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Vexaltació messianica dels Reis Catblics és ja un fet conegut. Fou aleshores una forma 
de propaganda política basada en un gknere concret, el profitic, és a dir, en la interpretació 
partidista de textos bíblics i dels seus comentaristes a benefici &una determinada causa, en 
aquesta cas de la monarquia. Els pseudo-teblegs actualitzaven els textos esmentats al servei 
fonamentalment del present i s'aventuraven de manera més ambigua a pronosticar un futur 
immediat amb la intenció de proporcionar una esperanga a aquest present que exalgaven. La 
imatgeria que feien circular era d'una gran forp, recorrent sovint a formes zoombrfigues. El 
llenguatge utilitzat tenia una forga sagrada, ja que es fonamentava en textos sagrats. Es un ti- 
pus de propaganda prolífera sobretot en ?poques de crisi, i al darrer terg del segle XV es do- 
naven totes les circumstincies perqd  tingués un moment culminant. 

Efectivament, la difícil situació amb quk es trobaren els reis, a la sortida de guerres 
civils a les dues corones, feia precari el seu reconeixement com a monarques. Els calia con- 
solidar-10 i la proliferació de profecies i vaticinis a Europa, sobretot des de la caiguda de 
Constantinoble a mans dels turcs, els en doni  una bona oportunitat. Al rei Ferran, només 
li calia ser identificat, en detriment dels altres candidats, el rei francks i lemperador germi- 
n i ~ ,  com el monarca universal anunciat per les profecies que havia de dominar el món i 
inaugurar un període de mil anys de pau i de prosperitat, i adquirir així una aureola mes- 
siinica que li proporcionés el valor afegit que li mancava. Tenia al seu favor un poder acres- 
cut per la conflukncia, espectacular per imprevisible, en la seva persona d'una triple corona: 
Sicília, Castella i Aragó. A més, la política iniciada contra els musulmans fou vista ficilment 
com un acompliment profttic. Perquk una condició indispensable per a que entrés en vigor 
el mil.leni era que el monarca universal instaurés a la terra una sola fe, la catblica. ~a 
dels Reis Catblics anava en aquesta línia amb la lluita contra el regne musulmi de Granada 
i amb la salvaguarda de la fe cristiana mitjangant el tribunal de la 1nqu.siciÓ dedicat espe- 
cialment als jueus conversos acusats de judaitzar. 

Alguns corifeus cortesans s'encarregaren &identificar l'anunciat monarca universal 
amb el rei Ferran. La tasca d'argumentació ani  principalment a cirrec de clergues de la 
cort, puix que calia el coneixement dels textos sagrats per a dur-la a terme. Les autoritats 
oficials se sumaren a la seva difusió. Tot plegat crea un clima d'esperanga en un món millor 
ja prbxim i impregni la societat del convenciment que la fi del món era imminent. 



El 1472, per exemple, al final de la guerra contra el rei Joan 11, just abans de la pau 
de Pedralbes, un cronista reial de qui parlaré més endavant, Alfons de JaCn, adreeava al 
príncep Ferran, rei de Sicília i de Castella, un poema en el qual instava la ciutat de Barce- 
lona, titllada d'adúkera per haver-se donat a diferents reis i senyors, a rendir-se.' Scgons 
ell, Ferran, "joven gracioso muy mis que las flores" era el monarca esperat, el vespertilio o 
rat-penat2 anunciat per les profecies: 

"aqu(t.ll que del mundo s'espera monarcha, 
rey nluy prestante de toda Castilla,( ...) 
que  1.6s soys I'excelso vespertilion 
questán esperando los regnos d'Espanya, 
Senysr  noblescido de gran perfección, 
remedio bastante del mal que les danya." 

El 1476, encara en plena postguerra, el vice-canceller Pere Azamar, en el prhleg 
d'un llarg tractat de cavalleria? identificava el príncep Ferran amb el monarca universal 
destructor de l'islacn, i li aplicava un enfilall de profecies," que reconeixien sota divcrsos 
noms el monarca esperat: 

- "rei petit, per6 fort: 
"Vecaú I I N  vey pequetio, el nombre del qual serú de fortaleza ..."; 
"Seri dado a !a casa de Aragdn rey dici~o de t~ornbre e de fecho dos vezes Femomdo, el qual 

es Vuestra Serioria" 

- o n 2  rei d'Aragó6 ; fill de i'iguila ferocissima: 

"La qual águila ha dormido fusta aquiterzdicl~z etz el satelo e, como desperturei, estetzderri las 
szts a!as a la presa e mzrchas aoes destruirá de lospaganos, e !as tierrus que tietten !os irgfieles res- 
tztuyrá al vicario del ~ r u c i f i x o " ~ ;  

1. Poema Per Bnrce:ortn. Publicat per A. Morel-Fatio , So;rhaits L Bie>z-ienn:re ndressés a Ferdirznncf le Catbo!iq:re 
par i~npoete  Larcelonuis, stz 1473, "Roman?am, XI (1852), pp. 333-356. El poexa ha estat atriburt a arn poeta barcelor?i 
(A. Morel-Fatio), aragonPs (>C. Menéndez Pelayo), amb el cronista a7agonl.s Gaubert Fabricio de Vagaci 3. \?cens \%- 
ves). M'inclino per considerar-ne autor Alfons de Jaén, per diverses raons, lingiiistiques, temitiques, etc., i perqui: e31 
maceix afirma que ha escrit un !%re sobre ei monarca universal: "ssgúq que por prosa !o tieno mosrrado: 10s testes 
con glosas de sacsa scriptlra." 

A y ~ e s t  llibre en prosa podria ser molt bé un llarg tractat, amb n~mbrosa  aportació de textos sagrats amb les cor- 
responents $osses, escrit .amb la mateixa finalitat tituht Espejo delm:o:do. En més endavan~ amb forsa detall. 
Sobre el poema en questili i la seva autoria, vegeu E. Duran/J. Requzsens, Pvafeeci ipoliticn, en premsa. 

2 .  El símbol de vespertilio o de la seva versió caulana rat penat s5avia difós des $'Arnau de Vilanova t p e  anuncii 
que ei monarca universa! havia de ser i ~ ?  rei de la casa &Aragó, i 5;le per aix6 tenien com a cimera de I'e!m reial la 
Cgura d'un rat-penat, FE adquiria, així, I L ~  ar ic te r  sagrat. Vegeu sobre aquest simbolisme, E. Duran, Sirrzbologi~z 
talana a Pinici de!s temps modmzs, Discurs d'ingrés a la RABLLB, Barcelona, 1987. 

3. Pere Azarnar, Rtpetin'Ón e ohm del derecbo tvzilitar e arrnus, Biblioteca de ¡'Arsenal de Paris, hls. 8319 (Iisp.9). 
Azarnar era nasc-t a Perdada, doctor m ]:eis, vice-ca~eller del ?rincep Ferran. Acompanyi aquest en la guerra de 
rec-peració del RosseXi, i el 1475 hagué de rraslladar-se a Girona. Escrivi el tractat en catali, per6 a pe:ici6 del rei 
Joan 11 el tradui ei1 mateix al casteili. Pel text de: prbleg i per més inforn?aci6, E. Duran/J. Requesens, I'vofecia ipali- 
ticzr, en premsa. 

4. Profecies tretes en bona part d ' a  tractat del segle XIV anoxenat Sutrz?n;rL seu heaiioqrrium supea co~zc~rtfitz 
Novi et Veteris Testu?nenti, edició a cwa de Haro:d Lee i Gidfo %lano, Ens I l .  Lee/hl. IZeevesI G. Silano, \Vestern 
zVleditewunenn Propheq. T h  School ofjonquirrz of Fiore nnd the Fourteentb-(Ject:q Brevi/oq:rirrtn, Ibror::o, Pon- 
:!fical hstihlte of Medieva! S:~&es, 1989, pp. 149-322. 

5. Interpretació passarge sobre el corn petit del profetaDanie1, 7 3 - 8 , 2 1 ,  17,25.  Juga amb el no= c!e ferro i 
Ferran. 

6. Com a descendent de Pere "el Gran" i de C o n s a n ~ a  de Sicílb. 
7. L'iguila, com a s m  yd herZdic de Sicília. Ferran Cescedia de Gonstanc;a de Sic% (filla de l'ernperador hcanfri) 

i de Pere "el Gran". 
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- rata penada devoradora dels moros de ~ranada*:  

"Levántate, ratapenada o murciélago, con las armas en la mano, toma el carcaxe y el arco 
e aguza el cuchillo de dos puntas, fas retemblar la lan~a ,  sojusga 10s moros de Grattuda, posee a 
Africa, destruye la seta de Mahomad". 

- lleó ~arn isser :~  

"Levantarse ha un rey de poniente muchopoderoso, el qual será grande león, malvado car- 
tzicero. Este dará a bever a su cavallo en seys rios de la tiewan. 

O un poema coetani que fa referencia igualment a l'iguila que ja volava cap a Gra- 
nada: 

"Despertar-se-i l'hguila que.n I'ayre va volant 
ab ses ales ben esteses, ab son bech va siulant" 

I més endavant quan parla d'un petit rei occidental -Ferran- que s'aixecari e 

"contra la gent pagana fort executi6 farh, 
en tota Europa moro no r ~ m a n d r h " ' ~  

Un poeta anbnim dedicava al rei una entusiasta apologia, feta e11 dístics llatins, re- 
cordant-li la seva missió trascendent; el poema, posterior a la conquesta de Granada, cele- 
bra que el rei hagi expiat la traició del comte Julii (per culpa del qual els moros van entrar 
a la península) i hagi fet possible l'existencia d'una sola fe i d'un únic poder a les Espanyes: 

"Aleshores a totes les Hisphnies prevaldrh una fe, perque expiarh el crim del comte Julih i 
hi haurh una sola fe i un únic imperin." 

Igualment, poc després, el metge i astrbleg valencii Jeroni Torrella identificava 
també el rei -que vinculava a la ciutat de Valencia- amb la ratapenada de les profecies i 
l'instava a dur a terme el programa anunciat per aquelles, sobretot la destrucció de la secta 
mahometana i judaica: 

"persegueix els infidels de la secta mahomktica i judaica i ordena que, amb I'ajuda de Jesús, 
es converteixin a la seva llei"12. 

Hem vist que un dels leit motiv dels textos profitics és la destrucció de la religió 
jueva i sobretot de la musulmana. Es la missió específica del monarca universal per a poder 
inaugurar el mil.leni paradisíac. Doncs bé, malgrat aixb, alguns jueus conversos i alguns 

8. Segons la profecia Ve tnundo difosa per Arnau de %lanova.Vegeu, mes amunt, nota 2. 
9. La profecia és atribui'da al moro Caramerlino. El lleó podia prefigurar Ferran com a rei de Castella. 
10. Biblioteca Universitkia de ValLncia, Ms. 216, folis 134v-135v. Editat per Luis Faraudo de Saint-Germain, Una 

profecia valenciana y tnanifestaciones del espíritu popular en Cataluña ante 10s sucesos de la guerra de Granada, Va- 
Ikncia, 1952, pp. 21-24. Per més informació, E. DuranlJ. Requesens, Profecia ipolítica, en premsa. 

11. Propter connubiitm Sic1dort4tn, Biblioteca Arxiu Episcopal de Vic, Carpeta Fragments segle XV, 67. Editada 
per Josep Gudiol, el 1914 al "Butlletídel Centre Excursionista de Vich", I, (1912-1914), pp. 154-155. "Omnibus Ys- 
panis erit una fidesl Expurgabit enim crimen comitis Julianil Integra facta fides imperiumq~le novum". Aquesta idea 
havia estat celebrada pel cardenal Joan Margarit en el prbleg del seu Paralipomenon dirigit al rei Ferran. Podria ser 
I'autor també del poema? El text ha estat editat per R. B. Tate, Joan Margarit i Pau, cardenal i bisbe de Girona, Bar- 
celona, Curial, 1976, p. 375: l'empresa de Granada contra el rei "bstic i mahometh", acabarh felicment amb la vergon ya 
de veure "ipsius Hispaniae partem occupatam", "in magnum regutn Hispaniae con minus oprobium quam jacturam". 
I els cristians regnaran "in tota ipsa Hispania". El canvi del mot "regum" (reis) per 'kegnum" (regne) ha portat J. A. 
Maravall a utilitzar aquest text com una base del concepte d'unitat hispinica" i dX'imperi espanyol". Vegeu P. Vilar, 
Estat i rtació en les conscB'2.ncies espanyoles: actualitat i bistbria, dins Estat, nació, socialisme. Estudis sobre el cas espn- 
nyol. Barcelona, Curial, 1982, pp. 34-35. 

12. "macon~eticam sectam judaycamque observantes persequere, et eos, auxiliante Ihesum, ad legem suam ut  con- 
vertantur dispone". Prbleg al seu tractat De imaginibus astrologis, ValLncia, 1496, folis d6r-d8v. Aporta la profecia de 
la ratapenada, perb hi afegeix que ha de destruir a més dels moros (Granada que ja estava conquerida), també els jueus:. 
Vegeu amb més detall aquests texts, Eulilia Duran, Simbologia política cata/atta a I'inici dels temps moderns, Discurs 
d'ingrés a la RABLLB, Barcelona, 1987, pp.32-35 i Profecia ipolíticn, en premsa. 



moriscs se sumaren a aquesta orquestració de panegírics dirigits a Ferran "el Catblic" 
identificant-lo,amb el monarca universal destructor de I'islam i implantador d'una 6nica 
fe, la catblica. Es un aspecte que no deixa de cridar I'atenciB. Un factor que podria expli- 
car aquest massoquisme podria ser el de la por. En el cas dels moriscs, la sensació de frus- 
tració i derrota per la fi segura del regne de Granada, que durant segles havia estat. el nord, 
el refugi i l'esperanp dels mudtjars i possiblement també dels moriscs; i també el temor de 
seguir el mateix carni que els jueus que havien estat obligats a batejar-se o emigrar i que, un 
cop convertits, continuaven sent perseguits pel recent inaugurat tribunal de la Inquisició. 
Els calia, més que mai, buscar la protecció reial, i de cara a la societat, intentar fer-se per- 
donar el passat musulmi. Aixi, era important, perquk hom culpava de les desgracies de tota 
mena al fet que aquesta hagués permb l'existtncia al seu si de població musulmana, segons 
especificava la profecia Ve mundo: "Hispanid n u t k   mhom meti ce pravitat is". Alfons de Jaén, 
per exemple, consiclerava responsable el rei Jaume I d'aquesta situació al regne de ValEncia, 
perquk permeté que els moros s'hi quedessin, encara que subjectes a certes condicions (tre- 
ballessin la terra, portessin un distintiu i no poguessin dur armes). Amb el temps, perb, la seva 
situació havia anat millorant i considerava que els veritables culpables de la millora havien es- 
tat els senyors que havien protegit, per propi interts, els seus vassalls moros: 

"De.pués que 10s cavalleros de quieta sotz vassa!los 10s ban liberado e 10s rleffiendm, .juri vestidos 
corno m'stianos e cometen grandes abornitzaciones, husando coti las cristiutzas, salteando por 10s ca- 
anitzos, niatando lasgentes. E llevando 10s hombres e mugeres cativosa t i e m  de moros. E 10 que peor 
es, que s' sot1 fallados aver cometido algutzo destos delitos, sotz deffetzdidos en tal tnanera por 10s se- 
nyores d,e quieta son vassallos, que porgratz crimetz (que ayatz cometido no les cale aver temor que por 
h justiaiz ayan de ser executados. E van amados cot2 a m a s  offetzsivas, cofi latzcas, cotz qadas, prc- 
9zyales e dardos, e mucho mús que 10s cnstianos estátz Jomidos de coraps, de cotas cle malla, de ar- 
rzesses bbzncos e de vallestas, de saetas epassadores E 10s que solamente avieta de ser fabruclores de Irt 
tierra, son menestrales de diversos oficos, specirthcnre de fuzer amas,  bal!estas, fieros de t.mgus, prt- 
tzya/es, broqueles e coracas, 10s mejores que sotz etz b s  regtzor E sot2 artmetztados etz tatzt cuntidud que 
eta este negrao de Valemiz se fallatz mis  de sesetzta mill moros, que tzo sene maravilla, verzietzdo un 
capitú,z iie quien pmdiessett cotzfiar, levatztarse e poner 10s regtaos et2 gran tttrbaciótt.j3 

A la por dels moros se sumava, per tant, també la por dels cristians, i aixi, la feia en- 
cara més perillosa. L'equilibri era, si més no, inestable. 

TambC cal considerar un altre factor no gens menyspreable: el fanatisme propi dels 
nebfits. I possiblerr~ent també les prbpies creences sobre la fi dels temps. Vegem amb,aten- 
ci6 quina era la mentalitat específica d'aquesta minoria, el final del segle XV, concretament 
al regne de Valtncia. 

Ja des del segle XIII i, especialment del segle XIV, era un país extremadament sensible 
a tota mena de doctrines més o menys ortodoxes. Per la part cristiana, beguins, fratricels, es- 
pirituals, lul.lians, tota mena de corrents religiosos rnés o menys heterodoxes hi tenien els 
seus representants. Aquesta tendtncia venia, a més, enfortida per la convivtncia amb pobles 
d'altres religions: ju.eus i moros. Al final del segle XV, com hem vist, estava, sob~etot, forta- 
ment islamitzat, ja que més &una quarta part de la població era m~sulmana '~.  Es a dir, una 
població d'uns 70.000 moros, d'un total estimat en uns 250.000 habitants. 

13. Alfons de Jaén, Espejo del mtindo, foli 67v. El bisbe de Barcelona Martín Garcia, en un dels seus sermons, afir- 
mava que els senyors de  vassalls aragonesos protegien eis moros a canvi de prestacions personals i majors guanys.!Scr- 
wrottes emittetissi~ni toticisque Barcbittonensk gregis tutoris acewimi: nemon i?nmarcesibilis sacre tbeologie palrr~fa~netrto 
insigttitiMartini Garcia. Snragossq G. Coci, 1517, sermó 32, fols. 84d-85b, citat per J.M. Ribera Florit, Lnpol6mica cuis- 
tirino-mrrsrtlmntza en 10s stmones delmaestro inquisidor don Martín Garcia, Barcelona, tesi de llicert&tttm, 1967, p. VI.) 

14. Els intents de cdlzular la població musulmana del regne de Vdknciasempre topen amb l'heterogenei'iat de les 
fonts i amb quk aquestes són, a més, incompletes. El segle XIV, pzrb, sabem que es doni  una disminució importact 
de la població musulmana va!enciana, per raó de les pestes reiterades i la guerra dels Dos Peres. Es recuperi despres. 
Alfons de Jaén afirmava, al final del segle XV: "son aumentados ell tant canddad que en este regno se fallLm mis de 
sesenta mill moros".La xifra és icbdita i summament interessant, perqui? concorda amb les estimacions q.te n'han do- 
nat els historiadors. Honn ha calculat que el 1565, la proporció entre aquesta i la sristiana era d'un 19 per cent. 
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Centrem-nos ara en les creences musulmanes sobre la fi dels temps . L'Alcori parla 
insistentment de la darrera hora, amb esquinpment del cel, extinció d'astres, ensombri- 
ment del sol, ebullició en els mars, muntanyes en moviment.15 L"1slam afirma, també, que 
el Crist ha de tornar, a la fi dels temps, per lluitar i vencer 1'Anticrist. Aquest, segons la 
Sunna, seria borni de l'ull dret, tindria els cabells rissats i portaria en si el paradís i l'infern 
16. A la mort de I'Anticrist seguiria la conversió de tots els pobles a una sola fe. Aleshores 
Jesis es quedaria 40 anys a la tewa. Aquesta seria una epoca fel i~,  una nova edat d'or per a 
la humanitat, en que l'ovella i el lleó pasturarien units. Quaranta anys de paradís a la 
terra, anterior al paradís etern de després del Judici final. Un interessant paral.lelisme amb 
les doctrines milalenaristes cristianes. Perquk és de suposar que els musi~lmans també aspi- 
raven a la vinguda d'aquesta edat d'or, de pau a la terra, previa al paradís eternal. 

El període de pau terrestre, tan esperat, no podia innplatar-se, tanmateix, sense que 
tingués lloc la necessiria conversió de tots els pobles a una sola doctrina, a l'islam segons 
uns, al catolicisme segons altres. Calia establir, per tant, quina religió ha.via de guanyar. Els 
apologetes cristians, en els seus escrits de controversia anti-musulmana, posaren molt em- 
fasi en demostrar que era la religió musulmana la que s'havia d'acabar. 

El jueu convers i promotor inquisitorial Alonso de Espina, en el seu tractat contra 
jueus i musulmans, Fortalitiumfidei contra f ze i  christidnae hoste (1459), impres el 1487 de- 
dicava la dotzena i darrera consideració a tractar precisament Define kgis saracenommi8. 

Per les mateixes dates, en tot cas amb anterioritat al 1490, era publicat a Valkncia, un 
opuscle, que jo sipiga fins ara no estudiat, summament pollkmic, amb un títol ben ilalustra- 
tiu: De la necessitat se ha de seguir h destructió e tr2nsit de h Cuna e Xara, no ley mas secta 
rnah~mktica'~. Segons consta en el colofó, es tracta d'una traducció del llatí al catali, a cura 
del mestre en teologia valencii Joan Carbonell, d'un "llibre de les falsies contengudes en 
1'Alcori trames al sereníssim senyor rey don Alfonso de Nipols". La finalitat hi és ben 
precisada reiteradament: "mostrar Id destructió de Id secta alcor2nica e que no ha de durar" 
; el metode utilitzat per demostrar-ho, era explicar "les fatuitats e mentires de 1'Alcori e 
vida despursissima del sodometich e dampnat Mahomat" seguint la tbriica i mktode de re- 
futació habitual de detectar la irracionalitat i les contradiccions dels textos sagrats musul- 
mans de 1'Alcori i la Sunna i dels seus comentaristes. La utilització exclusiva d'autoritats 
sagrades musulmanes, llevat del cas &Anselm Turmeda citat com a autoritat anti-musul- 
mana, fa pensar que l'autor podria ser un morisc. 20 

15. Alcori, azores 22,7; 69,4 ;70,8; 77,8; 80,32; 81, 1-14. Vegem la darrerareferencia, segons traducció de J. Vernet: 
"Cuando el sol se oscurezca, cuando 10s astros se emparien, cuando 10s montes de pongan en marcha, cunado 10s ca- 
mellos de diez meses sean abandonados, cundo las fieras sean reunidas, cu.ando 10s mares entren en ebullición, cuando 
las almas se emparejen, cuando se interrogue a la víctima acerca del pecado que motivó que se la matara, cuando las 
piginas sean abiertas, cuando el cielo sea destapado, cuando el Infierno sea atizado, cuando el Paraiso sea acercado, 
toda alma sabrá 10 que presenta." 

16. . Martín Garcia, op, cit., foli 71b, cit. per Josi M. Ribera Florit, La polémica nistiano-musulmana enlos ser- 
mones del maestro inquisidor don Martín Garcia. Tesi de liicenciahlra Universitat de Barcelona, 1967. 

17. Louis Cardaillac, Morisques et crétiens, un affrontement polémique (1499-1&10), Paris,1977, pp. 21 1 i 247. 
18. Luis Cardaillac, op. cit., p. 391. 
19. Fou publicat a continuació del tractat De la venguda de I'Antirrist, de Joan Alemany. N o  se n'ha conservat 

cap exemplar, només sabem que un exemplat fou comprat per Femando Colom a Tarragoca el 1514. Fou reeditat a 
Valencia el 1520. D'aquesta segona edició es coneix un únic exemplar ai Museu Plantin d'Anvers, &una reedició feta 
a Valencia el 1520. El títol complet és: Capítol que mostra la causa per quk de necessitnt se hn de seguir la destructió e 
trinsit de la quna e xara, no ley mas secta mahom2tica;per quan aquestpresent capítol ajustat alprecedent l ihe ,  mostra 
Mahomat no éssm statpropheta ni10 que ha sm't ésser verdadec segonspori's veure en lopresent capítoltret verament 
de  I'Alcori. Acaba amb I'explicit: "Deo gratias. Acaba la prsent obra traduhida de latí en romans per 10 reverend mes- 
tre Joan Carbonell, prevere e mestre en arts e sacra theologia, perqui 10s feels christians vegen les fatuitats que hadexat 
scrit 10 inmune Mahomat; perqui aprés facen grhcies a Déu com 10s ha fet merce de ésser christians e il.luminats de la 
sancta fe cathblica". 

20. Amb tot, si és veritat que I'original fou escrit en llatí, posaria en entredit I'autoria morisca, ja que els musul- 
mans estaven al marge de la cultura llatina. 
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Les profecies cristianes ajudaven a reforgar aquesta idea. Un morisc com Alfons de 
Jaén aporta dues profecies ben explicites i contundents en aquest sentit: la profecia mi- 
buida a la sibilela tiblurtina Consurget rex grecomm, mius nomen Constans , segons la qual 
el monarca universal 

" todas las islas e las ciwdades de 10s pagatzos tlerrotarri, e /us templos de 10s idolas destruyrá. 
E 10s itzfieles al buutismo revocará2 e por tudo !a Cruz de Jesucristo derecará. E qttien v e r h d e -  
ramente la crrtz deJesucristo no adorará, de c;rc/~illo morirá", 

i la profecia atribuda a sant Metodi, que qualifica el monarca de "rei cristianíssim" 
el qual en la sexta edat "en que agora somss" 

"peleará con !os moros, e rnatarlos ha coll cuci~illo e darle ha siete wegadas mayores tnules 
quellos a 10s cristiat;os avrán dado"." 

El segiient punt era precisar quan tindria lloc l'extermini o conversi6 general. Tant 
els cristians com els moros tenien el convenciment que era imminent. L'autor anhnim del 
tractat anti-musulrr~a esmentat suara dedica un apartat al "dia del juhi" i explica que aquest 
arribaria abans de c,ent, anys amb una antcdota contada per Aixa, la segona muller de Ma- 
homa: 

"Uns de  Aribia vingueren al propheta Mahomat e enteraogaren-10 del dia de! juhi e ell miri 
un fadrinet e dix: " tao vendri  a cent atzys qtie vifzgua l ~ z f i  del món". 

6 s  curiós el paral.lelisme amb la profecia difosa per Arnau de Vilanova que també 
pronosticava la fi del món per a cent anys després: Ve mundo in centum annis!. 

El bisbe i inquisidor Martín Garcia dedicava un dels seus sermons a aquests temes. 
Argumentava: segclns Albumazar en el Llibre de les grans conjuncions, diferkncia 7a, la 
secta musulmana hiavia dc durar 875 anys. Alguns deien que no havia de durar mil anys i 
altres que, segons 121 llei i les declaracions dels seus doctors, la decadencia havia de comen- 
gar amb la perdua del regne d'occident, és a dir, de Granada, recuperada pels cristians el 
1491. Per tant, si la secta comensa amb Mahoma l'any 616 i, segons Almumazar ha de durar 
875 anys, la suma dels dos anys és de 1491; precisament, any de la conquesta de Granada i 
inici de la destrucció &aquesta secta, destrucció quc s'ha de consumar el 1524, ja que, se- 
gons els astrhlegs, el mes de febrer hi hauri 20 conjuncion~'~. 

El període-cl;lu era compres, així, entre lYany 1482, inici de la guerra de Granada i data 
que venia reforgada perquk el 1484 era considerat un any especial, un "annus mirabilis" per 
una extraordiiria cctnjunció astrolbgica entre Júpiter i Saturn, i l'any1524, any &una altra fa- 
mosa conjunció estc:l.lar que doni peu a la publicació &una nombrosa literatura. 

Tenim una cr~riosa "prova" que provindria dcl propi Mahoma i que situaria la fi de 
l'islamisme l'aany 1483. E1 capelli de la cort Pere Pallivino envia des de Catarroja, el 1486, 
al ja conegut mestre Alfons de JaCn, resident a Valkmcia, una profecia, sobre el final dc l'is- 
lam, que Mahoma c:ornunici als seus familiars abans de morir; i' escrivi, de forma aljamiada 
i amb traducció catalana al foli 1 &un manuscrit de textos diversos:3 : 

'~t,cuettt~n.ta~e~zia.miai.tamen~.huathame~zia, 
itaqrtemi.lerdi~z.xirid#. malateitzdin.abtesi~~dtt~a~ "24 

21. Aifons de Jaht, Espcjo del tntmdo, foli 4. 
22. Sermones, foli 123 a-b. 
23. Biblioteca de I'Es::orial, Ms. 111-H-24, foli 1. "Verba sunt qui commisit Mahoma suo fanliliarii ante suntn mor- 

tem, e t  sunt in suo A l c ~ r : ~ o ,  xissa d o n h o  rnagistro Alfonso de Jalsin, de reg::o Grmate, anno domini 1486, me pre- 
sente qui hoc scripsi Perro de 1'ap.e et %no, mistant in Carharrogia, Valentic. (Verbaista sunt in lingua arahipa qcarn 
so!am ipse M&orr.ec sciebat)". Ei manuscrit cozté textos de sant I%onaventura, de sant  Agustí, de Fra::cesc Eiemenis, 
De triplin.strztu mundi, i.el cardenal Jorn de Turrecrerna:a (= Torq:temada) sobre el Nou Teszment, tots d:s copiats 
aer Pex Pazivino, corn co::s;? al final de cada opuscle. 

24. Les paraules de I\.ln.io:?:a s6n escrites de f0m.a a1ja:niada per ::o treure e! carkter sagrat d'aquestes. 
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Declaratió ab eodem facta istorum verborum. Hec est: Que en l'any que contaran 
10s cristians Mil CCCCLXXXIII al comte de Mahomet: 

Si tota universal natura no  és venguda a la mia ley, 
moros cercau ley que no  teniu ley* 

És a dir, que Mahoma havia recomanat que si l'any 1483 els musulmans quedaven 
sense llei que en busquessin una altra. Que segons la interpretació &apologistes cristians 
volia dir que es batejessin a la fe cristiana. 

Aquesta recomanació del propi Mahoma difosa per polemistes moriscs, el sentiment 
cada vegada més estes de derrota i de falta de confianca, la pressió social i religiosa i la por 
a la conjunció dels astres de 1524 podria explicar la facilitat amb que, en plena Guerra de 
les Germanies, el 1521-22, alguns moros optaren pel bateig sense massa oposició -al costat 
d'altres que foren, evidentment, for~ats  a fer-ho. Segons diversos testimbonis, sabem que els 
moros demanaren, explícitament, en algun cas, de ser batejats, seguint les recomanacions 
dels seus alfaquis. 

Vegem-ne tres exemples significatius: 

"molts moros dels llocs circumvehins en lo any MDXXI vingueren al dit lloch d e  Muntesa 
demanant al rector de dit lloch que.s volian batejar y fer cristians ( ...) que ellsconexien que ve -  
nia de Dé& perqui ja ere complit lo temps" 25. 

Q el cas dels dos-cents cinquanta moros de Carlet que 

"..vinieron a la yglesia del dicho luguar y demandaron al vicario qwe 10s bautizase" 26 

O de Xitiva, on l'alfaquí aconselli els moros forasters que es fessin cristians: 

"y salvarien ses inimes, que en 10 Alcorafz estava scrit que la sua ley no podia lliguar a 10s 
mil anys, que la ley toda de ha ésser una, que d e  m i  de Déu venia. Y ansí delliberaren d e  anar- 
se'n a batejar a la Seu. (...) que verdaderament conexien ere vetiguda la Hora per a que salvasen 
les 

Fixem l'atenció, ara, en el més complet de tots els tractats apocalíptics del darrer ters 
del segle XV, 1'Espejo del mundo d'Alfons de Jaén, autor que ja he esmentat diverses vega- 
des. 

Alfons de Jaén era un morisc procedent del regne de Granada, que residí a Valencia 
des del 1477 fins a la seva mort el 1 4 9 0 ~ ~ .  S'autotitulava mestre en arts i medecina i "cro- 
nista reial" En el seu testament deixa com a hereva dels seus béns a la seva serventa, també 
morisca, Mari Llopis, que l'havia servit els darrers cinc anys: poca cosa, llevat de la consi- 
derable xifra de trenta llibres "de diverses materies sotils" si acceptem que la mitjana de lli- 
bres dels menestrals valencians al final del segle XV era de poc més de ures llibres29. Es re- 
lacioni amb escriptors vinculats a la cort reial i experts en la interpretació de profecies: els 
ja esmentats Pere Azamar, regent de la cancelleria reial de Catalunya, i Pere Panivino. I 
també amb Joan Andreu, originiriament alfaquí de la moreria de Xitiva, convertit al cato- 
licisme30, traductor de 1'Alcori al castelli per encirrec del bisbe de Barcelona Martín Gar- 

25. Archivo Histórico Nacional, Liber quintus attestacionum (1517-27), sig. 799, caixa 3, fol. 406v. 
26. AHN, 909,2a part. Ho feren amonestats pels síndics d'Alzira. El bateig duri  cinc o sis dies. 
27. Archivo Histórico Nacional, 1055.s.f. 
28. Consta en diversos protocols notarials entre aquests anys. Arxiu dol Patriarca, Valsncia, protocols d'Antoni 

Costa, de Joan Comes, de Joan Verdancha, de Joan Julii. Agraeixolainformació amablement ofertapel professor Phi- 
lippe Berger. 

29. Ph. Berger, La lectura a Vall.n& (1474-1504), Mélanges de la Casa de Velázquez, XII, p. 112. Berger calcula 
que els menestrals valenci,ans de la ciutat de Valgncia tenien una mitjana tebrica de 3,29 volums. 

30. Sobre Joan Andreu, E. E. Larson, A study of the "Confusuón de la secta mahomatic:aa of Juan Andrés, Uni- 
versity Microfilms International, 1984. 



cia i autor d'un famós tractat apologktic antimusulrni Confusión de h secta muhomdtica i 
de Alcorún, publicat. a Valhcia el 1515. 

El títol Espejc~ del rnundo respon, en part, al gknere dels espills instructius, didictics, 
de caire enciclopttdic, generalitzats a 1'Edat Mitjana. En aquest cas, la temitica seria poli- 
tico-proetica, al servei de la monarquia, ja que tota Pobra té com a finalitat identificar el 
monarca universal, la figura escatolbgica principal dels Darrers temps, amb el rei Ferran 
"el Catblic". Es un bon exemple, per tant, de la panicipació morisca valenciana en i'exal- 
tació de la monarquia dels Reis Catblics. 

Es tracta d h n  extens text proflttic (el manuscrit consta de 80 folis escrits en lletra 
molt collcebut en bona part en forma de narració al.legbrica o crbnica histtirica 
de fets reals recents com a base argumenta1 del seu discurs lbgic, inteleligent i contundent, 
sovint original. L'únic punt que no qüestiona és, perb, el bisic, és a dir, que Ferran "el Ca - 
tblic" fos el monarca universal anunciat pels comenraristes profktics. 

L'obra, tal com ens ha arribat, consta, almenys, de dues redaccions adre~ades a dos 
destinataris diferents. La primera, redactada en part en catali i en part en castelli, és adre- 
~ a d a  al príncep Ferran i les rcferkncies situen el text entre els anys 1468-1469, en tot cas an- 
terior a 1472. La segona redacci6 és adre~ada a la reina Isabel com a reina d'hrag6 i per tant 
escrita, en un castelli molt acatalanat, amb posterioritat al 1479. Alguns fets relatats, com 
la derrota dJ0tranto, per exemple, ens porten al 1481. L'autor dedica, per tant, uns vint 
anys a la confeccid de l'obra. Es dividida bisicament en tres parts, les dues primeres tracten 
del temps present, :a tercera se situa en un futur immediat. L'imbit geogrific és el m6n, 
per6 l'imbit hispinic hi t t  un relleu preponderant. Segueix l'esquema, tradicional en 
aquest tipus de text$, de contraposar el present sobrc l'imperi del mal, de l'hnticrist, a1 fu- 
tur immediat amb la implantació de la justicia i de la igualtat gracies al monarca universal. 

La prirriera part fa referencia a la derrota de !'estol cristii pels turcs a Qtranto. La 
segona, d3mbit hispinic, és una crbnica al-legbrica, dialogada, en clau de faula d\nimals, 
de la guerra civil pelv la successió a la corona de Castclla. Serveix d'introducció als persona- 
tges principals: l'ig~lila, rei de les aus -Ferran 11- i la lleona, reina dels animals -Isabel I-. La 
guerra hi és explicada amb tot detall: la conjunci6 cle forces militars dels dos, és a dir de 
lkequivalent de l'avi ació -les aus- i de !a infanteria -els animals- fa possible la victbria sobre 
els enemics de la reina que s6n encerclats en els seus castells i destrossats. Triomfadors, 
Ferran i Isabel són reconeguts com a reis de Castelln. I es disposen a fer justícia contra els 
enemics. 

L'autor fa gala aleshores de tot el seu saber escripturístic per demostrar a la reina que 
el seu marit, Ferran, i s  el monarca universal esperat. En primer lloc, perquk s'adiu, com ja 
hem vist, als diversos noms aportats per les profecies que són transcrites i glossades cxten- 
sament: carn petit, onzk rei, rei dels grecs, rei cristianíssim, rei d'hragó, vespertilio, rei cn- 
cobert (la llista coincideix en bona part amb la donada per Pere Azamar). L'explicaci6 mis 
esterisa i original Es la demostraci6 que el rei Ferran és el vespertilio. En segon lloc, perque 
en ell concosren totes les característiques que el monarca universal ha de tenir: ser de sane 
reial -i aixB ve csnrirmat per 80 reis de Castella (incloent-hi els reis gots) i 43 d"rag6- I 

posseir les virtuts de les seves armes, és a dir de l 'ig~ila, com a rei de Sicília i del Iled com 
a rei de Castella. Aquest aspecte ve demostrat amb exemples trets dels bestiaris, principal- 
ment del fann6s De pl-opietatibtts rerttm del minoriti~ angl5s Batholomeus ~ n g l i u s . ' ~  

Aquest rei rnig iguila i mig lle6 arriba a l'apoteosi quan, a la mort del seu pare, csdcvi 
també rei d"Arag6; les tres corones queden simbolitzades a I'escut que l'iguila -Ferran- cs- 

31. Biblioteca de G'~t.~l~:nya, Ms. 273. 
32. I!okra havia escat eciitadaa 8asile.1 el 1473, a C 0  bniael1472 i 1481, a Li6 ei 1480 i 1482 ( @ e ~ n ~ ~ t k a : ~ a ~ o g ~  cdm.  

3424). L.I versi6 castellana no fa: editada fins el 1494, .-.'Iblosa. 
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treny contra el seu pit mentre apareix al cel, entre trons i llamps, el mirall resplendent de!a 
seva intel.lig2ncia que reflecteix la confusió del món -i que dóna el títol de l'obra-. Es 
l'hora de comenpr a actuar ja com a monarca universal. 

El programa que ha de complir com a tal es concreta en dos punts bisics: 1) admi- 
nistrar justícia contra els poderosos: mestres d'ordes de cavalleria, nobles? governadors, 
justícies civils i criminals, notaris, llogrers, autoritats municipals i, en especial, eclesiistics 
per a establir una societat igualitiria, sense privilegis; 2) conquerir Granada i, de manera 
més vaga, subjugar 1'Africa i tot el que esta anunciat que el monarca universal ha de fer: és 
a dir, conquerir Jerusalem. 

Centrem-nos en el segon punt, que fa referencia específica a la permanencia de mo- 
ros al regne de Granada, per6 també al regne de Valencia: moros, almogivers, ac~llerats;~ 
tots han de ser destrui'ts pel monarca universal -rata-penada, vespertilió o encobert- com 
havia anunciat, entre d'altres, la famosa profecia difosa per Arnau de Vilanova Ve mundo:: 
"cnyfes Yspanie devoret". L'autor insisteix així en l'origen hispinic del monarca universal 
amb la missió especifica d'acabar amb els moros &Espanya i aporta, per a refermar-ho, di- 
verses profecies que l'anomenen rei &Aragó o rei de Castella d'una manera més prolixa 
que no havia fet Pere Azamar i amb arguments histbrics. 

La profecia que comenr;a Initio magnorum dolort",m qui erunt in mundo, anuncia 
que, "después de 10s anyos mill e quatrocientos", el rei d'hragó lluitari contra els turcs que 
s'han apoderat d'Europa: 

" con quatro mill hombres de cavallo e con veynte mill de pi< aparejados contra las tza- 
ciones bárbaras, las quales de todo en todo destryrá. Contra 10s quales el papa dará con indul- 
gencia plenaria la cruzada, y estonces 10s cristianos todos la recebirátz. E irán con gozo fusta 
el estrecho de Gibaltar. E aquiavrán con 10s moros, as.~ietz la mar como en la tierra, una gran 
batalla, tanto grande, que la sangre que se derramará tenyirá'l aygua de la mar por dos millas 
y meda." 

Altres profecies anuncien que seri el rei de Castella, simbolitzat amb un lle6 que 
venceri els musulmans. Una d'elles, Leo coronatus obtinebit monarchidm, afirma : 

"quel león coronado obtendrá la monarchia, e daile á Dios que por el nombre del 
cordero quebrante las gentes inmundas e be~tia1es.j'~~. 

Una altra profecia, Yspaneus leo: 

"quel leán de Spanya, de las cuevas de krcules saldrá. El qual fusta agora dissimulava que 
dormia, para, con la virtud del Altíssimo, el passo de Spatzya la gente bárbara destruyr e que- 
bratztar. .. "3J. 

i la profecia Egredieturfilius leonis, que reparari el món i iniciari una epoca de pros- 
peritat: 

"E descetzderá el Spiritu Sarzto sobre el Rey de Poniente. E todos 10s reyes seráta obedientes 
a il. E será cotzvertido todo el mundo a una fe". 

Una revelació atribu'ida a sant Francesc precisava que un rey d'Arag6 seria també rei 
de Sicília (Pere "el Gran", casat amb Constan~a de Sicília) i iniciaria un llinatge de quatre 
generacions de reis i que després vindria un rei petit (el rei Ferran). 

Perb és la famosa profecia Ve mundo la que proporciona més precisions i argu- 
ments sobre l'actuació del monarca o vespertilió a Espanya. Aporta fonamentalment tres 
dades: la primera que Espanya, per haver nodrit al seu si la doctrina de Mahoma, seri 

33. Almogivers i acollerats eren el segle XV gairebé sinbzims; feia referhncia als robadors d'homes lliures que ve- 
nien després com a esclaus. M. T. Ferrer i Mallol, La frontera amb l'lslam en el segle XIV Cristians i sawnYns nal Pa& 
Valen&. Barcelona, CSIC, 1988, pp. 50-51. 

34. Alfons de Jaén, op. cit. foli 72. Las "gentes inmundas y bestiales": es refereix als moros. 
35. Endem, foli 72v. 



castigada i destru'ida per guerres civils; segona, que el període de cistig durari des que el 
pollí bestial36 compleixi 21 anys fins a l'arribada del Vespertilió. Tercera, que el Vespertilió 
destruiri les mosques inoportunes &Espanya que són els moros i després subjugui Africa 
i els habitants del ~ i 1 . ~ ~  

Per precisar el temps de penitencia, Alfons de Jaén recorre a diversos exemples, trets 
de les Escriptures, i constata que aquests sempre aporten el nombre de 4, (40,400..) i que, 
per tant, el període de penitencia pels pecats del polli bestial havia de durar quatre genera- 
cions (no d'origen sinó de pecat, distingei~~perque li surtin els comptes) i que la quinta ge- 
neració corresponia a Ferran "el Catblic" i a la reina Isabel. El rei Ferran, per tant, ha de 
ser l'encarregat de dlur a terme la seva missió com a vespertilió; és a dir, hauri d'expulsar 
els moros &Espanya i destruir la secta mahometica. 

Cal reconkixer que el tractat d'Alfons de Jaén Cs la quinta essencia del massoquisme: 
tot tipus d'argumentacions al servei de la prbpia destrucció. Als tractats d'altres autors 
afegeix, a més, la destrucció específica dels moros valencians. Té només algunes reticencies 
a utilitzar el nom dtEncobert difós pel tractat De la venguda de ['Anticvist de Joan Ale- 
many. Jaén insisteix que el nom correspon al de vespertilio i que el d7Encobert és una no- 
vetat confusioniria. Potser per a un moro aquest nom era difícil d'acceptar, perque, a 1'Al- 
cori, una de les azores porta un nom que el recorda ( "El embozado" segons traducció de 
J. Vernet). 

Per concloure, podem dir que l'aportació morisca a l'exaltació messiinica dels Reis 
Catblics no respon ;I un pur patriotisme monirquic, sinó que és, més aviat, l'exponent del 
drama d:un poble que ha perdut la fe en si mateix i ccrca en la monarquia la mera supervi- 
vencia. Es un cas pa:ral.lel al dels jueus conversos, corn el cas del metge, ja esmentat, Jeroni 
  or rel la^^. Perb no era tampoc, és clar, una posició generalitzada. Sabem, per exemple, que 
els jueus conversos valencians del 1500, arran de la repressió inquisitorial derivada de la 
descoberta de la sin,agoga clandestina de Miquel Vives (oncle de l'humanista Lluís Vives) 
resaven aquesta contundent oració, que demostra Podi contra la reina Isabel: 

"Setior, destntye a todos lospríncipes de Espatxa que asihatz destruido e1 tu pueblo de Lsrael; 
Setior de nos, vétzgatzos desta Reitza maldada de Espa fia que ha destroido el tu pueblo i...); que 
seu quernada a fuego la reina de Espatia, ella y usi todos 10s mi~istros se qrremen de frrego, por- 
que han muerto el tu pueblo"39. 

Perb aixb no !priva que una minoria morisca i conversa, ben relacionada, participés, 
potser al costat dels humanistes, en l'exaltació de la monarquia i, sobretot, de la unitat his- 
pinica i de Ia seva catolicitat. I no és estrany que aquest tipus de literatura hagi estat utilit- 
zat en kpoques recents de crisi, com a suport de determinades ideologies espanyolistes i ca- 
tbliques, seguint un mecanisme no massa allunyat del dels comentaristes "profetics" del 
segle XV. 

36. I3 polli bestial era identificat amb Pere "el Cruel" de Castella, que mati el seu germi bastard Enric I1 de Tras- 
tamara a Montiel el 1369 i amb Pere "el Cerimoniós" d'Aragó, que mati el seu germanastre l'infant Ferran a Castell6 
de la Pl'ana el 1363. Aquest paral.ielisme de pecats dels reis de Castella i Aragó és una novetat d'Alfons de Jaén. 

37. LI profecia figura en I'obra de Francesc Eiximenis De cymbrdlis ecclesie escrita el 1301 i I'atribueis a Joaquim 
de Fiore: "Yspania, nutri,: maometice pravitatis, reciproca furia laniabitur, nam invicem ipsius regna consurgent; et 
cum pullus jumentalis triaseptena compleverit, multiplicatur ignis vorans bellorum donech Vespertilio snifes Yspanie 
cievoret, caput bestie conoerat, monarchiam accipiat, Affricam subiciat et in posterum humiliet Nili abitatores". 

38. Jordi Ventura, Iraquisin'ó espanyola i cultura renaixentista nl País Valen&, Edicions Tres i Quatre, Valen- 
cia,1978, pp. 121-122 , situa els metges Torroella entre les famílies converses famoses valencianes. 

39. Angelina Garcia, Els Vives: una família de jueus valencians, Edicions Tres i Quatre, Valkncia, 1987, p.89. 


