
notes a la nova edició de"Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa:1
per Jesús Massip

Hem llegit els Col·loquis editats a cura 
d’Eulàlia Duran,1 segons el Ms. B-20 de 
l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, 
i voldríem posar-hi unes acotacions des de 
l'amistat que ens permet de fer-ho cordial
ment, deixant ben clar, d'altra banda, 
quant valorem, com a tortosins i com a 
estudiosos, la nova edició dels Col·loquis.

En primer lloc hem de referir-nos al perfil 
biogràfic de Cristòfol Despuig. En la nota
ble introducció trobem a faltar la referèn
cia a la seva condició d’arxiver de la ciu
tat, que Manuel Beguer ja donava, i que 
jo mateix destacava en la nota introductò
ria de l'edició dels Col·loquis de 1975:1 2 «a 
ell devem amb seguretat l’estructura bàsica 
encara avui de l’Arxiu Municipal, datats 
armari i catàleg a 1574, ens consta que 
Despuig n’era arxiver vint-i-cinc o trenta 
anys ans.»

En aquell temps el càrrec d’arxiver era 
electe i anual, com el de procurador, i com 
ell jurava el dia de l'Ascensió. Conservem 
encara a l’Arxiu Municipal el jurament dels 
arxivers. Temps a venir serà necessari ser 
conseller electe per poder ser arxiver.

Cristòfol Despuig és per tant, efectivament, 
l’humanista que retrata Eulàlia Duran, però 
és també l’arxiver de la ciutat, precisió que 
ens sembla important no solament per la 
possibilitat que la catalogació de l’arxiu 
es degui a la seva intervenció, sinó també 
perquè els Col·loquis mateixos han de ser 
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fruit en bona part de la seva condició de 
coneixedor a fons de l'arxiu.
Anotem ara l’afirmació d’Eulàlia Duran «la 
vida local era, des del punt de vista intel- 
lectual, migrada (...) Baltasar Sorió (...) es 
movia només en el camp del tomisme or
todox. El bisbe de Tortosa (...) Ferran de 
Lloaces (...) canonista i teòleg d’encuny 
tradicional (...) queda ben mal parat als 
Col·loquis».
No compartim tal afirmació. A l'edició 
de 1975 sosteníem justament el contrari. 
Hi dèiem: «Fill d’aquell segle tan brillant 
a Tortosa (...) contemporani del bisbe Iz
quierdo i del també dominic Baltasar So
rió —citat als seus Col·loquis ("persona de 
molt gran autoritat i doctrina”)—, viu un 
gran moment de la vida ciutadana, la crea
ció i erecció del Col·legi de Dalt (...) llavor 
de la futura Universitat. És en aquell con
text religiosament viu, políticament equili
brat, intel·lectualment alt, en què neixen 
els Col·loquis que resulten ser l’únic testi
moni literari català digne del seu temps.» 
Potser sí que ens deixàvem guanyar per 
l’abrandat tortosinisme de Despuig, però 
essencialment continuem creient que aques
ta és la veritat.
Sorió es un teòleg de gran relleu, i no sols 
per al seu temps; també Manyà en els nos
tres el tenia en alta estima, i Manyà era 
un crític sagaç poc propici als excessos. 
Els seus contemporanis l’apreciaven molt, 
com ho mostra Despuig mateix i també 
ens ho fa veure l’elecció de divisa per al 
seu vas sepulcral: «Aquí està l’erudit i el 
que sospesa les paraules de la llei, i el doc
tor de la joventut.» Una afirmació que con
testa la pregunta formulada en Isaïes 33-18, 
«Ubi est literatus et legis verba ponderator 
ac parvulorum doctor?», i que és una frase 
laudatòria en grau eminent dels seus dots, 
demostrats en la fundació i la promoció 
dels Reals Col·legis i en la docència que els 
donava altura intel·lectual. No parlarem 
del bisbe Lloaces (només vuit anys bisbe 
de Tortosa); prou bé que el retrata Des

puig. Hi ha, però, més bisbes de Tortosa 
a la vida de Despuig: En la seva infància, 
el cardenal Adrià d’Utrech, que va arribar 
a papa essent bisbe de Tortosa; en la seva 
maduresa, Cardona i Joan Izquierdo, aquest 
darrer fundador amb Sorió dels Reals Col- 
legis per a l’educació d’uns moriscos que 
eren perseguits a tot arreu. No creiem, 
doncs, que fos tan migrada la vida cultu
ral de Tortosa. En el terreny artístic s’hi 
donava l'exemplar arquitectura i l’escul- 
tura dels col·legis, degudes a Joan Anglès, 
el més notable arquitecte del Renaixement 
català; en el camp polític, Francesc Oliver 
de Boteller fou president de la Generalitat 
per dos triennis; en el camp religiós, un 
papa prou tolerant era bisbe de Tortosa, 
un Izquierdo pensava en la conversió i no 
en l'expulsió dels moriscos; i en el cientí
fic, un Sorió intel·ligent i emprenedor. No 
se sol donar mai —d’altra banda-— dins 
d'un desert intel·lectual el naixement d’un 
fenomen tan singular com Despuig.3

Entrem, però, en el text dels Col·loquis. 
Eulàlia Duran considera que el Ms. B-20 
de l’IMH objecte del seu acurat treball 
és el mateix que utilitzà el pare Fita 
l'any 1887:4 «Abans o arran de la guerra 
de 1936-39 el manuscrit dels Col·loquis des
aparegué, de fet, de Tortosa. El manuscrit 
existent avui a l’Arxiu Històric de la ciutat 
de Barcelona ¿és el de Josep de Salvador 
editat per Fidel Fita? (...) hi ha alguns in
dicis que semblen confirmar que es tracta 
del mateix manuscrit» (pàg. 46). En la me
va introducció a l’edició dels Col·loquis 
de 1975, deia: «el manuscrit dels Salvador 
sembla que es va perdre també finalment 
en la darrera guerra civil.» Potser calia 
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precisar que el meu dubte («sembla») no 
es referia a l'existència fins a 1936-39 del 
manuscrit —cosa que és indubtable—, sinó 
a la formulació del desig que la pèrdua 
no fos definitiva. Que no es produí abans, 
sinó durant la guerra, ens ho va dir el 
mateix Manuel Beguer: casat amb una 
Salvador, hereva del cavaller d’Ascó, el 
manuscrit dels Salvador (emprat per Fita) 
era a la casa d’Ascó i allí es va conservar 
fins a la guerra civil segons, com ja ho 
he dit, el testimoni personal de M. Beguer. 
En tot cas, ara caldria esbrinar com va 
anar a parar a Barcelona el Ms. B-20 i si 
realment hi va anar abans o després 
de 1936.
Les variants, ni que no siguin moltes —i 
no ho són—, creiem que denuncien un ma
nuscrit diferent del de Fita. Vegem, però, 
els tipus de variants que podem detectar. 
En primer lloc, les d'interpretació en la 
lectura. Per exemple, al fl. 11 (final ln. 4) 
no llegim com Fita «nega», tampoc però 
com E. Duran (tot i que llegim certament 
el mateix manuscrit) «segura» —o «seguia», 
com suggereix a peu de plana—, sinó «se- 
gua», és a dir cega', «a la passió totalment 
cega.» Al fl. 28 (ln. 11) no llegim com Fita 
«lo duch de Gay», però tampoc com E. Du
ran «lo duch d’Ejou», sinó «lo duch de 
Gou» (efectivament la lectura, com diu 
E. Duran, s’ha de corregir: lo duc d’Anjou). 
Al fl. 34 (ln. 9) no llegim «Paüls» sinó 
«Paues», més pròxim a la lectura de Fita 
«Paves». El que és estrany és que Fita no 
fes la correcció com l’ha feta E. Duran, 
perquè el manuscrit prova en definitiva 
que és una transcripció feta per persona 
poc coneixedora de la regió i dels Despuig, 
tan vinculats al lloc de Paüls.

Altres variants es produeixen pel fet mate
rial de la transcripció mateixa: E. Duran 
n'ha introduït una a la pàg. 114 (fl. 38, ln. 4) 
en deixar-se un molt en la transcripció de 
la frase «Yo folgaré molt de oir-les».

Hi ha, però, un tipus de variants que indi
vidualitzen i separen, al nostre entendre, 
els dos manuscrits (el de Fita i el B-20). 
Al final dels Col·loquis, per exemple, Fita 
acaba amb un «Finis», mentre que el 
Ms. B-20 ho fa amb un «Laus Deo optimo 
et maximo», cosa que no es comprèn si 
Fita copia aquest manuscrit. Encara el 
Ms. B-20 diu «Lucio» i no «Libio», i per 
nosaltres no pot ser un error de Fita, sinó 
una diferència de manuscrits, encara que 
no tan important com pugui semblar a 
primera vista: L'abreviatura de Lucio és 
algunes vegades «Li.» —i no «Lu.», com 
seria lògic— al Ms. B-20 (fl. 7 i fl. 17 v., 
entre altres). I en algun moment la lectura 
«Lucio» podria ser «Liuio» (vegeu per 
exemple fl. 7, ln. 4), o és dubitativa («Lui- 
cio», notat per E. Duran, fl. 17), i això 
faria possible l’error de Fita si hagués 
transcrit «Livio», però no ara.

Altres variants són més decisives, com 
l’omissió de noms propis en Fita: Ausiàs 
March (fl. 11, ln. 6), Pero Mexia (fl. 27, 
ln. 20) i sobretot el nom geogràfic de 
l’«Alhuet» (fl. 62 v., ln. 5), que és prou 
conegut i viu encara, i que és un dels que 
Fita deixa en blanc en la seva edició, cosa 
que no faria si hagués vist el Ms. B-20.

Finalment, allò que ens sembla més indi
catiu per a la individualització dels dos 
manuscrits és el final, clarament diver
gent: EI Ms. B-20 té tres documents (fls. 104 

a 108): una descripció de la baixada de la 
Cinta (a dues columnes i en llatí) segons 
l’ofici propi de la Cinta (fl. 104-105); el «Mi
racle que nostra dona santa Maria féu de 
dos esclaus que eren del Capítol de la Seu 
de Tortosa» (fl. 105-106), en català i a tota 
plana, i «El Bulleto sobre lo abús de la 
corona» (fl. 106 v. -108 v.). Ens estranya 
que E. Duran no els hagi transcrits. Els 
dos miracles són un apèndix a la narració 
del col·loqui I (fl. 18-20), en què parla de 
la Cinta poc extensament dient que està 
«escrit en los Breviaris de tot lo Bisbat», 
però que «es llarch negoci (...) i es un 
poch lletí». El miracle dels esclaus del forn 
de la Canonja, el dóna més per extens. 
I el breu del papa sobre els coronats, l’es
menta també al mateix col·loqui I per afir
mar que se’n serveixen injustament. Es 
tracta, per tant, d’un apèndix molt adient, 
i que, en certa manera, complementa els 
Col·loquis. No passa el mateix amb l’apèn
dix que apareix a Fita: Uns goigs de la 
«Virgen del Portal del Romeu» —en caste
llà— trobats a la casa dels Riu l’any 1680. 
Afegitó per tant molt posterior i prou des
connectat del text dels Col·loquis.
En conclusió, sembla possible d’afirmar, 
doncs, que ens trobem davant d’un manus
crit que no és la còpia dels Salvador i que 
podria ser o derivar d’una còpia anterior, 
tenint en compte principalment els apèn
dixs.
Siguin d'alguna manera aquestes notes la 
nostra aportació des de Tortosa a la difu
sió del treball d'Eulàlia Duran, que consi
derem prou important per al futur del co
neixement del cavaller Cristòfol Despuig.

J. MASSIP
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