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E R U D I T S D ’ A Q U Í

Joan Ramon
Vinaixa,

de Benissanet
A L B E R T M A N E N T

Les obres que
ha publicat se
centren en els
segles XVIII
i XIX

H
istoriador local,
dedicat sobretot a
matèries de les
terres de l’Ebre, va
néixer el 1956 a

Benissanet i ara és professor
del CEIP Antoni Nat del seu
poble, d’on també era un es-
criptor il·lustre, com Artur
Bladé i Desumvila. I Vinaixa i
Miró és cap de la secció
d’història del Centre d’Estu-
dis de la Ribera d’Ebre i ha
participat en conferències a
diversos pobles de la Ribera
d’Ebre dins les Jornades d’His-
tòria Comarcal (1992). En d’al-
tres col·loquis a Tortosa i a
Ascó ha presentat ponències
sobre l’assut de Flix el segle
XVIII i el desmembrament de
la batllia de Miravet i la crea-
ció de les comandes de Mira-
vet i de Benissanet.

La seva signatura apareix
sovint en revistes locals com
ara La Riuada (Móra d’Ebre),
Malpàs (Ascó), La Senaqueta
(Miravet) i Tresmall. Encara ha
fet treballs per a la Universi-
tat d’Estiu a les Terres de l’E-
bre sobre la revolta reialista
del 1822 a la comarca i sobre
la primera guerra carlina al
mateix àmbit geogràfic.

Les obres que ha publicat se
centren igualment sobre la
comarca i generalment en els
períodes del segle XVIII al XIX.

Així Els O’Callaghan de Benissa-
net. Una família noble irlandesa
del segle XVII (1992), La navega-
ció per l’Ebre català en el darrer
quart del segle XVIII (de Riba-roja
a Miravet) (1994), obra que fou
guardonada amb el premi
d’assaig A. Bladé i Desumvila,
i Les famílies benestants de Flix a
la fi del segle XVIII (1996). Amb
Ventura Castellvell i Felip Fu-
cho, ha publicat també Un
cens del segle XV. Els habitants de
la Batllia de Miravet i les coman-
des d’Ascó, Horta i Vilalba segons
el maridatge de 1492 (1994), La
postguerra del francès i la revolta
reialista de 1822 a l’Ebre (1998) i
Miravet. Un poble de l’Ebre Català
a la fi del segle XVIII (1999).

Joan Ramon Vinaixa treba-
lla en l’estudi de la revolució
liberal del 1820 al 1923 amb
tots els canvis, administra-
tius, econòmics i socials, que
comportà i en l’impacte de la
primera guerra carlina a l’à-
rea de l’Ebre, en el seu mo-
ment un dels focus principals
del carlisme.

EDITORIAL BARCINO

Gravat d’una edició de la poesia de Serafí del 1565

E D I C I Ó C R Í T I C A D E L A P O E S I A D E P E R E S E R A F Í

On és la Decadència?
M E L C I O N M A T E U

O
n és la Decadència?
On són els escrip-
tors catalans que
van escriure entre
el segle XVI i el

XVIII? Què s’ha fet de les seves
obres? Què va produir la lite-
ratura catalana en un període
que, en les cultures europees
amb cara i ulls, es correspon si
fa no fa al Renaixement, al
Barroc i a la Il·lustració? La
historiografia literària no està
exempta de judicis de valor: a
casa nostra, els manuals par-
len de tres segles de Decadèn-
cia que justifiquen una supo-
sada Renaixença a mitjans del
segle XIX, però, com sol passar,
vistes de prop les coses no re-
sulten tan senzilles. En ple se-
gle XVII, Francesc Vicent Gar-
cia, Rector de Vallfogona i
poeta de la Decadència, va es-
criure un grapat de sonets que
deixen el poema A la pàtria de
Bonaventura-Carles Aribau
–de 1833, la data se sol pren-
dre precisament com a inici de
la Renaixença– com allò que
és: el poema rodó d’un simple
aficionat.

SERAFÍ, RECUPERAT
Ara, l’editorial Barcino acaba
de publicar les Poesies catalanes
de Pere Serafí (1505/1510 -
1567), un autor que potser se-
ria més profitós llegir com a
renaixentista que com a deca-
dent, ja que, al capdavall, va
escriure i publicar a la segona
meitat del segle XVI i es va
deixar influir per les principals
literatures europees
del moment, sense re-
nunciar al millor lle-
gat autòcton. Pere Se-
rafí, que també exercí
com a pintor, juga un
paper no gens menys-
preable en la literatura
catalana del XVI. Per
una banda, representa
una línia de continuï-
tat amb la poesia
d’Ausiàs March, tant
pel que fa a les formes
com als temes –divi-
deix les seves poesies
en un Llibre primer d’a-
mors i un Llibre segon de
les obres espirituals–; per
altra banda, incorpora
a la seva llengua un
repertori mètric i de
gèneres de tradició
italiana i petrarquista –deca-
síl·labs amb un ritme intern
que és alhora medieval i italià;
sonets, tercets i ottava rima;
madrigals–; també tradueix
vint emblemes del poeta fran-
cès Guillaume de la Perrière
–tot i que, curiosament, Serafí,
que es mostra prou hàbil per
mantenir la forma de l’original
(o potser precisament per això
mateix), no para esment a citar
el nom de l’autor francès i
presenta les traduccions com a
poemes propis–. Finalment,
escriu també cançons d’inspi-

ració popular: li devem, per
exemple, una versió notable de
la coneguda Bella, de vós som
amorós. Malgrat tots aquests
mèrits, Serafí és avui dia i com
tota la resta de decadents, un
poeta marginat. N’hi ha prou
de comprovar el ritme de les
seves edicions modernes.
Abans d’aquestes Poesies catala-
nes que s’acaben de publicar en
edició crítica de Josep Romeu i
Figueras, hi havia una modesta
Antologia poètica a cura d’Au-
gust Bover, del 1987, i l’edició
anterior –també una simple
antologia– ja data del 1935.

Publicar poetes del XVI català,
doncs, no deu resultar gaire
rendible, fins i tot amb el su-
posat avantatge de no haver de
pagar-los els drets d’autor.

És clar que Pere Serafí no
posseïa el geni –o no el va po-
der aprofitar en tan alta me-
sura– d’un Ausiàs March o un
Garcilaso de la Vega, però aquí
és quan les comparacions es-
devenen impertinents. Serafí
escrivia en un moment que la
majoria d’escriptors catalans
abandonaven la seva llengua
en favor del castellà. Ell mateix

és autor d’una Arte poética en
castellà, avui perduda, i de
nombroses composicions en
aquesta llengua; no debades, el
poeta que juga un paper pa-
ral·lel al seu en les lletres cas-
tellanes és significativament
un altre català, Joan Boscà, que
signava i ha passat a la història
com a Juan Boscán. Amb això
dir que el català del segle XVI
era, des del punt de vista lite-
rari, un idioma insegur, que
vacil·lava entre una nostàlgia
medievalista i un impuls mo-
dernitzador que trobava el seu
model en el castellà –i que la

història posterior de la
nostra cultura ha fet el
possible per rebutjar–.
A Pere Serafí li hauria
calgut, per tant, molt
de geni (el geni d’un
Garcilaso, d’un March,
o fins i tot d’un Llull o
d’un Dant) per fer una
obra que avui se sos-
tingués per si mateixa.
Hauria hagut d’inven-
tar-se un idioma, de
modernitzar, ell tot
sol, el català, i això, és
clar, ja sabem que no
passa fins al segle XX i
no gràcies a una sola
persona.

PROBLEMA DE PERS-
PECTIVA

Així, des de la perspectiva ac-
tual, sembla que l’instrument
d’un poeta català del XVI des-
afina, o que segueix una afi-
nació que no es correspon a la
nostra.

Els castellanismes freqüents,
tant sintàctics com de lèxic
–escrupolosament anotats en
l’edició de Romeu i Figueras–
responien sovint a una consci-
ent voluntat estilística que
s’emmirallava en el Siglo de
Oro castellà. Però, per sota
d’això, el català d’un Serafí és
un català viu, i algunes de les

seves solucions no ens haurien
d’escandalitzar més que mol-
tes de les proposades pels ma-
nuals d’estil dels diaris que
s’escriuen o es tradueixen a la
nostra llengua. Sense abando-
nar la perspectiva actual, no
seria impossible reinterpretar
el projecte literari d’un Carner
o d’un Foix com un intent de
reescriure, de corregir, la poe-
sia d’un Serafí. Els lectors del
segle XXI que s’atansin a l’obra
d’un poeta català del segle XVI
ho han de fer disposats a tro-
bar-hi rimes d’ull, gerundis i
infinitius pertot arreu, però
ben mirat: quants poetes i
concursejadors amb vocació de
guardonats ignoren avui dia
l’ofici? Que el model de llen-
gua o la preceptiva mètrica de
Serafí no es correspongui amb
el nostre (si en tenim) no im-
pedeix que en la seva obra hi
trobem alguns versos memo-
rables. Serafí no va tenir in-
convenients a incorporar la
ciutat en la seva imatgeria (“sé
que fuy pres amant dins Bar-
celona”, escriu); a revivificar
imatges tradicionals (“que·l
resplandor de vostra gentilesa /
me tira com papallonet que
vola / entorn de llum y allí
cremar se presa”); o a tractar
amb frescor temes d’inspiració
popular: “Si·m leví de bon matí
/ y aní-me’n tota soleta / y en-
trí-me’n dins mon jardí / [...] /
per cullir la violeta. / Ay llasse-
ta! Què faré / ni què diré? / Val
Déu que stich dolenta! / L’amor
és, que·m tormenta”.

En definitiva, Pere Serafí no
fou un geni però aquest és un
retret absurd per a qui va exer-
cir com a bon renaixentista. El
seu ideal responia a l’home del
Renaixement, i no debades va
treballar com a pintor i com a
poeta en una diversitat de gè-
neres i registres remarcable. La
recent edició de les seves Poesies
catalanes a cura de Josep Romeu
i Figueras és la més completa i
rigorosa que se n’ha fet mai,
però posa en relleu algunes
mancances del nostre àmbit li-
terari. La manca, per una ban-
da, d’edicions crítiques dels
clàssics del Renaixement, el
Barroc o la Il·lustració –el cas de
Francesc Vicent Garcia, rector
de Vallfogona, clama al cel–; el
dèficit, encara avui, d’edicions
populars que siguin rigoroses;
i, sobretot, la necessitat de re-
visar un concepte com el de
Decadència, que no fa sinó ali-
mentar que a casa nostra la li-
teratura s’ensenyi amb desgana
i malament. Perquè si no som
capaços de llegir el nostre pas-
sat, d’aprendre’n la lliçó, on
hem de pensar que és la deca-
dència?

Pere Serafí, Poesies catalanes.
Edició crítica de Josep Romeu
i Figueras. Editorial Barcino.

Barcelona, 2001.

Sonet moral de la raó y sensualitat

Dos grans camins nos mostra la Natura
molt differents al que per ells camina:
la hu pedragós entrant y aprés s’afina,
l’altr·és tot pla, finint en greu spessura.

Crida’ns rahó, que lo primer procura,
dient qu·ell sol guia [a] part divina.
Sensualitat a l’altra part inclina
tot son intent, vent fàcil la planura.

Los dos seguir és pensa viciosa,
que dintre d’hu és la segura via,
car bé y mal en res may no·s convenen.

No trob·al món ni sent la més fort cosa
que dos extrems combatre nit y dia,
y entre·ells jamés pau ni descanç no tenen.


