
Els canals de trans·
missió del saber; la 
praxi literària; la vida 
quotidiana; la imatge 
del poder; el teatre; 
la modernització de 
l’estat català. El llibre 
col·lectiu Itineraris. 
Nou estudis sobre cul-
tura al Renaixement, 
editat a cura d’Eulàlia 
Duran i Maria Toldrà i 
publicat per Edicions 
3i4, aplega una col·
lecció de reflexions 
pluridisciplinàries so·
bre el Renaixement, 
en especial a la Co·
rona catalanoarago·
nesa.

El volum s’obre a tall de pòrtic amb un text de Carles Garriga sobre l’humanisme 
en Petrarca i, a partir d’aquí, els vuit treballs següents s’estructuren en quatre iti·
neraris sobre binomis de conceptes, en què els textos dialoguen des de diferents 
metodologies, disciplines i enfocaments.

Un primer binomi enfronta vida quotidiana i imatge del poder. “Les dones pro·
tagonistes de la vida quotidiana, de les pràctiques de relació i dels sentiments”, 
de Teresa Vinyoles, se centra en les estratègies de les dones per a sobreviure en 
un món hostil i en les vides de transmissió d’una cultura diferent de la cultura 
dominant masculina. “Poder i societat al Renaixement: Estat modern i identitats 
nacionals”, d’Agustí Alcoberro, reporta el procés d’enfortiment i modernització del 
sistema de govern de la Catalunya dels segles XVI i XVII i el paper dels juristes en 
la forja de la identitat política catalana.

La incidència de la profecia política és el tema del segon binomi, format pels ar·
ticles d’Eulàlia Duran i Joan Requesens. La primera estudiosa parla de “L’Anticrist 
en el context de la Reforma (protestant) o de la Contrareforma”. I el segon presenta 
“Una traducció a la profecia política”, una fenomenologia dels elements i les fonts 
que configuren la profecia política des dels textos bíblics fins al Renaixement.

El tercer binomi està dedicat a les formes de transmissió de textos, en una èpo·
ca on conviuen el manuscrit i la impremta. Maria Toldrà estudia un cas específic 
d’utilització del manuscrit com a transmissor de textos, les peces d’interès literari 
copiades per Pere Miquel Carbonell en els llibres que produeix com a notari i arxiver 
reial. Per la seva banda, Montserrat Lamarca detalla les característiques dels llibres 
produïts per la primera impremta catalana, durant el segle XVI.

Finalment, el quart binomi contrasta l’estudi de dos gèneres literaris, la prosa 
narrativa i l’espectacle teatral. Esmeralda Sánchez Palacios parla de la prosa a la 
cort dels ducs de Calàbria, a la València dels anys 1526·1550, a partir de l’estudi 
d’El cortesano, de Lluís de Milà. I Lenke Kóvaks presenta en “El teatre català al Re·
naixement: món teatral i àmbits de la representació” un ampli panorama de les ma·
nifestacions teatrals, de temàtica profana o religiosa, amb dos tipus d’espectacle, 
la rica tradició del drama medieval i el lligat al nou model de drama renaixentista 
que no va arribar, però, a culminar en la creació d’un teatre nacional laic i modern en 
català, per la manca de suport d’una cort reial pròpia. Sense cort, l’afició escènica 
es va refugiar en la dramatúrgia festiva i popular.

Lluís Bonada
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Noves aportacions a l’estudi de la societat cultural 
i política catalana de l’època del Renaixement 

Eulàlia Duran, coordina, amb Maria Toldrà, el llibre Itineraris. Nou 
estudis sobre cultura al Renaixement.
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Autor discriminat
El Diccionari de la literatura catalana diu 
que Joaquim Balader i Sanchis és l’únic 
autor de l’obra teatral Els bessons de 
Sedaví. La va escriure amb Jacob Sales 
i Reig, com diu l’article del diccionari 
dedicat a aquest segon autor.
   
Estrena falsa
El volum Teatre escollit, de Josep M. de 
Sagarra, publicat a Labutxaca, diu que 
L’hostal de la Glòria s’estrena el dia 7 
d’octubre de 1931. S’estrena dos dies 
més tard, el dia 9, divendres.

Més o menys
Un personatge d’El cementiri de Praga 
diu que els carbonaris depenen dels 
quaranta membres de l’Alta Venda, pe·
rò que aquests quaranta membres no 
han arribat mai a saber d’on venien les 
ordres que cal transmetre o seguir i tot 
seguit comenta, segons la versió Ran·
dom House Mondadori d’El cementiri 
de Praga: “I a més diuen que els jesu·
ïtes són esclaus dels seus superiors”. 
El que diu exactament el personatge 
d’Umberto Eco és: “I després diuen 
que els jesuïtes són esclaus dels seus 
superiors” (“E poi dicono che i gesuiti 
sono schiavi dei loro superiori”).

A grapades
El DIEC1 i 2 assegura que “fer els deu·
res amb una, dues o quatre grapades”, 
indica que s’han fet “de pressa i de 
qualsevol manera”. Pompeu Fabra deia 
que només s’ha fet una cosa de pressa 
i de qualsevol manera si la fas “amb 
quatre grapades”. Però el DIEC encara 
discrepa més del diccionari Alcover·
Moll. Aquí llegim que “amb una o amb 
dues (o quatre) grapades” indiquem no·
més “en un instant, en un temps molt 
curt”, no pas que ho hem fet malament. 
Segons l’Alcover·Moll, si vols parlar 
d’una cosa feta de qualsevol manera, 
sense mirament ni refinaments, l’ex·
pressió justa és “a grapades”. Exem·
ple: “Aquesta feina feta a grapades no 
es pot admetre”.
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