
PROBLEMES DE L HUMANISME 
EN LA CULTURA CATALANA 

per Lola Badia

INTRODUCCIÓ

El terme humanisme és notòriament am-
bigu. Tractant de l'humanisme podríem po-
sar-nos a parlar de la literatura llatina del 
segle XII, de Sòcrates, de Sartre, de Pico 
deila Mirandola o de qualsevol altra cosa: 
tot allò que fa referència a l’home, pot 
ser-ho, humanístic. Si fitem el camp a 
la cultura catalana, les possibilitats es 
restringeixen, i bastant. De tota manera, 
hom ha pogut trobar humanisme tant en 
Llull, com en Bernat Metge, com èn Costa 
i Llobera o en Carles Riba, per bé que 
Eugeni d'Ors, l’humanisme, el veia ben 
perdut a Catalunya i per això mateix es 
delia per instaurar-l’hi. El conjurava a for-
ça de dramàtiques invocacions als navilis 
de Pantagruel, que els catalans ens ha-
víem deixat escapar com en un fatídic joc 
de mans al pas del segle XV al XVI.
Les invocacions d’Ors van fer creure que, 
malgrat tot, encara hi érem a temps i l'hu- 
manisme es va voler fer arrelar a Cata-
lunya a cops de traduccions dels clàssics, 
de reflexions sobre el mediterranisme in-
trínsec dels catalans i de política educa-
tiva en sentit ampli; el gran instrument 
havia de ser la col·lecció «Bernat Metge», 
la que patrocinà Cambó I que es posà en 
marxa el 1924. La col·lecció —projecte de 
corpus complet de tots els grans autors 
grecs i llatins— encara sobreviu; avui és 
una publicació de prestigi consolidat I 
d'una circulació limitada a certs sectors 
de la gent de lletres: els filòlegs, els es-
tudiosos de la literatura i algun altre cu-
riós escadusser.
El somni orsià, que va ser un somni gene-
ral, ha deixat de tenir sentit: els vaixells 
de Pantagruel, ara sí que ja no els atrapa-
rem; de fet ja no interessen ningú, ni a 
Catalunya ni enlloc més; els continguts 
de l’humanisme filològic tradicional han 
passat, per als no especialistes, a la ca-
tegoria del que ara se'n diu un «mal rot-
llo». I només falta que les noves promo-
cions d'especialistes en cultura clàssica 
ens diguin de Riba que, amb tota versem-
blança, va ser un gran poeta, un home 
d’un saber amplíssim i d’una intel·ligència 
privilegiada, però que no va arribar a exer-
cir de filòleg clàssic, d’humanista profes-
sional...
La col·lecció «Bernat Metge», suara esmen-
tada, es diu així, com és sabut, en honor

El Palau reial menor de Barcelona en una pintura vuitcentista.
Bernat Metge —en el qual als anys vint i trenta del nou-cents hom va voler veure l’encarnació 
de l'humanisme històric— hi freqüentà la cort de Lionor de Sicília.
(Aquesta il·lustració, com les altres d’aquest article, ha estat manllevada
a la Història de la Literatura Catalana de Martí de Riquer.)

d’aquell desaprensiu i entranyable secre-
tari de Joan I que les darreres dècades 
del XIV va produir uns textos literaris en 
un pulquèrrim estil català; que destacaven 
per les reminiscències clàssiques, per 
i'embadaliment davant de la figura intel- 
lectual de Petrarca (i de Boccaccio) i per 
una filosofia de la vida entre pragmàtica 
i cínica. Els anys vint i trenta es va voler 
veure en aquest notari barceloní, deguda-
ment idealitzat, l’encarnació de l'esperit 
de l'humanisme històric, i entorn d'ell hom 
va creure que es configurava també un 
context humanístic prou sòlid per a par-
lar de període històric: Catalunya havia 
tingut, a cavall dels segles XIV i XV, la 
seva «età dell’umanesimo», com els ita-
lians quan parlen del seu segle XV. Hi 
havia molt d'entusiasme nacionalista en 
aquesta formulació, però també molts tre-
balls d’investigació històrica al darrera.

FORMACIÓ I CRISI DEL CONCEPTE
D’HUMANISME CATALÀ

L'exhumació de la vida cultural en les 
corts dels últims monarques del casal de 

Barcelona (Pere el Cerimoniós, Joan I, 
Martí I), duta a terme per Antoni Rubió 
i Lluch en el seu famós treball El Rena-
cimiento clásico en la literatura catalana, 
va coincidir cronològicament amb la pri-
mera edició de Lo Somni de Bernat Metge 
a cura de Josep Miquel Guàrdia. Era 
l'any 1889, en ple període de formació de 
la moderna ideologia nacionalista catala-
na. Les ulteriors aportacions erudites d’es- 
tudiosos estrangers i catalans (Farinelli, 
Sanvisenti, Casella, Nicolau d'Olwer, el 
mateix Rubió i Lluch...) van anar augmen-
tant i perfilant el panorama dels coneixe-
ments sobre certs sectors intel·lectuals 
del XIV i del XV; això va fer quallar aviat 
l'etiqueta «humanisme» per designar l'en- 
trada als països de parla catalana de la 
«nova cultura» filològico-literària que, a 
partir dels grans mestres italians del Quat-
trocento, es va escampar per tot l’occident 
europeu provocant allò que els esquemes 
històrics tradicionals solen anomenar el 
pas de l’edat mitjana al renaixement. An-
toni Rubió mateix va ser el primer que va 
posar el mot en circulació en un seu co-
negut treball sobre Joan I dels anys 1917- 
1918: Joan I humanista i el primer període
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En una miniatura de la seva Crónica de los 
Emperadores, l’aragonès Juan Fernández 
de Heredia, conseller del Cerimoniós, 
que Rubió i Lluch esmenta com a portador 
de la llavor humanística.

de l’humanisme català, publicat als «Estu-
dis Universitaris Catalans». Més endavant 
ei llibret de divulgació de Martí de Riquer 
L'humanisme català (1934) va contribuir 
a fixar la idea d'una etapa que responia a 
aquest nom alhora que iniciava una inte- 
ressantíssima polèmica amb Jordi Rubió 
i Balaguer a propòsit de les seves conse-
qüències històriques. Si ara encara par-
lem d’humanisme fent referència a l’«era» 

de Bernat Metge és perquè tenim pre-
sents els treballs que acabo d'esmentar.
Tanmateix ens sembla absolutament ne-
cessari recordar que la mateixa tradició 
erudita catalana ha anat bastant més en-
llà de les formulacions dels anys trenta. 
Martí de Riquer, per exemple, que ha es-
tudiat exhaustivament la figura del secre-
tari de Joan I, enlloc de la seva Història 
de la Literatura Catalana d’Ariel no parla 
d’un període històric que llueixi l’etiqueta 
d’humanisme; el mot, relegat a la simple 
categoria d’adjectiu, serveix per a descriu-
re certs aspectes de l’obra de Metge o de 
Corella. Riquer mateix va resumir en una 
ponència del Vlllè. Congrés d'Història de 
la Corona d’Aragó (València, 1967), titu-
lada «Medievalismo y humanismo en la 
Corona de Aragon a finales del siglo XIV», 
quin era Testat de la qüestió des del seu 
punt de vista. En aquell mateix simposi 
Jordi Rubió i Balaguer va presentar el seu 
treball «Humanisme i renaixement»; l'in- 
gredient humanístic hi és estudiat en la 
seva dimensió cultural, no en l'era de 
Metge, sinó als segles XVI i XVII, és a 
dir a partir de la introducció de la im-
premta. Els treballs de Rubió són la clau 
més vàlida que tenim per a entendre el 
valor del terme humanisme en la nostra 
història cultural. Des de la vella polèmica 
amb un Riquer joveníssim de l’any 1934 
a les pàgines de la «Revista de Catalunya» 
fins avui, Rubió ha publicat un seguit d’o-
bres de lectura inexcusable. Em refereixo 
sobretot a la seva Historia de la literatura 
catalana (inclosa en la Historia general de 
las literaturas hispánicas, 1949), als arti-
cles aplegats a La cultura catalana del

renaixement a la decadència («Llibres a 
l'abast», 17, d’Edicions 62) i al llibre De 
l’edat mitjana al renaixement (reeditat per 
Teide l'any 1979). Rubió reflexiona sobre 
fets que coneix a fons i configura els am-
bients culturals «de baix a dalt», vull dir 
que practica molt poc el discurs teòric 
però, en canvi, revela el funcionament de 
moltes coses. Quan la periodització és 
imprescindible (com a la història de la 
literatura), val la pena de fixar-nos que el 
mot humanisme ha desaparegut: Joan I, 
Bernat Metge i coetanis han passat a for-
mar part d’un pre-renaixement. Són defi-
nits, per tant, en qualitat de precursors 
d’alguna cosa que ha de venir després, 
com si el que els qualifica no tingués en-
titat suficient per a constituir un «perío-
de»... D’altra banda, convindria recordar 
també que el pare Miquel Batllori, un al-
tre dels grans estudiosos del tema, es 
manté fidel al terme humanisme, com 
es pot comprovar ara al seu recull d’arti-
cles A través de la història de la cultura 
(vegeu especialment «De Thumanisme ca- 
talano-aragonès») ; Batllori, però, insisteix 
repetidament que, pel que fa a la cultura, 
Catalunya a l’edat mitjana no era cap rea-
litat a part; cal fer sempre referència a 
la Corona d’Aragó. La cort reial era el 
principal nucli cultural i els comtes de 
Barcelona eren els reis d’Aragó. No en va 
el primer home de lletres d'alçada euro-
pea que des de Rubió i Lluch s'esmenta 
com a portador de la llavor humanística 
(o pre-renaixentista) és el gran mestre de 
l’Hospital i conseller de Pere el Cerimo-
niós, Juan Fernandez de Heredia. A propòsit 
d'aquest personatge les opinions no són 

NOVETATS
BIBLIOTECA SERRA D’OR Fets i personatges

Josep Benet 
Josep Benet recull un seguit de textos, en bona 
part inèdits, sobre la història de Catalunya del 

segle XX, del doctor Torras i Bages a Fèlix 
Millet i a l’abat Escarré, passant per la 

Comissió Abat Oliba o el retorn de la Mare de 
Déu de Núria.

Un diumenge a Clarena 
i altres narracions

Jordi Sarsanedas
Nova edició de la segona part dels Mites, 

exhaurida des de feia molt de temps i pensada 
des de sempre com una unitat independent.

Publicacions de l'Abadia de Montserrat
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unànimes. Riquer, per exemple, es permet 
moltes saboroses ironies en relació amb 
els seus criteris filològics; tanmateix, és 
inqüestionablement el primer historiador 
occidental que es va interessar —cal es-
tudiar amb quines mires, és clar— per 
Plutarc i Tucídides, passant fins i tot al 
davant del canceller de Florència Coluccio 
Salutati, que envejà la biblioteca que He-
redia s'havia muntat a Avinyó.
Per afrontar la qüestió de l'humanisme a 
la Corona d’Aragó, però, cal tenir també 
els ulls oberts a les profundes transfor-
macions que ha experimentat la crítica 
històrica internacional d’ençà de les últi-
mes dècades del segle passat i les prime-
res d’aquest, quan Rubió i Lluch formulava 
els seus esquemes i ens descobria l'hu-
manisme català. Els conceptes generals 
d’humanisme i renaixement volen dir a ho-
res d’ara una cosa ben diferent per a cada 
branca de la investigació històrica i gai-
rebé una cosa ben diferent per a cada 
historiador de la cultura; en qualsevol cas, 
aquell bell i lluminós renaixement que sor-
gia de les boires confuses i tèrboles dels 
segles mitjans, tal com el van teoritzar 
Burkchardt i l'escola historlcista alemanya, 
s’ha esborrat com el rostre humà dibuixat 
a la sorra de foucaultiana memòria. Ara 
bé, si hem de parlar d’aquests temes, el 
més sensat és refugiar-se en un concepte 
ample i còmode d'humanisme i renaixe-
ment; un que proposi, per exemple, uns 
motius i unes constants dintre d’una mena 
de continuïtat cultural que podria anar 
del XIV al XVII; de Petrarca a Goethe, del 
cisma d'occident a la revolució industrial

Probable representació de Joan I en un tríptic 
d'escola mallorquina ara a Boston.
La figura d’aquest rei hauria presidit, 
segons una certa visió de les coses, 
un humanisme encara trescentista.

(amb el benentès que es tracta d’un recer 
provisional i no d’una veritat establerta).

Tornem a Catalunya i al tempestejat ter-
me que ens ocupa. Quins són els criteris 
generals operatius que ens han de per-
metre de parlar d’humanisme en la cultura 
catalana? Si prenem l’humanisme com una 
constant cultural, la seva descripció pot 
començar amb els orígens mateixos de la 
cultura a les terres de parla catalana i aca-
bar als nostres dies. Rubió i Lluch ja par-
lava, en efecte, de «la sombra augusta 
de Roma» i de l’«espíritu latino» a Cata-
lunya des de sant Pacià a Jaume I passant 
per l'abat Oliba. I, saltant els segles XIV- 
XVII, que són els que pròpiament hom 
descriu en parlar d'humanisme, també po-
dríem descobrir-ne indicis darrera de l'e- 
rudició dels il·lustrats del XVIII o dels 
neoclàssics i encara més darrera d’alguns 
sectors dels renaixentistes. D'aquests re-
naixentistes s'enllaçaria amb els precur-
sors dels noucentistes i per aquest camí 
arribaríem fins abans-d'ahir. I és que l'es- 
tudi de l'humanisme també pot portar com 
a títol «la permanència dels clàssics en 
la cultura catalana» o bé «el clàssic X I 
Catalunya».
Un altre dels grans problemes de l'huma-
nisme és que una definició del terme tam-
poc no ens ajuda a centrar-nos històrica-
ment. L'afecció per la forma literària que 
comporta el mot —I'estil de dir i de rao-
nar controlat, perfecte i llimat que és 
propi dels clàssics llatins i grecs— va 
indestriablement lligada a la impregnació 
deis continguts que aquesta forma véhicu-
la —la poesia de Virgili o d'Ovidi, el dis-
curs moral o filosòfic de Ciceró o de Sè-
neca, l’històric de Livi, etc.—; per aquest 
camí la presència en un determinat text

Una col·lecció amb temes d'interès didàctic i
domèstic presentats amb gran amenitat i a tot color
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EL LLIBRE DE LES HERBES CURA I CONSERVACIÓ 
DE FLORS I PLANTES

CLLUbceo?. _.>■ [ o j ea  i corvtcvAOO pt.. |H
mi Mi 1 .iqpuuuat,edidoftsl imr .w, 

<sui á  PüÀcncA pc

íi/ fO & l ’fa nç/i PLAIÏIVP LA CUílïÈÈA

El món de les herbes i les 
seves virtuts a l'abast 
de tothom.

Un estudi complet sobre les 
flors i les plantes, indispensable 
i ple d'amenitat.
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EI gra de blat 
Novetats

Preguntes a... 
Respostes de...
Marcel Légaut
Un cristià del nostre
temps
136pp. 275 ptes.
Llarga entrevista amb Marcel 
Légaut, ben conegut entre 
nosaltres per les seves 
conferències i els seus llibres.

Aprendre a pregar
Bernard Bro
Segona edició d’un clàssic de la 
literatura sobre la pregària.

Publicacions de l Abadia 
de Montserrat

Efígie, certament ideal, d’Ausiàs March 
(de la primera edició castellana dels seus 
poemes) que, pel caràcter palesament 
renaixentista, exemplifica una interrogació 
sobre el sentit de l’obra del poeta.

de qualsevol dada cultural relacionable 
amb el que acabem d'esmentar pot fer-lo 
cabre dintre de l’àrea conceptual d'huma-
nisme. Així, doncs, l'epítet humanístic/ 
humanista i el corresponent abstracte hu-
manisme poden designar tant un apassio-
nat de la prosa «retoricada» capaç de fer 
autèntics jocs malabars amb la llengua 
sense cap propòsit que no sigui el de 
plaure (tipus Rois de Corella), com un 
pensador molt preocupat per l'home que 
escriu en un llatí d’allò més escolàstic 
(tipus Ramon Sibiuda).
Però és que tampoc no ens en sortiríem 
amb un criteri lingüístic. Proposar-se d’es-
tudiar l’humanisme en vulgar, per exem-
ple, és gairebé una contradictio in termi-
nis; tanmateix tradicionalment s’ha fet: el 
punt de referència obligat, Bernat Metge, 
no era altra cosa que un excel·lent prosista 
català. Tothom sap a hores d'ara, però, que 
no podem dissociar l’humanisme català 
del llatí. Ja fa molts anys que ens ho va 
ensenyar Jordi Rubió. L’humanisme s'ex-
pressa i es difon en llatí: cada nucli afec-
tat pel fenomen és responsable que 
aquest es tradueixi al vulgar o no.
Hi ha un criteri que pot solucionar provi-
sionalment el problema —sobretot si te-
nim l'obligació de trobar-ne un—• i que en 
realitat ve a ser una justificació del tall 
cronològic que proposa la tradició histo-
riogràfica catalana. Es tracta de fer ús del 
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terme humanisme per referir-nos a la ver-
sió local catalana o catalano-aragonesa de 
l’evolució de les grans línies de la cultura 
europea. En la mesura en què del se-
gle XIV al XVIII hi ha qui hi veu una con-
tinuïtat cultural articulable sobre la lí-
nia humanisme-renaixement, podem parlar 
d’un humanisme català present aquells se-
gles. La major o menor proximitat del nos-
tre humanisme amb l'internacional serà 
també la pedra de toc per valorar-lo, com 
també ho serà la relació que mantindrà 
amb l’humanisme castellà (esdevingut es-
panyol precisament al bell mig de l’època 
que ens ocupa i en mans d'humanistes). 
I això ens hauria de servir —dit sigui de 
passada—■ per veure com és d’improduc- 
tiva a la llarga la pretensió d'estructurar 
unes històries nacionals de les cultures 
d’èpoques anteriors a la formació de les 
nacions modernes o com és de fonamen-
tal l'a priori nacionalista en tota especu-
lació sobre el concepte d'humanisme, co-
mençant naturalment pels mateixos se-
nyors savis filòlegs del segle XV.
El material fins ara exhumat i valorat a 
propòsit del que s'ha convingut d’anome-
nar humanisme català es pot abordar, 
doncs, des de tres fases diferents tempo-
ralment parlant i que, per ser ben asèp-
tics, podem fer coincidir amb els segles 
XIV, XV i XVI-XVII o, si voleu, amb els 
regnats de Pere el Cerimoniós i els seus 
dos fills, dels Trastàmara, dels virreis dels 
Àustries.

EL SEGLE XIV
0 L’ERA DE BERNAT METGE

Una manera alhora tradicional i pedagògi-
ca d’entrar en el que pot haver-hi d'huma- 
nístic al segle XIV català és estudiar 
l’obra de Bernat Metge i el seu context. 
Prenent el secretari de Joan I com a punt 
de referència, es tractaria de veure, pri-
mer, l’evolució dels models culturals que 
fa servir aplicats a la seva concepció del 
fet literari: des del Libre de Fortuna e 
Prudència, en noves rimades i en llengua 
occitanitzant, tot construït a base de fonts 
tòpicament medievals, a Lo Somni, en 
bella prosa dialogada a l'estil antic i bas-
tit amb materials que remeten, entre d’al-
tres, a Boccaccio i a Ciceró. Caldria, 
d'altra banda, identificar els elements del 
context d'època homologables amb els pro-
cediments de Lo Somni i els que, en can-
vi, se n'aparten o s'hi oposen delibera-
dament; tindríem així, d'una banda, els 
funcionaris cultes de la Cancelleria (tipus 
Bartomeu Sirvent) i alguns traductors 
amatents als nous gustos dels temps, si-
gui pels motius que sigui (tipus Antoni 
Canals); per l'altra, poetes trobadorescos 
(tipus l'Andreu Febrer de la producció lí-
rica), enciclopedistes escolàstics i mora-

Muntaner, 87-89 
(Entre València i Mallorca) 

Urgell, 24 
(Tamarit i Floridablanca) 
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listes (tipus Francesc Eiximenis, sant Vi-
cent Ferrer), cavallers fidels als seus 
ideals de classe (tipus Ramon de Pere- 
llósj... Caldria completar el quadre amb 
una valoració de l'obra de Metge en re-
lació amb el context hispànic (això en po-
saria en relleu la singularitat) i amb l'eu- 
ropeu (això faria veure fins a quin punt 
Metge, que escriu en català —per bé que 
■bo faci— i plagia Boccaccio, està lluny 
del model del proto-humanista que va en-
carnar Francesc Petrarca, filòleg i prosista 
llatí).

EL SEGLE XV 0 LA TARDOR
DE L’EDAT MITJANA

Pel que fa a. les dades humanístiques dé-
tectables al segle XV, no és ni de bon 
tros tan fàcil d'imaginar un esquema in-
terpretatiu. Les monografies són compta-
des i es tracta de manejar ni més ni 
menys que tot un segle de cultura. Con-
tinua essent vàlid el recurs a la formació 
literària dels funcionaris de la Cancelleria, 
tot i que, d’ençà del moment en què Al-
fons el Magnànim s’installa a Nàpols 
(1442), la Corona d'Aragó passa a tenir 
una cort autènticament humanística però 
plenament integrada al món italià i bas-
tant desvinculada de la dinàmica real dels 
països que la integren. En termes gene-
rals continua essent també vàlida la con-
traposició entre factors culturals homolo- 
gables en alguna mesura amb l'humanis-
me i elements que li són totalment aliens. 
Entre els primers caldria arrenglerar l'o-
bra d'uns quants personatges fortament 
marcats per la «nova cultura» i general-
ment formats a Itàlia: el cardenal de Gi-
rona, Joan Margarit i Pau, historiador de 
les antiguitats de la península i forjador 
d'un concepte d'Espanya en perspectiva 
catalano-aragonesa; Ferran Valentí, que 
traduïa Ciceró i esgrimia el mestratge de 
Leonardo Bruni; Felip de Malla, predicador 
cultíssim i barroc; Pere Miquel Carbonell, 
bibliòfil i cronista; Jeroni Pau, poeta llatí 
admirat a la mateixa Itàlia... El vulgar ca-
talà no ocupa pas sempre un lloc preemi-
nent en l’obra d'aquests autors, si fem 
excepció de Valentí i de Malla. A l'altre 
bàndol hi hauria la poesia de certamen, 
els autors del cançoner satíric valencià, 
sor Isabel de Villena, els autors de croni- 
cons universals... Queda per discutir la 
part més substanciosa de la literatura en 
vulgar del segle. Què hi ha d'humanístic 
en el Curial e Güelfa, el Tirant, el Spill, 
l'obra de March i de Corella? En absència 
d’unes anàlisis serioses, podem fugir per 
la tangent parlant d'un «clima», que es 
podria dir «tardor de l'edat mitjana»; l'in- 
gredient de la «nova cultura» de vegades 
hi és, però sovint conviu en curiosa sim-
biosi amb tota mena d'altres coses.

ELS SEGLES XVI I XVII
0 L’HERÈNCIA DE NEBRIJA

La cultura del renaixement i del barroc 
pot ser entesa, i, de fet, ho ha estat so-
vint, com a producte històric de l'huma-
nisme. En aquest sentit l'humanisme és la 
base de la cultura del renaixement i del 
barroc: dóna els continguts fonamentals 
del sistema educatiu vigent i és la prin-
cipal ocupació del sector lletrat dels savis 
de l'època: els filòlegs. Cal estudiar, per 
tant, l’un I els altres als països de parla 
catalana durant els segles esmentats. És 

el programa que va formular Jordi Rubió 
en la seva comunicació al Vlllè. Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó esmen-
tada més amunt. Entremig hi ha un altre 
factor decisiu: la divulgació de la imprem-
ta i del comerç de llibres estampats me-
cànicament, amb la corresponent modifi-
cació del públic lector o destinatari dels 
projectes educatius dels filòlegs. Tot això 
també ho ha analitzat Rubió. La dada bàsi-
ca a retenir de tot el conjunt em sembla 
aquesta, que l’humanisme a Catalunya al 
segle XVI ens ve línia Salamanca-Alcalà 
de Henares. La reforma de l'ensenyament 
del llatí portada a terme per Nebrija en la 
seva batalla contra els bàrbars s'imposa 
a Barcelona a partir de 1508, i la història 
de l'humanisme català d’aquest segle és 
també la de les adaptacions catalanes 
dels textos del gran filòleg andalús. És 
un filó de l'humanisme que no té res a 
veure amb el del XIV o del XV, sembla 
que hi ha hagut un tall net. Això també 
ho ha dit Jordi Rubió. La literatura de l’è- 
poca en català, des de Pere Serafí a Fran-
cesc Vicenç Garcia, no ens sembla pas 
que desmenteixi aquest fenomen general 
d'hispanització. Naturalment, hi ha més 
matèria a estudiar, des de les traces d’e- 
rasmisme que ha detectat el pare Batllori, 
als nuclis lul·listes, a l’obra d'humanistes 
que viuen a l’exili, com Lluís Vives o 
aquell Vicent Mariner que va traduir les 
poesies d'Ausiàs March al llatí guarnint- 
les d'ornamentacions renaixentistes.

LOLA BADIA

Escultura de marbre, italiana, representant 
Alfons el Magnànim. La seva cort, a Nàpols, 
fou autènticament humanística però, 
al mateix temps, ben deslligada 
de la vida real dels països de la Corona.

d’A.

Libr es

NovetatÏES 
AVENTURES 
D^RTHUR 

GORDON PYM
L’única novel·la llarga

d’Edgar Allan Poe. Una
narració d’aventures 
i d’acció, ambientada 

en el mar i en zones 
molt allunyades 

de la civilització, 
amb el toc fantàstic 

propi de l’autor. 
Traduïda per Francesc Parcerisas.

2.a edició

CARPATS
Jules Verne 
Traducció de 
M. Antònia Oliver

LA CRIDA
Bdel  osc

Jack London 
Traducció 

Rovira i Virgili

2.a edició

En preparació

QUAN UN 
TOCA EL DOS
Anna-Greta Winberg 
Traducció del suec de Josep 
M. Custodio
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