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Bernat Metge va viure en una de les
èpoques més convulses de la història de
Catalunya: nascut poc abans de l’esclat
de la Pesta Negra (1347), va ser
testimoni de la guerra amb Castella (la
Guerra dels dos Peres, 1356-66), de la
profunda crisi social i econòmica que va
caracteritzar el final del regnat de Pere
III el Cerimoniós (mort el 1387) i del seu
fill Joan I (1387-1396), tensions que
desembocaren en aspres pugnes entre la
monarquia i les ciutats i en uns sagnants
pogroms contra les comunitats jueves.
Va morir poc temps després d’extingir-se
la dinastia dels comtes de Barcelona, a la
qual, amb el Compromís de Casp (1412),
va succeir la dinastia dels Trastàmara.

Bernat Metge v a néixer a Barcelona poc abans de 1346, f ill

de Guillem Metge,  especier v inculat  amb la casa reial,  i de

Agnès.  Tot  i que Guillem Metge v a morir a mitjan de 1359,

quan Bernat encara era adolescent, la prof essió del seu pare

v a deixar un rastre prof und en la f ormació i en la sensibilitat

de  l’escriptor.  La  presència  de  coneixements  de  f ilosof ia

natural  (és  a dir  una f ormació que podríem  def inir  com  a

científ ica, amb elements de medicina, d’higiene, de f isiologia

o de f ísica) és  palesa en la composició del paròdic  poema

Medecina i  en les  inf luències  del seu pensament  en molts

comentaris  i af egits  de Lo somni.  Pel maig de 1364,  Agnès

es casà amb Ferrer Say ol. La prof essió del padrastre també

inf luirà  en  la  f ormació  intel·lectual  de  Bernat  Metge,  i  de

manera  més  determinant  que  la  del  pare  natural.  Ja  que

Ferrer Say ol v a ser escriv à i després Protonotari de la reina

Elionor  de Prades,  tercera esposa del  rei  Pere III.  Ferrer,

traductor de De re rustica de Pal·ladi  Rutili,  determinarà o

impulsarà  l’elecció  prof essional  de  Bernat:  la  de  ser

canceller.  Si  bé  ser  canceller  no  comportav a  com  a

conseqüència necessària el f et de ser escriptor, sí que calia

tenir  una  f ormació  tècnica  de  l’art  d’escriure  i  dels

coneixements  literaris  imprescindibles  per  assolir  un  bon

niv ell  en  la  prof essió,  la  qual  cosa  ajuda  a  explicar  les

capacitats, les tècniques i el niv ell cultural de Metge. El 2 de

maig  de  1379  Bernat  es  casà  per  primera  v egada  amb

Eulàlia Viv ó, f illa del notari Bernat Viv ó, amb la qual v a tenir

un f ill, Guillem Martí. A l’octubre de 1390, després de la mort

de la sev a esposa,  es  tornà a casar amb Eulàlia Formós,

germana del Mestre Racional Francesc Formós, amb la qual

tindrà  quatre  f ills,  Pere,  Constança,  Griselda  i  Aldonça.

Bernat  Metge v a reeixir  bé en la sev a prof essió,  tal  com

se’ns mostren els seus progressos: després de ser nomenat

notari,  el  16  de  desembre  del  1370,  v a  ser  ajudant  de

registre de la reina Elionor (tercera esposa del rei Pere III),

almeny s  des  del 15 de abril  de 1371 f ins  a la mort  de la

reina, el 20 de abril de 1375. Aquest mateix any, pel mes de

nov embre, entrà al serv ei de l’inf ant Joan, aleshores Duc de
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Girona,  serv ei que no deixarà f ins  a la mort  del Duc,  el 19

de maig de 1396, ja amb un grau més elev at, el de escriv à (i

possiblement  amb  càrrecs  de  gran  responsabilitat,  si

considerem  les  sev es  elev ades  retribucions),  i  a partir  de

1390 amb el títol de secretari.  Durant  aquest  càrrec durà a

terme tasques  molt  delicades,  entre d’altres,  l’administració

dels delmes, atorgats a Joan I el 1392 pel papa Climent VII

a f i  d’acabar de conquerir  i  pacif icar l’illa de Sardeny a.  El

1393 és nomenat procurador general encarregat dels negocis

de  la  cort  i  de  les  relacions  entre  aquesta  i  el  f isc  i,

f inalment,  serà  env iat  com  a  ambaixador  a  la  cort  papal

d’Av iny ó,  entre  f ebrer  i  abril  de  1395.  L’estada  a  Av iny ó

serà determinant pel que f a a la ulterior f ormació intel·lectual

de  Bernat  Metge  o,  almeny s,  per  la  descoberta  d’alguns

llibres  importants,  com  ara,  possiblement,  el  Secretum de

Francesco Petrarca.  Podem imaginar que,  quan el rei Joan

retreu  als  seus  ambaixadors  que  es  «donen  aquí  de  bon

temps»,  en  el  cas  de  Metge  aquest  temps,  molt

possiblement,  v a  ser  esmerçat  en  allò  que  ara  diríem

recerques  bibliogràf iques.  L’any  1388,  quan ja  era escriv à

reial  de  Joan  I,  f ou  inv olucrat  en  un  primer  escàndol,

processat i absolt, sense que tinguem més inf ormació sobre

les  raons  que v an motiv ar  aquest  procés.  Després  de la

mort del rei Joan, arran d’un altre pressuposat escàndol en el

qual estav a inv olucrat,  Bernat  Metge,  juntament  amb altres

membres  del consell i de la cancelleria reial,  f ou destituït  i

processat.  Tanmateix,  dubto molt  que Bernat  f os  ingressat

mai  a  la  presó,  i  crec  que les  declaracions  inicials  de Lo

somni  corresponen a una f icció  literària.  L’acció  del  diàleg

s’hav ia de f ixar a la nit  del div endres  26 de maig (s’ha de

tenir en compte, però, que la primera comissió d’inv estigació

es reuniria el dia 25, però f ins al dia 31 no hi v a hav er cap

ordre d’empresonament).  El procés es v a concloure el 7 de

desembre de 1398 amb l’absolució de tots  els  acusats,  i la

perpetua oblivione per tot l’assumpte, decretada pel rei Martí

I.  A  partir  de  1399,  trobem  Metge,  progressiv ament,

reintegrat en càrrecs of icials f ins a la sev a reinserció com a

secretari de la cancelleria del rei Martí,  entre juliol de 1401 i

juliol de 1402,  on desenv olupà tasques de conf iança f ins  a

la mort  del rei,  el 31 de maig de 1410.  A partir d’aleshores

v isqué com a priv at  i honrat  ciutadà de Barcelona f ins a la

sev a mort,  ocorreguda entre el 27 de f ebrer i el 28 de juny

de 1413.

 


