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La historiadora Eulàlia Duran repassa el Renaixement català

Descobrint l’Encobert
A S S A I G

B E R N A T D E D É U

Durant el
Renaixement,
la crònica
històrica
forma part de
l’ensenyament
humanístic
i retòric,
i és un discurs
de poder

Eulàlia Duran, Estudis sobre
cultura catalana al

Renaixement. Edicions Tres i

Quatre. València, 2004.

C
reixérem sota el tò-
pic d’una història
que pretenia erigir-se
en transcriptora del
passat per a una mi-

llor comprensió del present.
Després ens mostraren (Duby,
Foucault, també Fuster) que el
concepte d’història és molt
més radical, sent un discurs
que només es pot escriure des
d’un present complex que es
llegeix fragmentàriament, tot
emmirallant-se en un passat
inassolible. Llegides les gairebé
vuit-centes pàgines d’aquest
excel·lent recull d’escrits (arti-
cles, ponències) de la historia-
dora i catedràtica de literatura
catalana moderna Eulàlia Du-
ran (Barcelona, 1934), tenim la
sensació no tant sols d’abastar
més i millor l’inconegut Re-
naixement català sinó també
d’experimentar l’agredolça an-
gúnia de veure en el passat al-
guns dels aspectes simptomà-
tics del nostre present històric.
En aquest sentit, el treball de
Duran és, seguint allò que els
savis del XVIII anomenaren
història filosòfica, un document
tan contemporani com escla-
ridor d’aquest curiós concepte
(actualment emprat massa
alegrement) que anomenem
cultura. De tota manera, aquest
afany d’actualitat no fa caure
mai l’autora en l’anacronisme
d’aquells que detecten nacio-
nalisme català en les pintures
rupestres del territori. Paral·le-
lament, Duran configura
aquest ventall cultural del Re-
naixement parant esment als
textos escrits en català, però
també a la interacció d’aquests
amb el món itàlic i castellà.
Una amplitud i rigor del qual
cal fer-se’n ressò.

VOLUM DE 27 OPUSCLES
Si alguna idea rectora vertebra
els vint-i-set opuscles del vo-
lum, aquesta és, sens dubte, la
de creença i –consegüent-
ment– el seu desplegament en
l’imaginari col·lectiu. Duran
ho emfasitza repetidament; al
Renaixement, la crònica histò-
rica forma part de l’ensenya-
ment humanístic i retòric, i és
per tant un discurs de poder
–com a font documental– pe-
rò també un camp virtual per
a l’elaboració d’una conscièn-
cia social. “La història és escla-
va de la ciència política”, afir-
mà Maquiavel amb la seva ha-
bitual sinceritat, davant les
crítiques irades del nostre Lluís
Vives, que equiparava la feina
dels cronistes amb la dels ad-
vocats. Certament, el Renaixe-
ment és ple d’història i de
mentors disposats a com-
prar-ne al millor preu. Alfons

el Magnànim (capítol XIV) es
rodeja d’humanistes italians
que enalteixen les seves gestes;
vol ser acceptat a Nàpols. Hi té
un català (capítol XXIII), el bon
Jordi de Centelles, que novel·là
doblement com el rei salvava
l’honor de dues dones campe-
roles ultratjades pels seus ma-
rits. D’això se’n diu propagan-
da, certament. També hi
compta en tot això l’aparició
d’uns nous historiadors, els
notaris (capítol XVIII), dietaris-
tes, arxivers i cronistes amb un
agut sentit de descripció del
present, una emergent preo-
cupació per la contrastació
dels fets versemblants i una
incipient tècnica de recerca
documental pretèrita. No cal
oblidar que el Renaixement
inicia l’estudi de l’antiguitat i
el gust pel que és Romà (capí-
tol XVII); en fou pioner nostre
Jeroni Pau, servent d’Alexan-
dre VI, que es dedicà a ressus-
citar famílies romanes barce-
lonines per ressaltar l’esperit
imperial de l’urbs catalana.

¿D’on prové aquest gust per
la profanació de tombes ro-
manes? Sosté Duran que d’u-

na afirmació de la mateixa
tradició (capítol XII) enfront la
dels italians, que s’enorgulli-
en amb prou supèrbia –re-
corda Erasme– “d’ésser els
únics que s’han alliberat de la
barbàrie”. Aquesta supèrbia
–acostuma a passar– és con-
testada per una incipient rei-
vindicació de la cultura cata-
lana, que passa per la moder-
nització d’Ausiàs March (capí-
tol XXII) primer com a filòsof
moral, després com l’únic po-
eta que resistí l’escomesa de
l’endecasillabo italià i, final-
ment, com a poeta de la con-
tricció (per l’Església) i del ne-
oplatonisme aristocràtic pels
ostentadors del poder. March
s’intenta no tan sols equiparar
a Petrarca, sinó que –ba-
sant-se en un possible origen
llemosí– se’l vol fer cronolò-
gicament anterior. Aquesta
tergiversació arriba al límit en
la recerca d’un passat hispà-
nic d’arrels bíbliques, que
també afectà una Catalunya
que imaginava un origen got
en les llegendes de Guifré i
Otger Cataló.

L’apoteosi de la creença del
Renaixement català arribà
amb la figura de l’Encobert
(capítol X), un personatge mí-
tic inspirat en la creença del
mil·lenarista i la llegenda del
monarca universal que havia
de vèncer heretges i musul-
mans (vegeu també el divertit
capítol XI, sobre la degenera-
ció cristiana de Mahoma i
l’Islam que escriví Joan Ale-
many). L’Encobert, que cada
cronista identificà amb el seu
monarca, arribà a fer-se pre-
sent a Xàtiva el 1522 (un tal
Antoni Navarro) presentant-se
com un profeta aspirant a
sant Pare que –seguint les
etapes històriques dels joa-
quimites– redimiria la huma-
nitat. La figura de l’Encobert

(Navarro fou mort i després
altres s’erigiren en profetes)
arribà a calar fortament al
moviment llibertari, estudiat
per Duran arran dels agerma-
nats (capítol IX). Les Germani-
es es descriuen aquí com el
primer moviment parcial-
ment modern de revolta de la
vella Europa. Sota uns ideals
propers a la revolució, con-
formaren un intent de reivin-
dicació del poble, que es volia
fer càrrec del govern munici-
pal, conscient de la pressió
fiscal a què es veia sotmès (¿els
sona?). Els pobres, ja se sap,
també volen senyoretjar (l’ex-
pressió és del mercader ma-
llorquí Pere Cerdà), encara
que sigui, com s’esdevingué, a
costa d’una derrota i d’una
terrible represàlia.

EL GREUGE COMPARATIU
Això del greuge comparatiu, cu-
riosament, ens ve de lluny. Ho
sabia el savi Antoni Agustí,
que fou bisbe de Lleida (Du-
ran, en l’interessantíssim ca-
pítol XVI n’especula els orí-
gens jueus conversos), així
com reorganitzador de la seva
universitat i un dels princi-
pals bibliotecaris del país. El
pobre Agustí es queixà tota la
vida de falta de llibres. Els bi-
bliotecaris d’El Escorial se’ls
quedaven tots, obligant a fer
desplaçar els seus copistes al
seu arxiu. Això d’agafar el
pont aeri, com es veu, no ens
ve de nou. Però, no val a badar,
l’estudi de les creences del
passat –algunes, com es veu,
exagerades– ens ha d’advertir
d’un present en què les cre-
ences, contràriament a allò
que és moda pensar, s’han ra-
dicalitzat sota noves formes.
Encara hi ha massa encoberts
que es declaren messies i sal-
vadors de la pàtria. Vigili’n, en
poden tenir algun ben a prop.

N A R R A T I V A

Intriga
medieval
J O A N A G U T

És una obra
amb intrigues,
persecucions
i assassinats

Romain Sardou, L’heretgia.
Traducció de Neus Nueno.

Rosa dels Vents.

Barcelona, 2004.

R
omain Sardou és un
jove escriptor francès
que abans de complir
els trenta anys va
publicar la seva pri-

mera novel·la, Pardonnez nos of-
fenses, apareguda en català amb
el títol L’heretgia. Fora que va
néixer el 1974, que és fill del
cantant Michel Sardou i que ha
viscut uns anys als Estats
Units, no sabem gaire cosa més
de l’autor. Segons els editors,
L’heretgia ha estat un gran èxit
a França i la novel·la ha me-
rescut ser traduïda a diversos
idiomes.

L’heretgia pretén ser un thri-
ller medieval, una novel·la
d’intriga situada al comtat de
Tolosa a finals del segle XIII.
L’obra es desenvolupa a l’en-
torn de quatre eixos: l’assassi-
nat del bisbe Haquin a la petia
vila occitana d’Araguan; les
aventures del vicari Chuquet a
París i Roma amb l’enigma de
la mort del bisbe a les espatlles
a més dels ossos episcopals; la
trama secreta a l’ombra del
papa de Roma que vol imposar
la seva doctrina amb l’ajuda de

les armes d’un jove cavaller
perdulari i, finalment, les pe-
ripècies del capellà Henon Gui
a Heurteloup, un poblet fan-
tasmagòric de la diòcesi de
Draguan.

De moviment a la novel·la no
en manca. Intrigues, persecu-
cions, assassinats i incursions a
la fosca història clerical del se-
gle XIII, amanides amb reflexi-
ons doctrinals, fantasies histò-
riques i bastants anacronis-
mes. I tot plegat cuinat amb un
llenguatge un pèl rebuscat,
amb pretensions líriques. La
trama de la novel·la està ben
estructurada, en una progres-
sió sostinguda i, com era d’es-
perar, l’entrellat acabarà reso-
lent-se en un final en el qual
totes les peces del trencaclos-
ques encaixen.

Des del punt de vista literari,
L’heretgia és bastant poca cosa.
No deixa de ser un llibre d’a-
ventures entretingut, escrit
amb traça. Encara que algun
diari francès hagi volgut esta-
blir una comparació amb El
nom de la rosa, d’Eco, pensem
que l’obra˙de Sardou queda
molt lluny del cèlebre best seller,
a part de la coincidència de
tonsurats i sotanes.


