), emprada per a dir que una cosa és evident. 

La frase, més modificada, Fins i tot els xiquets ho saben, és usual a les comarques de 

lʼEbre a lʼèpoca actual. En aquest cas, la pertinença del regne de Nàpols a la Corona 

dʼAragó és tan clara que fins i tot els minyons ho saben a Catalunya, la qual cosa fa 

més sospitós de parcialitat el que diu lʼhistoriador castellà Pero Mexia: 

 
Lívio: [...] Pero Mexya, en la sua Corónica Imperial, en lo segon capítol de la vida de 

lʼemperador Maximiliano, fa pijor, que posa lo regne de Nàpols sots lo domini y Corona 

de Castella, essent com és tan clarament de la Corona de Aragó, que los minyons no u 

ignoren. (II, 285) 

 

Mirau, senyors; al rei no li lleveu res del seu, però tampoc no us consell que li 

doneu res del vostre, perquè a ell no li farà fretura, i podreu-la fer a vosaltres. 

Aquesta parèmia admet una doble interpretació: la més probable i senzilla és 

considerar-la un apotegma de qui les pronuncia, però també es pot relacionar amb un 

refrany. En ambdós casos lʼexplicació és semblant. Es tractaria de les paraules que, 

segons Despuig, pronuncià Miquel Terçà, tortosí que ocupava un alt càrrec de la 

Corona dʼAragó, amb les quals aconsellà els seus conciutadans de no cedir al rei 

costums aconseguits pels ciutadans amb el seu esforç, perquè no les podrien 

recuperar.  

 

El text o és creació de lʼautor citat o és lʼaplicació que fa Despuig dʼun refrany que ha 

arribat als nostres dies, recollit amb diverses formes pel DCVB (pera Ref. g) i la PCC 

(S: 806): “Amb ton senyor no hi vulgues partir peres, perquè ell se menjarà les 

madures i tu et quedaràs amb les verdes” (aquesta forma, recollida també al CVC). El 

significat, avui, és semblant; segons el DCVB: “significa que en les baralles o disputes 

amb el superior o amb el poderós, aquest surt sempre guanyador”:  

 
Lívio: És aqueixa molt gran veritat [...]. Y per ço digué bé, y molt bé, miser Miquel Tersà –

natural de esta ciutat, regent del Supremo Concell Real de la corona de Aragó, que, com 

sabeu, fonch un home de molt singular ingeni y doctrina–, estant dins de la casa del 

regiment de assí per a tractar negosis del patrimoni real, venint a son propòsit: «Mirau, 
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senyors; al rey no li lleveu res del seu, però tanpoch no us consell que li doneu [f. 

40r] res del vostre, perquè a ell no li farà fretura, y poreu-la fer a vosaltres». (III, 

296) 

 

Ningú deu emprendre obra desigual a les forces seues. Traducció de lʼapotegma 

Sumite materiam vestris qui scribitis equam viribus, citat a continuació dʼaquesta 

traducció que en fa Despuig.4  

 

No es pot dir ser un rei pobre que sia rei de regne ric. Hi ha una variant a la PCC: 

«Rei de ric regne no pot ésser pobre» (R: 392). No se cita Despuig, sinó el Tirant on, al 

cap. CXLIII, dins els consells que Abdal·là Salomó donà a Tirant, li diu que el príncep 

ha de recordar la resposta del “savi Emperador, animosa, dient no voler lʼor, mas voler 

senyorejar a qui el posseeix. Més val tenir los vassalls rics, que no lo fisc; e sàpia que 

lo príncep de ric regne no pot ésser pobre”. No especifica qui va ser aquest “savi 

Emperador”. El significat és que, si un regne és ric, qui el dirigeix, encara que ell no 

tingui riquesa material, com la tenen els seus vassalls, la té moral.  

 

Amb ella, Don Pedro sʼestranya que, malgrat que els dirigents de lʼEsglésia tortosina 

disposen de bones rendes, la construcció de la catedral hagi de córrer per compte de 

la ciutat: 

  
Don Pedro: Com deixa de ésser la església rica tenint riques les dignitats? No sabeu que 

no·s pot dir ser un rey pobre que sia rey de regne rich?  

Fàbio: Sí, però això és quant lʼamor y caritat abunda, y quant se ha més lo bé comú que 

lo particular. Assí, senyor, tenim altra usansa y de lʼhús fem lley. (I, 272)  

 

Part de prudència és no voler la persona oir cosa que li ha de pesar si remeiar no 

la pot. Traducció quasi literal de la sentència que figura a lʼobra dʼAlfonso de Valdés, 

Diálogo de Mercurio y Carón (2005: 206): “Carón: ...No sé si me vaya o si me 

asconda, que parte de prudencia es no querer hombre oír cosa de que sabe 

haber de recebir pesar si no lo puede remediar”. No sabem si hi ha un origen comú 

anterior (probablement lʼÈtica dʼAristòtil) i si Despuig el coneixia, però el fet és que 

aprofita les obres de Valdés en alguns punts concrets de la seva.  

 

En aquest cas ens diu que és inútil parlar de coses passades que ens poden ferir, si 

no és que parlant dʼelles poguéssim corregir els efectes nocius que han pogut causar: 

                                            
4 Vegeu més amunt lʼapotegma llatí, a la pàg. 51. 
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Fàbio: Mirau, senyor, si dir-se pot sens perjuhí nostre, també us suplique yo lo mateix, [f. 

66v] y si no, a la fe, que no seʼn parle res, que part de prudència és no voler la 

persona oÿr cosa que li ha de pesar si remediar no la pot. (IV, 321)  

 

3. Versions lliures de Despuig creades a partir dʼobres llegides  

 

Els considerem apotegmes, ja que coneixem autors i obres citats per Despuig. També 

es podrien classificar com a aforismes dʼautor. 

 

De tan mala i de tan bestial cosa, ni ésser ni parèixer. Sembla una adaptació de la 

frase de Juli Cèsar La dona del Cèsar no tan sols ha dʼésser honrada, sinó que ho ha 

de semblar, recollida per Plutarc a les seves Vides paral·leles, que pronuncià quan el 

volien fer desistir de divorciar-se de la seva esposa. Actualment, la frase de Cèsar la 

trobem al Refranero multilingüe del CVC com a equivalent català del refrany castellà 

No basta ser bueno sino parecerlo, el significat del qual és ʼRecomienda ser realmente 

bondadosoʼ.  

 

Aplicat a lʼobra, a lʼèpoca de Despuig, ésser luterà, enfrontat al catolicisme majoritari a 

Espanya, era objecte de persecució. Notem els qualificatius que aplica al luteranisme 

(mala, bestial) per evitar qualsevol acusació per part de la Inquisició: 

 
Lívio: Vós, senyor, per no parèixer luterà en res ni per res, dieu això. 

Don Pedro: De tan mala y de tan bestial cosa, ni ésser ni parèixer! Diga, senyor 

Fàbio, son cuento, per mercè. (I, 276)  

 

És fort cosa sofrir injúria una persona honrada, quant més ho serà sofrir-la tot 

un regne. Reflexió que fa Lívio sobre les injustícies comeses tant al nivell individual 

com al col·lectiu. Ho reforça amb un fragment del proverbi n.º 4 del Marquès de 

Santillana,5 però, encara que a la glosa del proverbi es parla únicament que la llei 

natural permet a lʼhome, com a individu, defensar-se de qualsevol agressió, Lívio ho fa 

extensiu també a una col·lectivitat humana i ho aplica a les causes de la guerra entre 

Catalunya i el rei Joan II: 

 
Lívio: Creheu-me que és fort cosa sofrir injúria una persona honrada, quant més ho 

serà sofrir-la tot un regne, com ho diu lo marquès Iñygo López de Mendoza y molt bé: 

                                            
5 Vegeu més amunt lʼapotegma Ca los buenos..., a la pàg. 48. 
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«Ca<r> los buenos sojusgados no tardaron en buscar cómo libraron sus estados».” (V, 

333)  

 

Lo rei ha de ser rei i no tirà. Lívio justifica la guerra dels catalans contra el seu rei 

Joan II perquè aquest obrà com un tirà, sense tenir en compte els acords de les Corts. 

La procedència de la parèmia no sembla única. És possible que es basés en els 

exemples citats al llibre I dels Proverbios del Marquès de Santillana n.º 1, on parla dels 

consells de Sèneca a Neró, i n.º 2 (que extreu de lʼobra Consolatione, de Boeci) sobre 

el tirà Dionís I de Siracusa, qui malvivia pel temor de morir assassinat pels seus 

súbdits. Però també sʼha pogut servir del Diálogo de Mercurio y Carón (p. 180, n. 20), 

on Alfonso de Valdés la fa originària dʼAristòtil (Ètica?): 

 
Lívio: A la fe que és així, y creheu-me altra vegada, que lo rey ha de ser rey y no tirà, 

que lo nom de rey, a regendo, a bene regendo se deriva [...] Y encara que lo rey Don 

Juan fonch un gentil príncep, o fos per induccions de malignes persones o per altres 

causes, no dexà de donar ell lo principi ad aquelles desgràsies quant féu aquella 

demasia al príncep Don Carlos, son fill, en no donar-li lo regiment de Navarra, com era 

de rahó y de justícia. (V, 334)  

 

No danya a res lo saber lo succés de les coses passades, ans aprofite molt bé i 

fa que los que no les ignoren són quasi profetes de les per venir. Segons Querol i 

Solervicens (2011: 149, n. 123), tot el paràgraf  “glossa la concepció ciceroniana de la 

història com a immortal [...] a De oratore, II, 9, 36”. Però també hi degué influir 

lʼexemple del proverbi n.º 3, del llibre 1r del Marquès de Santillana, Proverbios 

glosados, on se cita el següent fragment del llibre segon de la Retòrica dʼAristòtil: “en 

los autos y obras de los hombres vemos comunmente los hechos por venir semejantes 

a los pasados, y por tanto es comun costumbre de los autores, porque mejor se 

imprima lo que dicen, y para mostrar mas verdad lo que dicen, intoducir exemplo de 

cosas que en semejante caso hayan pasado.” (p. 21).  

 

Amb la parèmia sʼinvita a la lectura dels fets històrics, al·legant que el coneixement del 

passat no pot perjudicar en res lʼhome; al contrari, és font de delit i profit, perquè amb 

lʼexperiència dels fets passats es pot planificar millor els futurs:  
Lívio: E aquí, senyor Fàbio, si en esta terra os donàveu a legir, los que són hòmens 

honrrats, sabríeu primerament, com ja us tinch dit, millor qui són, y entendríeu estes y 

altres semblants coses dignes de memòria, que hos deleytarien y aprofitarien; per ço, de 

assí avant obriu los ulls y llegiu tostemps que pugau, que no danya a res lo saber lo 
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succés de les coses pasades, ans aprofite molt bé y fa que los que no les ignoren 

són casi profetes de les per venir. (V, 334)  

 

No es pot dir cruel lo pare per castigar ni reprendre al fill per a que visca 

virtuosament. Lívio ens diu que és el pensament de Petrarca, exposat a lʼobra Trumfo 

Mortis (Triomf de la Mort). Querol i Solervicens comenten en nota (2014: 113, n. 74), 

que en realitat no cita uns versos determinats sinó que “sintetitza el sentit del discurs 

que la Mort adreça a Laura (I, vv. 37-38 i I, v. 108) i de les revelacions de Laura, ja 

trapassada, al Jo-líric (II, vv. 34-39)”. Això és correcte, però caldria afegir que cap a la 

fi de la segona part hi ha uns versos que ens donen una precisió:  

 
Después de averme scuchado, / sospirando dixo luego: / “Ni fue, ni será apartado / mi 

coraçón de tu lado, / mas supe templar tu fuego. / [fol. lxxiii v] “Porque, para bien salvar  / 

nuestra juventud y fama, / esto pudo aprovechar, / y la madre, en castigar, / cruel 

ninguno la llama.”6 

 

Si ens fixem en els versos subratllats, veiem que allò que ha fet Despuig és fer 

extensiva lʼautoria del càstig que, segons Petrarca, ordena la mare perquè la filla visqui 

virtuosament, a tots dos cònjuges. Ha de ser així en el cas del tortosí, ja que està 

parlant de lʼeducació dels fills, no de les filles, i les mares no tindrien tanta autoritat 

sobre els elements masculins de la família. 

 

El comentari de Lívio dona pas a un refrany sobre el mateix concepte, Qui bé et voldrà 

te castigarà,7 i pràcticament tanca el tema de la conversa que estava centrada en 

lʼeducació dels fills de la classe dirigent tortosina: 

 
Lívio: No·s pot dir, senyor Fàbio, cruel lo pare per castigar ni repèndrer al fill per a 

què vixca virtuosament, com maravellosament descriu lo famós y laureat poeta y gran 

orador Petrarca en lo Trumpho de la mort, perquè com [f. 54v] diu lo nostre refran 

cathalà, «qui bé·t vol<t>rà, te castigarà». (IV, 310) 

 

Veig-lo i no sé si ho crega! Parèmia amb la qual es diu que un fet és difícil de creure. 

Avui és «Ho veig i no mʼho crec», considerat refrany per alguns autors. A la PCC 

trobem Veure per creure (V: 738), però no s'hi cita Despuig. Covarrubias (1000, b, 45) 

anota: “Ver y creer, proverbio de los que no se confían de que se les trata verdad”. El 

situem entre els apotegmes perquè Despuig indica el seu origen: la resposta de Sant 
                                            
6 Copiats dʼObregón (2012: 223-224). 
7 Vegeu-ne un comentari a González (2018: 52). 
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Tomàs a la resta dʼapòstols quan li van dir que Jesús havia ressuscitat, narrada a 

lʼEvangeli de Sant Joan (20, 24-28).  

 

Lívio sʼestranya dʼun fet insòlit com és el que Don Pedro no hagi anat directament a 

casa seva en arribar a Tortosa. Don Pedro li comenta (amb una mica dʼhumor perquè 

canvia la forma de la parèmia), el cas evangèlic de sant Tomàs: 

 
Lívio: Que novetat és aquesta, senyor Don Pedro, que vostra mercè és en Tortosa y no 

és en ma casa? Vey-lo y no sé si u cregua!  

Don Pedro: Donchs sent Thomàs quant agué vist ya cregué; per ço, vostra mercè no sia 

més fort de condició que sent Thomàs. (I, 261)  

 

Màximes 

 

Les màximes són parèmies que tenen caràcter jurídic. Al principi serien apotegmes, 

però amb el temps s’ha oblidat el nom de l’autor. Nʼhi ha poques, encara que alguns 

dels apotegmes tenen aquest caràcter: 

 

Fragenti fidem fides frangatur eidem. Parèmia recollida en nombrosos documents 

jurídics. A lʼobra Aurea dicta, p. 413, trobem la variant Fragenti fidem, fides non est 

servanda, però no diu lʼautor. Despuig no dona la traducció, que seria: ʼNo sʼha de 

guardar la fe (paraula) a qui ha trencat la sevaʼ. Amb ella, Lívio vol excusar els 

catalans dʼhaver-se aixecat en armes contra Joan II: 

 
Lívio: Més fort cosa és trencar la fe promesa en acte tan senyalat matant la persona de 

son propri rey; que, a la veritat, ya lo príncep Don Carlos era senyor de Catthalunya ab 

tot effecte, que son pare, com ja tinch dit, no·s reservà en ella sinó lo nom de comte de 

Barcelona, de manera que ja als cathalans no sols los féu lícit tornar per la honor sua 

pròpria, per rahó de [f. 79v] la fe y paraula rompuda, perquè fragenti fidem fides 

frangatur eidem, però per la deshonrra de son rey y senyor, com ho era ja lo príncep. 

(V, 331) 

 

Qui causam damni dat damnum dedisse uidetur. Aquesta parèmia sʼemmarca en la 

discussió sobre les causes de la guerra entre Catalunya i el rei Joan II, al qual carrega 

Lívio la responsabilitat dʼhaver-la donat inici quan va negar la regència de Navarra al 

Príncep de Viana. Per justificar la seva teoria se serveix de citacions diverses, entre 

elles aquesta dʼautor no conegut. La màxima era un lloc comú de la jurisprudència a 

l`època, segons Querol i Solervicens (2011: 149, n. 117), els quals indiquen que també 
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lʼempra, Alfonso de Valdés al Diálogo de las cosas sucedidas en Roma (p. 223, n. 

309), allí sʼofereix la següent traducció “Quien es causa de condena, merece que sea 

condenado”:  

 
Lívio: […] Y encara que lo rey Don Juan fonch un gentil príncep, o fos per induccions de 

malignes persones o per altres causes, no dexà de donar ell lo principi ad aquelles 

desgràsies quant féu aquella demasia al príncep Don Carlos, son fill, en no donar-li lo 

regiment de Navarra, com era de rahó y de justícia; y de aquella sement vingué ha nàxer 

tota aquella sisanya y tot lo mal que aprés succehí, quia dato uno inconuenienti plura 

sequuntur, y, com sabeu, qui causam damni dat damnum dedise uidetur. (V, 334) 

 

 

Bibliografia 

 

Conca Martínez, Maria; Guia Marín, Josep (2014): La fraseologia. Principis, mètode i 

aplicacions. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Bromera. Alzira. 

 

Corpas Pastor, Gloria (1997): Manual de fraseología española. Gredos. Madrid. 

 

Despuig, Cristòfol (1877): Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa [1557]. Fidel 

Fita, ed. La Renaixensa. Barcelona. 

 

— (2011): Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa [1557]. Enric Querol i Josep 

Solervicens, ed. Abadia de Montserrat. Barcelona. 

 

González, Juan Antonio (2018): «Els refranys a lʼobra Los col·loquis de la insigne 

ciutat de Tortosa, de Cristòfol Despuig». Quaderns de lʼEbre, 7: 44-55. 

 

Obregón, Antonio de (2012): Francisco Petrarca, con los seys triunfos de toscano 

sacados en castellano, con el comento que sobrellos se hizo [1512]. Roxana Recio, 

ed. crítica. eHumanista. UC Santa Barbara. En línia. 

 

Querol Coll, Enric (2006): Estudis sobre cultura literària a Tortosa a lʼEdat moderna. 

Publicacions de lʼAbadia de Montserrat. Barcelona. 

 

Santillana, Marqués de (1799): Proverbios glosados. Fermín Villalpando, ed. Institución 

Milá y Fontanals, CSIC. Madrid. Edició digital. 



quaderns de l’Ebre 

 

    la llengua parla 
eontesnecessària 

 61   

 

Sevilla Muñoz, Julia; Crida Álvarez, Carlos (2013): «Las paremias y su clasificación». 

Paremia, 22: 105-114. Centro Virtual Cervantes. Madrid. Edició digital. 

 

Valdés, Alfonso de (1527?): Diálogo de las cosas acaecidas en Roma. R. Navarro 

Durán, ed. Cátedra. Madrid, 1992. 

 

— Diálogo de Mercurio y Carón (ca. 1528-1530): R. Navarro Durán, ed. Cátedra. 

Madrid, 2005. 2a ed. 

 

Diccionaris: 

 

Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. (2001-2002): Diccionari català-valencià-

balear. Moll. Palma de Mallorca. 10 v. En línia. [DCVB] 

 

Covarrubias, Sebastián (1998): Tesoro de la lengua castellana o española (1674). 

Martín de Riquer (ed.). Alta Fulla. Barcelona. 4a ed.  

 

Farnès, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada. Columna. Barcelona. 8 v. 

[PCC] 

 

Institut dʼEstudis Catalans (2017): Diccionari de la llengua catalana (DIEC2). 

Enciclopèdia Catalana, Edicions 62. Barcelona. En línia. [DIEC] 

 

Rafel i Fontanals, Joaquim, dir. (1998-2016): Diccionari descriptiu de la llengua 

catalana. Institut d'Estudis Catalans. En línia. [DDLC] 

 

Real Academia Española (2016): Diccionario de la lengua española. Espasa-Calpe. 

Madrid. En línia. [DRAE] 

 
  



    calaix d’apòcrifs  62  

quaderns de l’Ebre 
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Resum: Rescat del cançoner popular vuitcentista desconegut titulat Poesías populares 
(1862) de lʼexiliat carlista Tomàs Segarra i de les cobles en llengua catalana i castellana 
recollides en els escenaris de la Primera Guerra Carlista a les terres de lʼEbre.  
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El segle XIX hispànic és un segle de convulsions polítiques i socials, igual que, en 

distints graus, passa arreu dʼEuropa. Cal no oblidar que el dinou és el segle de les 

revolucions.  
 
Una figura social característica dʼesta època és la de lʼexiliat polític, habitualment 

conegut per la denominació francesa dʼemigré. França encarnava la revolució i les 

llibertats polítiques i per això era el país dʼacollença dels fugitius i perseguits per raons 

polítiques, encara que també va tenir la seua quota dʼemigrats polítics, entre els quals, 

potser el més il·lustre de tots, Victor Hugo, exiliat a les illes del Canal. 
 

Espanya va encetar esta dinàmica a partir del final de la Guerra del Francès (1808-

1814). El primer contingent nombrós dʼemigrats hispànics van ser els afrancesats i les 

seues famílies, que van seguir el camí dels exèrcits napoleònics en la seua retirada 

cap a França. La situació es repetiria i seria recurrent durant el regnat de Ferran VII 

(1814-1833), que desembocaria després de la seua mort en la llarga guerra civil dels 

Set Anys (1833-1840), que és com es va conèixer a lʼèpoca la Primera Guerra Carlista, 

a la qual en seguirien altres dos. Durant este conflicte es va originar una doble 

emigració forçada, primer a nivell local, la dels partidaris del carlisme que fugien cap 

als territoris controlats per les forces carlistes i, viceversa, la dels liberals cap a zones 



quaderns de l’Ebre 

 

    calaix d’apòcrifs 
 

 63   

 

dominades pel govern. La segona seria la dels que marxarien del país en el decurs del 

conflicte i, sobretot, una vegada acabada la lluita, els derrotats carlistes. 
 
El sud de França era un formigueig dʼexiliats de totes les condicions  i colors polítics. A 

partir del final de la guerra, bona part de les tropes carlistes van passar la ratlla de 

França i van abandonar el país. Lʼexèrcit de Ramon Cabrera era un dels contingents 

més nombrosos dels que es van exiliar. La major part dels seus components eren 

voluntaris procedents de lʼàmbit de la diòcesi de Tortosa, valencians, ebrencs i 

aragonesos de la Franja dʼAragó. El govern francès, per evitar problemes, va 

redistribuir els emigrats arreu de lʼHexàgon. Però no tots van fer cap al país veí. Una 

proporció significativa, els de més notorietat i possibilitats econòmiques, es van establir 

a Anglaterra. A tall dʼexemple característic, el cabdill Cabrera primer va romandre a 

França, per establir-se definitivament a Wentworth, no lluny de Londres, maridat amb 

una rica hereva anglesa, lady Catherine Richards.	  
 
El nostre personatge, Tomàs Segarra, n'és una 

excepció; el poc que sabem dʼell el situa a la 

capital de Baviera, Munic. El seu nom ens evoca 

el dʼun altre Tomàs Segarra (1846-1895), ben 

conegut com un dels capitostos de la Tercera 

Guerra Carlista (1872-1876). Este segon va 

actuar pel territori que llavors dins de l'àmbit 

militar es coneixia com a front del Centre o de 

Llevant i que englobava bona part de la 

demarcació del bisbat tortosí. Era fill de Traiguera 

i tot fa pensar que, a banda de lʼhomonímia, 

possiblement el lligava algun parentiu més o 

menys estret amb el nostre Segarra, encara que 

és un punt difícil de determinar.  

 
Poesías populares, colegidas por Don Tomas Segarra, español nativo, profesor de su lengua 

maternal en el Real Instituto El Maximilianeum y lector de la Universidad de Munique (Baviera).  

Leipzig: F. A. Brockhaus, 1862. 

 
El cabdill carlista tenia setze anys quan el nostre autor publicà el seu llibre Poesías 

populares el 1862. El primer tenia un palauet –la torre de Segarra– que encara es 
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conserva als afores de Roquetes i el papa Lleó XIII li concedí el títol pontifici de 

marquès de Segarra. 
 
Són molt pocs els detalls que el Segarra que ens interessa refereix de si mateix, a 

banda del que ens diu a la portada del seu llibre, el qual, per a més estranyesa, no fou 

imprès a Munic sinó a la llunyana, respecte a la capital bavaresa, ciutat de Leipzig. En 

cap moment lʼautor es manifesta políticament, ni en el pròleg ni al llarg del llibre. És 

més, recull tant cobles i composicions de sentit carlista com de caire liberal, al costat 

de la majoria referides als temes habituals del folklore. Lʼúnic que manifesta clarament 

a lʼinici de la publicació és la seua passió per escoltar, recollir i atresorar les cobles que 

ha anat sentit en totes les circumstàncies i situacions.  
 
Del conjunt del llibre, el que crida poderosament lʼatenció són les cobles en català, i 

que en diverses ocasions apareix anomenada Tortosa, tant en composicions en català 

com en castellà, així com tot un reguitzell de pobles del Priorat, la Ribera dʼEbre, la 

Terra Alta i el Baix Ebre.  

 

Esta darrera circumstància és ben significativa del tracte que devia tenir amb la gent 

de la zona. Encara que Tortosa era força coneguda arreu, la resta del pobles 

anomenats eren desconeguts, fora dels habitants dʼestes comarques. 
 

De Segarra només sabem, referit per autors –generalment folkloristes– que es fan 

ressò del seu llibre, que seʼl considerava un emigrat del exèrcit carlista de la primera 

guerra. La referència a esta condició està extreta dʼuna nota manuscrita en lʼexemplar 

de la Biblioteca Nacional de España. Ara bé, si havia estat combatent o senzillament 

partidari del carlisme ningú en comenta res. 

 

Una descoberta recent ens pot donar llum respecte a la personalitat i trajectòria del 

nostre autor. Prové de la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” de Nàpols. Es 

tracta dʼun full plegat manuscrit, cal suposar que de la mà del mateix Segarra, 

encapçalat pel títol Cansoné de Cabrera, que conté sis cobles de diferent llargada, 

quatre en llengua catalana i dos en la castellana. El full es trobava a lʼinterior de 

lʼexemplar del llibre de Segarra que conserva aquesta biblioteca i que havia quedat 

fins fa poc inadvertit.  
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Les cobles escrites en català presenten en el manuscrit una ortografia més acostada a 

la varietat tortosina (plurals en -es, natros, etc.), que no pas a lʼedició impresa. Això 

podria indicar la possible procedència del nostre autor o, almenys, que van ser 

recollides a les nostres terres. Del seu contingut, podem concloure lʼestreta familiaritat 

que Segarra havia tingut amb els soldats de Cabrera, ja fos a Espanya o a lʼexili.  
 

Vistes des del punt de vista de la 

contextualització històrica, veiem com la una 

de les composicions ens remet al tòpic de 

Tortosa, ciudad famosa, més famosa encara 

per ser la pàtria de Cabrera. Pel context se 

la podria situar lʼany 1838, el del triomf del 

tortosí, quan havia conquerit Morella i resistit 

als generals isabelins que la volien 

recuperar. 

 
  Tortosa, ciudad famosa, 

la de los siete portales, 

en tu seno nació Cabrera 

que vale por cuarenta generales. 

Si entra Cabrera en Tortosa 

correrán los liberales.  

 

La  segona cobla en castellà, pel llenguatge emprat, ben bé podria córrer entre les files 

dels voluntaris aragonesos. Hi ha una clara referència al nom de Tigre amb el qual seʼl 

coneixia, quan diu que és una gran fiera, evidentment entesa com a dotat de bravura.  
 
  Nuestro general Cabrera 

es una gran fiera 

cuando lo ven los cristinos, 

se mean la faltriquera, 

corren como conejos, 

y el diablo se los lleva. 

 

Les dos primeres cobles en tortosí serien purament ebrenques. La primera fa esment 

de la valentia de Cabrera –una qualitat que ningú li negava–, i a la segona de les joves 

de Vinaròs –les vinarossenques–, precisament a elles i no a unes altres. La raó es 

trobaria en el desastre militar que la Milícia Nacional de Vinaròs va patir a mans de 

Ramon Cabrera i Grinyó. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 
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Cabrera lʼany 1835, on van morir molts joves de la població. El mot hasta vindria a 

indicar que, malgrat la mortaldat que havia causat, les filles del poble el voldrien com a 

pretendent.  

 
Lo general Ramon Cabrera     A la serra y a la plana 

es un home mol valén,    totes sospiren per ell, 

totes les tortosines    y hasta les vinarosenques 

lo volen de pretendén.    li vendrien la seua pell. 

 

Lʼaltra cobla compara Cabrera amb una mustela. La vivesa i astúcia del cabdill tortosí 

eren proverbials, i la seua mirada penetrant impressionava, dʼaquí la comparació.  
 
  Viscaʼl general Cabrera, 

queʼs mes viu que les musteles, 

sempre engañaʼls liberals 

iʼls espolsa les entreteles. 

 

Lʼencapçalada per Don Ramon mos mana reflecteix lʼascendent de Cabrera, el seu 

carisma entre les tropes que el seguien cegament.  
 
  Don Ramon mos mana 

y natros conténs lo obeím, 

los liberals milicianos, 

gent de lo mes roín, 

marchen esparverats 

saltán barranchs y camins. 

 
Per últim, a la darrera cobla els partidaris carlistes estan ben orgullosos i convençuts 

del seu rei i del seu general; només demanen més diners per a guanyar la guerra, la 

resta ja ho tenen. 
 
Don Carlos nʼes lo rey, 

Don Ramon, lo general, 

només mos calen mes rals 

pera guañáʼls liberals. 
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