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doncs, un magnífic treball de servei a Sa Majestat amb una rehabilitació integral que ha de contentar i beneficiar
tothom: des del nou rei, al poble de les ciutats (amb la probable excepció dels seus frustrats representants).

A la llum del coneixement de la valoració europea de la mort sobtada, sembla del tot evident la utilitat de la
justificació de Metge: la personal (ell no ha corromput el rei, és només una mena de tossut irresponsable que no
s’adonava de la dimensió de les seues faltes però ja està en vies de conversió); la reial (el rei no té tants pecats, només
és al purgatori), i la institucional (els nostres reis a l’altra vida estan en peu d’igualtat amb els altres). Per aconseguir
els mateixos objectius de justificació personal i reial, el pobre Ramon de Perellós –totalment oblidat per Cingolani–, que és
un cavaller, ha de fer el que s’esperaria literàriament d’un cavaller en aquestes circumstàncies: coratjosament viatja
fins a Irlanda per assegurar-se en persona que el rei és al purgatori i no a l’infern. Bernat Metge, que no és gens
un cavaller però sí un intel·lectual, esgrimeix les meravelloses armes culturals que té a l’abast, utilitzant (però de
cap manera exclusivament) el seu bagatge classicista de primer ordre, en la classificació del qual Cingolani ha
construït la part més sòlida del seu treball.

Per tant, que Metge potser no necessitàs justificar-se davant el rei Martí, no vol dir que Metge no necessitàs
justificar-se: ell mateix i la monarquia d’Aragó. Fos com fos Martí –un benigne beat, un príncep maquiavèl·lic, o
simplement un home amb un cert grau d’intel·ligència i amb la capacitat per veure les àmplies implicacions de
l’afer–, les justificacions de Perellós i de Metge li venien de perles –jo, de ser Martí i no tenir-les, les hauria
encarregades. I en el cas de Metge, la justificació és perfectament útil a la monarquia tant si la redacció de Lo som-
ni es produeix abans com després de la rehabilitació dels inculpats en el procés.

El llibre de Cingolani ens ha vingut bé per repensar el que segueix essent vàlid i el que es pot reconsiderar o
matisar entorn del que sabem sobre la confecció de Lo somni. Tot i així, crec que la més profitosa via de treball
i aprenentatge sobre aquest tema encara està venint de formats menys extensius i més intensius, com el de les
col·laboracions metgianes del recent llibre col·lectiu Literatura i cultura a la Corona d’Aragó, que ha editat
Publicacions de l’Abadia de Montserrat el mateix 2002.
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Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim. Ed. facs. del ms. del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de
València i de l’ed. de Sanchis i Sivera (1932). Pròleg de Jaume J. Chiner Gimeno, 2 vols., València, Ajuntament,
2001.

És evident que l’aplec de textos conegut des del segle XVIII com Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim és una
de les cròniques valencianes més importants de la fi de l’Edat Mitjana. El fet que ja el 1932 Sanchis i Sivera en preparàs
una edició amb una certa profusió de notes, ho corrobora i, al mateix temps cal dir que va estar aquesta edició la que
ha aprofitat per difondre entre els estudiosos actuals les notícies que s’hi contenen. Perquè, tot i que acabe d’etiquetar
el Dietari del capellà com una «crònica», la veritat és que en aquest llibre hi conviuen fragments de molt diversa
qualificació, que van des de la crònica fins al dietari, tot combinant, temàticament, les grans gestes del rei conqueridor
de Nàpols amb les xafarderies més delicioses de la ciutat de València. I és que el seu autor, si finalment és Melcior
Miralles, va ser testimoni de totes dues coses i, en qualsevol cas, va tenir una visió certament particular de la Història,
tot donant cabuda als seus escrits al que podríem qualificar com «història de la vida quotidiana».
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És, per tant, el Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, un text digne de tota consideració, escrit en un català
correcte i àgil i, a pesar dels seus defectes, mereixedor de les atencions dels estudiosos hodierns. Però, després de
l’edició de Sanchis –que encara és la més solvent–, el text de Miralles no ha tingut gaire sort. He d’exceptuar –encara
que estiga mal el dir-ho i solament perquè els objectius eren ben diversos–, l’edició amb grafies normalitzades i
només fragmentària, que jo mateix preparava, per a la col·lecció que dirigia Joan Fuster a la difunta IVEI (Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació), que es publicà el 1988 i s’exhaurí ràpidament, reeditada el 2001 a la
descendent d’aquella, la IAM (Institució Alfons el Magnànim). Òbviament, aquella edició solament perseguia unes
finalitats divulgatives i crec que les va superar amb escreix, demostrant entre altres coses l’interés dels lectors per
un text com el de Miralles. Però, quan el 1991 i a Saragossa eixia de les premses una nova edició del Dietari, a cura
de M. Desamparados Cabanes Pecourt, a banda que la lectura del text era empitjorada en alguns punts, aquesta
investigadora no aportava res de nou, a la seua introducció, respecte al que ja s’havia dit anteriorment.

En aquesta mateixa línia es troba la darrera publicació del nostre Dietari. L’Ajuntament de València i la seua
Delegació de Cultura, amb molt bon criteri, han publicat en facsímil el manuscrit més antic que conté el text de
Miralles, conservat a l’Arxiu del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de València. L’edició d’aquest
manuscrit en facsímil s’ha vist acompanyada, també amb un criteri encertadíssim, del volum igualment facsímil
de l’edició que en preparà el canonge Josep Sanchis i Sivera. En aquest, però, s’hi adjunta un treballet introductori
d’unes quinze pàgines, de Jaime J. Chiner que, al meu parer, desmereix les anteriors aportacions d’aquest diligent
investigador valencià. «El canónigo D. José Sanchis Sivera, historiador y editor del Dietari del Capellá d’Anfos
el Magnànim. Una aproximación biogràfica», és el títol d’aquestes pàgines inicials que resumeixen, en castellà,
sense aportar dades noves, els treballs de Mateu Rodrigo Lizondo i de Francesc Pérez Moragon, els quals
encapçalen el volum de Josep Sanchis Sivera, Estudis d’història cultural (València-Barcelona, 1999). Més encara,
però, hem de destacar que al pròleg de Chiner no es diu una ratlla sobre el Dietari de Miralles ni, tampoc, sobre
altres particularitats d’aquella edició feta pel canonge Sanchis –com ara el projecte d’una edició barcelonina
paral·lela que només va veure la llum en part. De fet, l’esmentat pròleg reprodueix la informació bàsica ja redactada
pels autors suara citats, fins al punt que repeteix i tot la relació de la bibliografia del canonge Sanchis, que ocupa
més de set pàgines de les quinze dites. A aquesta bibliografia únicament incorpora Chiner cinc títols de molt
secundària categoria: «El Santo Cáliz de la Cena», Rosas y Espinas, 4 (abril 1915), p. 1; «Thorvaldsen», Rosas y
Espinas (1 d’octubre 1918); «La filosofia de les falles»; Pensat y fet, any IX, núm. 12 (març 1920), p. 1; «Nuestra
portada» Immaculata. Revista eclesiástica-Seminario Conciliar Central, 13 (1926), p. 2; i «El Santo Cáliz de la
Cena se venera en Valencia», dins Solemnes Fiestas de Semana Santa en Valencia (1929) pp. 37-38). Uns títols
que, tant per la seua temàtica com per la seua extensió, no demanaven ser inclosos en el treball de Rodrigo. A això,
encara, hem d’afegir les tres pàgines i mitja del text de Martínez Ferrando, del 1933, reproduït íntegrament, i
algunes altres citacions, sempre provinents dels treballs de Mateu Rodrigo i de Pérez Moragon.

Per altra banda, tot i saber com d’òbvies resulten, de vegades, les dades biogràfiques, no podem passar per alt
les coincidències de redacció entre el treball de Chiner i el de Pérez Moragon. Diu Chiner, sobre Sanchis: «fue
canónigo archivero y bibliotecario de la Catedral de Segorbe desde 1900 a 1904, año en que ingresó en el Capítulo
catedralicio de Valencia. Asimismo, desempeñó los cargos de redactor y administrador del Boletín Oficial del
Arzobispado de Valencia y el de catedrático de Historia de la Iglesia, Arqueología y Arte en la Universidad
Pontificia de la capital valenciana» (p. 11). El qual text prové del següent de Pérez Moragon: «Fou canonge arxiver
i bibliotecari de la Seu de Sogorb (1900) i el 1904 ingressà al Capítol catedralici de València. Fou redactor i
administrador del Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia i catedràtic d’Història de l’Església, Arqueologia
i Art en la Universitat Pontifícia de la mateixa ciutat» (p. 37).
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En definitiva, si l’Ajuntament de València ha fet un meritori esforç, en donar a conéixer un text com el Dietari
i en reproduir també facsimilarment el treball del canonge Sanchis, no es pot dir el mateix de qui s’havia d’haver
encarregat de fer-ne un estudi introductori. El material de què disposava, el mateix Dietari manuscrit i l’edició de
Sanchis eren punts de partida excel·lents per treballar-hi. Però l’aportació màxima de Chiner a l’obra de Miralles
–el text més original– es conté a la nota 1 del seu treball, on reprodueix unes interessants anotacions manuscrites
del canonge Sanchis, fetes en un exemplar de la seua edició que es conserva actualment a la Biblioteca Valenciana.

Per finalitzar, podem afirmar que, malgrat que Chiner no plagia les aportacions anteriors fetes per Rodrigo i
Pérez Moragon, i sempre cita la font d’on prové allò que escriu, el seu treball no passa de ser un resum i hauria estat
molt més ètic declinar la invitació a escriure aquelles ratlles en favor d’algun altre investigador amb més temps o
amb més coneixements sobre la matèria. Novament, el Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim s’ha vist
desemparat i ens cal esperar la pròxima edició que prepara el mateix Mateu Rodrigo Lizondo.
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Literatura Autobiogràfica: Història, memòria i construcció del subjecte
A cura de: Enric Balaguer, Joan Borja, Joaquim Espinós i Maria Àngels Francés. València-Alacant: Editorial

Denes, 2001.

El novembre de 1999 va tenir lloc a la Universitat d’Alacant el I Simposi de Literatura Autobiogràfica organitzat
pel Grup de Recerca de Literatura Contemporània d’aquesta Universitat. La convocatòria, tal i com es va fer,
semblava respondre a un interés interdisciplinar, el tema era suficientment ample i suggeridor, «Història, memòria,
construcció del subjecte», com per a congregar estudiosos de diferents disciplines. També és possible que, tractant-
se d’una primera cita, es volguera, simplement, fixar un marc de treball per a properes reunions. Sols el terme
literatura va evitar que aparegueren filòsofs, historiadors, psicòlegs, sociòlegs, semiòtics de la cultura o arquitectes.
I ells s’ho van perdre, i nosaltres també.

A hores d’ara –ja han passat tres anys– aquest Grup de Recerca continua investigant i organitzant trobades al
voltant d’aquest gènere o d’aquests tipus de discursos que anomenem literatura autobiogràfica. Aquell primer
Simposi va oferir moltíssimes idees i moltíssim material. De fet, els altres encontres han emprés de forma
monogràfica algunes de les propostes inaugurals.

L’heterogeneïtat d’aquestes propostes, la pluralitat en els modes d’acostar-se a l’autobiografia literària són un
dels mèrits d’aquell primer Simposi i de les Actes que ara es presenten, ja que evidencien com és impossible partir
d’una definició normativa i intentar encabir escriptures tan diferents com l’Antología traducida, de Max Aub, els
«Records de Florència», de Josep Pla, les Falses Memòries de Salvador Orlan, de Llorenç Villalonga, Matèria de
Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, Permiso para vivir. Antimemorias, de Bryce Echenique, els Quaderns
íntims, de Rosa Leveroni, o els Vint-i-set poemes en tres temps, de Miquel Martí i Pol, per citar només algunes de
les obres que s’estudien en aquest volum. Jo apuntaria, però, que en aquestes obres sí que hi ha un element comú:
la impugnació de la identitat i la reivindicació de la ficció. Clar que aquesta és una de les paradoxes que travessen
els estudis que conformen aquest volum sobre literatura autobiogràfica i que fan força interessant la seua lectura.


