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La literatura catalana propiament dita, amb un mínim d'ambició intel·lectual i artís
tica, no existeix abans de 1270: abans de Llull (Llibre de contemplació en Déu, 1271-1274), 
del Llibre deIs feits del rei Jaume 1 (mort el 1276) o de la crónica de Desclot (1285 aprox.). 
Ens situem així, deliberadament, més enlla del període "romanic" de les lletres catalanes, 
presidit per un monarca que sol ser comptat entre els rnés conspicus protectors de troba
dors occitans, Alfons "el Trobador", 1 de Catalunya i Il d' Aragó (1162-1196). El rei més 
antic de qui se sol fer esment a les histories de la literatura catalana és, en cfecte, el seu nét 
Jaume 1 (1213-1276), sobretot pe! que fa a les darreres decades del seu regnat. 

Al tombant de 1300, s'assisteix a un gradual increment de la producció en la llengua 
popular que, tanmateix, no es dispara fins al darrer ten;: del segle (Francesc Eiximenis, Ber
nat Metge, Jaume i Pere March, el Consistori de la Gaia Ciencia, la producció en "noves 
rimades", les traduccions d'obres científiques i classiques ... ). Durant tot e! XIV i des de les 
darreres decades del XIII, actua vistosament el patronarge per a la nova literatura en catala; 
és ernblematica, en aquest terreny, la persistent protecció de la lírica trobadoresca per part 
d'una cort reial que se sent hereva directa de les maneres de fer deis segles XII i XIII (Clu
zel 1957-1958). En aquest sentit , adquireix un relleu particular la figura intel·lectual i mo
ral del trobador Cerverí de Girona a l'entorn de Jaume 1, dels Cardona i, sobretot, de Pere 
"el Gran" (1276-1285): se'ns documenta per primer cop la professionalització d'un poeta, 
que, com a intel·lectual al servei de la Corona, accedeix al saber deis clergues i aspira a pos
seir una línia moral personal.2 Cerverí, dones, com el seu coetani Ramon Llull, com els 
seus col·legues del XIV fins als ja esmentats Eiximenis i Metge, malgrat les estretes rela
cions que mantenen amb el poder, són intel·lectuals que despleguen les seves própies pro
postes literaries i culturals, sovint amb una forta carrega personal. 

1 heus ací la primera premissa per a un plantejament de les relacions entre patronatge 
reíal i literatura catalana medieval: la gran majoría dcls textos conservats pertanyen als se-

l. Aquest rreball ha esrar elaborar en e! marc del Programa d'Invesrigació PB9l-0662 de la DGCYIT de! Minisreri 
d'Educació. 

2. Riquer 1964, 1, 152-158: la consciencia literaria de Cerverí el situa al marge de la frivolitar joglaresca, en la línia 
dels rrobadors més exigents. La resi doctoral de Miriam Cabré, en c1aboració a CIare Hall (Cambridge), explora els 
conroms de! paper social del trobador i de la seva concepció de l'exercici de la poesia en un conrexr inre!·lectual marcar 
per l'herencia de les escoles i de les universirats del XIII. 
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gles XIV i XV, una epoca en la qual els homes de ¡¡etres d'Occident, sovint laics, esta
bleixen unes noves relacions, complexes i molt individualitzades, amb el món del saber. 
Les Universitats han elaborat síntesis ingents delllegat cultural del passat, la circulació de 
lIibres ha crescut desmesuradament i I'ús de I'escritpura és indissociable d'una societat eSe 
sencialment urbana. 

També cal teniir present que la riquesa dels arxius de l'antiga Corona d' Aragó ha fet 
que tinguem profusament documentades les activitats relacionades amb el món del saber i 
de les arts a partir del regnat de Jaume 11 (1291--1327): des dels dos toms fundacionals d' An
toni Rubió i Lluch, Documents per a l'estudi de la cultura mig-eval, a les successives reges
tae de divers volum, que arriben fins a la recent de J. N. Hillgarth sobre els inventaris de 
llibres mallorquins des de la conquesta a 1550.3 

Sense pretendre d'anar més enlla del plantejament crític d'una línia de recerca, en 
aquesta contribució incidiré en un fenomen que em sembla rellevant: el de la progressiva 
independització, a partir del darrer ten; del XIV, de la literatura vulgar més creativa en re
lació amb les formes convencionals del patronatge exercit des de la cort.Si, per una banda, 
és ben sabut que els reis de la dinastia castellana deis Trastamara a partir de mitjan segle XV 
es van distanciar de la literatura en lIengua autocton<t, que els era aliena, convé tenirpre~ 
sent, per una altra banda, que la progressiva independltzació de la literatura en qüestió reSe. 
pon tarnbé, com ja he apuntat, a la difusió del saber en el complex entramat social urba deis 
segles XIV i XV i a I'esva'iment de les fronteres entn! sectors culturals tradicionals abans 
closos, com ara l' eclesiastic, el científico-tecnic o l' aristocratic. Els fenomens són decisius 
per qualificar el món de les ciutats italianes del Trecer:,to i del Quattrocento i han estat ben 
determinats darrerarnent pel que fa a la FranIYa del XV (GRLMA, VIII, 1). A partir de la 
consideració d'alguns textos literaris ¡¡·Iustres i de les dades biografiques dels seus autors, 
tractaré de mostrar com, per raons circumstancials forlYa diverses, els quatre majors escrip
tors catalans de mitjan segle XV produeixen al marg<! del patronatge reial: Ausias March, 
Joanot Martorell, Joan Roís de Corella i Jaume Roig.4 

Cal insistir que l'analisi de la independització de la literatura vulgar no tindria sentit 
pie si no entenguéssim que el patronatge és una constant de la historia de la Corona d' A
rag6, des deis seus orígens postcarolingis. Si la mostra més remota de cultura catalana 
autoctona cal situar-la als ternps de I'abat Oliba, veiem que la literatura, de moment escrita 
en llatí, neix i creix a recer del poder monacal, episcopal i comtal (Junyent 1992). Que 
Oliba, escriptor i promotor de les arts, fos un magnat de la nissaga comtal de Besalú, alhora 
que monjo i bis be, el! transforma en el símbol del mecenas medieval catala. Des de la pers~ 
pectiva de la baixa Edat Mitjana, tanmateix, ]'antic cantor lIatí de les glories de Ripoll i de 
la dinastia de Besalú apareix com el representant d'una societat arcaica en la qual els poders 
eclesiastic i polític se sobreposen i generen una cultura adreIYada rigorosament a les mino~ 
ries dirigents, netament aliena a tot altre estament rural o urba. He esmentat aquest estadi 
anterior a I'eclosió de la literatura romanica del XII per mostrar que a la pre--Corona d'A
ragó ja existien tradicions locals de patronatge artístic i literari, de manera que l' esponerosa 
documentació que permet de traIYar el perfil del mecenatge cortesa a la tardor medieval, no 

3. Recordern els noms de 11. Finke, R_ Beer, J. Miret i Sans, Josep M. Madw-ell, A. López de Meneses, G. Llom
part, entre nombrosos d'a1tres. A Martí de Barcelona 1990-1991 comprovem que les línies generals de la "política cul
tw-al" de Pere "el Cerimoniós" ja són en marxa a les darreres decades del XIII. Hillgarth 1991 és la major aportació a 
la historia de la cultura catalana antiga apareguda d'en~a de I'esmentat diplomatari de Rubió i L1uch, no solament per 
l'exhumació de dades sinó també pels plantejaments interpretatius. 

4. En aquesta contribució proposo de matisar el que s'afirma a !tiquer 1964, 111, 584-585, sota I'epígraf "EIs es
criptors medieval s i la cort"; no tota la literatura anterior al XVI es va produir a I'empar del poder i és factible de des
criure els episodis del distanciament entre creació literaria i palronatge reial. No se m'escapa que aquest programa 
convoca dues Iínies de recerca diferents: I'una incideix en lanoció de Iiteratw-a present a1s textos catalans tardomedie
vals, l'a1tra es vincula a un tractament sociologic de la relació entre autor, públic i obra. 
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ens hauria d'induir a pensar que els prínceps catalano-aragonesos deis segles XIV i XV tan 
sois actuaven mimeticament en relació amb els seus coetanis eclesiasa:ics, iberics o france
sos. Monarques com Jaume 11 oPere 111 omplen tot el segle XIV amb un desplegament 
d'activitats de protecció del saber i deis intel·lectuals, de les arts i dels artistes que, en pers
pectiva historica, no fa més que culminar la construcció de la cultura catalana medieval 
autoctona. 

Com he dit, alla on es produeix realment un canvi d'orientació que per for~a ha d'ar
rossegar conseqüencies de gran abast és entorn de mitjan segle XV, quan Alfons "el Ma
gnanim" fixa la seva residencia a Napols i exerceix generosament el seu patronatge en el 
món de la Italia meridional. Ara, la cultura autoctona deIs territoris aragonesos peninsulars 
no tenia cap tradició de marginalitat: la reacció a l'absencia de la cort: en temps d' Alfons i 
a les successives desavinences amb la Corona en temps de Joan 11 és en la línia d'un conti
nUlsme esplendorós des de la iniciativa particular. Sembla com si la cultura literaria hagués 
sabut funcionar tota sola; una interpretació en aquests termes només es pot sustentar atri
buint una consciencia literaria als escriptors que els fes sentir justificats en funció d'ells ma 
teixos i del seu públic.s L'operació no em sembla gratuita ni mancada d'interes, perque 
aquest moment de la inflexió, amb la desaparició de la con com a institució arrelada ¡activa 
al país, precedeix de deu o vint anys aproximadament l'esc1at del moment suprem de la li
teratura catalana antiga entorn de 1460, un any c1au per a les obres de Corella, Martorell i 
Roig. 

2. J ordi de Sant J ordi i Ausias March: de la poesia de cort al soliloqui 

La literatura catalana del millor segle de tots els temps ens invita a repassar una no
mina d'escriptors que socialment abasta la petita noblesa (Ausias March, Joanot Marto
rel1), el c1ergat secular (Felip de Mal1a, J oan Roís de Corel1a), els mercaders (F rancesc Fer
rer, Francesc Alegre, Romeu Llull) o les professions liberals, com ara metges i advocats 
Gaume Roig). La informació documental sobre aquests personatges que la crítica ha anat 
acumulant des del segle passat esta experimentant un espectacular creixement en aquests 
darrers anys, des que, estimulats per les celebracions tirantianes, alguns arxivers de Valen
cia s'han decidit a escorcol1ar els riquíssims diposits documentals de la ciutat. El l1ibre de 
Vil1almanzo, Chiner 1992 sobre la família Martorell és fins ara I'aportació més sonada, bé 
que no manquen altres troballes puntuals, la majoría encara inedítes, que fan referencia a 
les dates de naixement i/o de mort d' Ausias March, de Jordi de SantJordi, de Joan Roís de 
Corel1a.6 

Els poetes lírics tenen, des de sempre, un tracte especial amb la literatura del jo que 
els fa subjectes difícils per a les consideracions sociologiques. Em resulta comode, pero, 
iniciar el discurs evocant algunes circumstancies ben conegudes que van fer conviure cls 

5. La investigació sobre els perfils de la consciencia literaria deis e,criptors catalans tardomedievals passa per I'a
parició del jo Jiterari en lextos no lírics: Ramon Llllll, Ramon MlInLlI1cr a principis del XIV i, a la segona meitat, el, 
textos derivats de r" F""/,, de Guillem de Torrodla i, sobretot, Bernal Melge; vegeu Cingolani 1985, Pacheco 1988, 
BatEa 1988 i Badia 1993'L Pren un relleu singular en aquests textos el recurs a l'auLOcomissió de les obres: l'autor fin
geix, dins de la n1ateixa trama narrativa, que alguna insrancia superior, divina o humana, Ji encarrega que escrigui, per 
a benefici del lector, el text que tenim a les manso 

6. El fenomen afecta en grau menor escriptors bareelonins, com ara el Romeu Llull poeta, que eoll Julia 1977 va 
identificar amb un mcmbre d'aqllesta poderosa família que havia ViSCllt quaranta anys a Nitpols i que va tornar a Bar~ 
ee!,ma el 1479; aquestes dades han fet possible que Jauroe Turró desenvolupés l'estudi literari de la lírica trilingüe i de 
la narrativa d'un autor marcat moll específicament per la cultura de l'Iralia meridional (edició, en premsa a "Els Nos
tres Classics"). Els Uull eren mercaders i ciut"dans de Barcelona, pcr al" quals l'exercici de la literatura comen~ava i 
acabava en l'esfera del privaL Pel que fa a un altrc membre de l'est"mentd'els mercaders, Francesc Alegre, vegeu Turró 
en premsa. 
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aversió a Alfons "el Maglünim" fins al punt de traspassar~la al seu successor, de manera 
que va ser partidari deis drets monarquics de Pere de Portugal i del seu hereu Ferrando, als 
cfímers anys de la seva esperalH,:a de successió durant la guerra civil de Catalunya contra 
Joan n. Ni Joanot Martorell ni el seu recelós cunyat Ausias ~arch (que no es fiava, iamb 
raó, que els Martordl estiguessin en condicions de pagar-li el dot de la seva esposa Isabel; 
vegeu Villalmanzo, Chiner 1992,50,54-56) no van estar vinculats en vida a I'ull de I'hurad 
de la fama i de I'cxit literaris, que envoltava les corts presidides per mecenes generosos. Més 
aviat tat al contrari.!O 

Potser les anteriors consideracions podrien entrar a formar part dc la discussió sobre 
el "sentit" últim del Tirant, novel·la que no s'esta de manipular fonts catalanes tan cone 
gudes com la ja esrnentada Faula de Guillem de Torroella ni d'hibridar-la amb el discurs 
de regimine principvrm del menoret Eiximenis. Hauf 1990 malda per definir un fil de pCIl 
samenl politico-mo:~al en les manipulacions textual s del Timnt, que el porta a la "filosofia 
de la fortuna", poderosa mestressa de les sort dels homes, mudable i trai"dora com una an
liga deessa vcnjativa. No és aquest ellloe de plantejarJI1a qüestió d'aquesta magnitud, pero 
és obvi, a grans trets, que alguna forma de fatalisme desenganyat, per subterrani que sigui, 
seria perfectament espera~le en un personatge com Martorell. La dificultat s' origina quan 
hom para esment al:, material s discursius saquejats per ~artorell: Eiximenis és un campió 
de l'ortodoxia, i seria francament difícil fer servir els seus textos per a negar la superioritat 
de la providencia divina sobre qualsevol altra for~a que sembli moure els destins deis 110 
mes. L'altra font de discurs sobre la fortuna repetidament emprada és, segons revelació 
plena de les recerques deis darrers anys, l'obra narrativa de Joan Roís de Corella, il miglior 
fabbro de la prosa d'art catalana de tots els temps.11 

4. Corclla, teoleg; Roig, metgc 

Corella tampoc no ofereix agafadors ideologics per a insinuar fosques actituds fata· 
listes com en el cas de Martorell suara esmentat, pen¡uc, com és sabut, fou mestre en teo 
logia i mai no va desmentir ni ocultar els seus coneixcments professionals. 12 La pujada del 
valor Corella en l'estimació literaria (vegeu nota lC) és una adquisició recent de la crítica, 
que convida a replantejar qüestions biografiques i idcológiques relacionad es arnb el pcrsoo 
natge. Una de les més vistoses és la seva defecció a la cavalleria (era l'hereu de la seva línia 
familiar i va preferir seguir la carrera religiosa). Aquesta defecció té un reflex fins i tot en 
el seu "pacifisrne" militant, que el porta a abo~inar d'aquell Ordre de la Garrotera que fas
cinava ~artorell (Roís de Corella 1913, 141)Y 

Jordi Carbonell va analitzar la dcdicació del nostre autor a la carrera eclcsiastica en 
termes de "crisi de la cavalleria" en sentit sociologic (Roís de Corella 1973). No sé si una 
documentació sobre la família del creador de Caldesa tan generosa com la que tenim sobre 
cls Martoreli ens permetria d'interpretar les circumstancies d'aquesta crisi en termes de 

1 O. ~omés ca: vcurc com va ser ¿'alzarós e: procés que va du!' a b ?~lblicació de] ~li'rtl71t, vía Ma!'~: Joar~ de Galba, 
'1':" s'havia que(!al el maIluscrit a car.vi de dcules cont:'ets per I'",,\or (Villalmanzo, Chiner 1992, 82-89). POlO o res 
sabem en COf'.Cfl't de si March va pode.:: assaborir gaire la fan:a i en quina :-:1anera; estem segun, pero, q'Je Marc11 va 
ser lleg:t i fics !mitat en vida. i que hi hag' .. a~ un m~:tiforr~~e aUS!aSlr"lrquisr:~e a:a segona me1tat del Xv, vil!. aln~cnys 
:ins al temps de la primer" edició valentina de 1539. 

11. Vegeu que diu R':~.~~er a .Yl,artorell 1990, xxxv ,xlvi, Hau: 1993 i B"dia 19930, 11. 
12. R:quer 1964, !II, 254-320. He replante;a: el cas COl'ella des dei ?unt de vista inteJ.:ectua: a Badia 1988, Badi.l 

1993a i Badia 1993b. 
13. Al Triunfo de les dones s'afirma que les remelles humanes so.lperen e!s ba~ons per la seva mansuetud natural. 

L:únic texl core::iil on es defensa W1 cavailer és la Sepultura de mossi",¡:T<mcíAguilar, que magnificala figuradd manir 
de la fe, mort a causa de la guerra contra l·lslam. 
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perdua de beneficis datable en el temps i en l'espai. El recurs a la carrera edesiastica, pero, 
és la sortida dassica de l'inteJ.lectual medieval des dels origens al segle xv. D'en¡;:a de la 
baixa romanitat desapareix la figura de I'home de lletres laic; gairebé nou-cents anys sepa
ren Boeci de Dante, sense oblidar que Petrarca i Boccaccio, els més il·lustres representants 
de la nova intel·lectualitat del Trecento italia, van rebre ordes menors. L'home de lletres 
casat i emmainadat, que es guanya la vida al servei de la res publica, és una raresa que Leo
nardo Bruni, cap a la tercera decada del XV, descobria i exaltava en el curriculum cívic de 
I'autor de la Comedia, per aplicar-se-la amb orgull eH ma~eix (Baron 1928, 5063). No em 
consta que per les nostres latituds aquests es quemes tinguin gaire predicament abans de les 
primeres decades del segle XVI. Corella reprodueix, doncs, el vell esquema del teoleg que 
desenrotlla temes profans passant-Ios curosament pel sedas de l'ortodoxia i d'aquí li ve la 
vena més personal de la seva peculiar manera de moralitzar I'herencia rebuda de la tradició 
romanica (Boccaccio indos), i d'Ovidi. 

Corella apren de Boccaccio a jugar amb l'autobiografia i la ficció i, per aquest camí, 
ens obre les portes d'un tipus d' experiencia literaria que ens permet de reconduir el discurs 
a la sociologia. El jo literari de Corella, que el lector pot identificar, si vol, amb el de I'amant 
enganyat de la malaurada Caldesa, és també el jo que pren la paraula al Parlament en casa 
de Berenguer Mercader (Roís de Corella 1913,233-275) per descriure'ns un episodi de va
lor impagable: Corella assisteix a una tertúlia privada, presidida per qui dóna nom a la pe¡;:a, 
en la qual diversos assistents, tots eHs personatges documentats, s'expliquen pomposament 
els uns als altres hules ovidianes, amb la doble finalitat de posar a pro va les propies capk' 
citats retoriques i reflexionar sobre les luctuoses dissorts que l'amor provoca. La iniciativa 
privada i la delectan~a d'un petit comite d'escollits substitueix altres formes de protecció o 
estímul de la literatura; el que crida I'atenció, pero, és que Corella, que és qui ens explica la 
reunió, s'atribueixi, sense que ningú li ho demani, el paper de "coronista" i posi per escrit 
els resultats de la tertúlia. Heus ací una interessant metamorfosi del recurs de l'autocomis
sió, que se sobreposa a la literatura del jo en diverses obres de darreries del XIV (de Mun
taner a Metge: vegeu la nota 4), revestit d'un context de versemblan¡;:a que el rescata de l'an·· 
tiga presumpció sobrenatural, associada al motiu des dels temps de la Comedia dantesca 
(Purg. XXXII, 103-105 i XXXIII, 52-55). Corella, de fet, és I'autor catala antic de temes 
profans més conscient de la dimensió social de la seva activitat literaria i que, per tant, exer
ceix d'escriptor amb una actitud més propera a la dels lectors del nostre seie. Per raons 
cronologiques també és el primer escriptor-editor (Riquer, 1964, III, 270).1 

Arribats en aquest punt, caldria assajar d'aprofundir en la qüestió de les tertúlies li
teraries catalanes i valencianes del XV per tal de mostrar que eren el recanvi més evident 
del col·lapse del patronatge reial convencional; al marge, naturalment, de l'esplendorós 
desplegament napolita del mecenatge del Magnanim, que practicament no va beneficiar 
cap creador literari catala.15 Posats afer, caldria abordar també el tema de la difusió escrita 
deIs textos literaris, especialment després de l'aparició de la impremta. Pero ens cal ara 
deixar de banda aquestes línies de recerca, per examinar el darrer testimoni del distancia
ment entre cort i gran literatura catalana medieval, que és Jaume Roig, un escriptor de 
grandíssima ambició artística, documentat a Valencia a mitjan segle XV com a metge de 
prestigi (Riquer 1964, I1I, 213). 

14. No consta, tanmateix, que dugués a la impremta cap text que no fos de tema religiós (Eiximenis, Ludolf de 
Saxonia, vides de sants): tal gesl hauria estat una raresa en la impremta incuIlable, sobretot a causa deis tiratges, que es 
preveien menors. L'excepció que confirma la regla és el Tirant lo Blanc de 1490. 

15. És perfectament marginal, per exemple, la presencia catalana als can~oners procedents de Napols, majoritilria
ment castellans. La influencia de la cort aragonesa d'aquest regne en la literatura catalana s'ha de rastrejar, en tol cas, 
en les biografies i els escrits d'aquells escriptors que sabem que van viatjar a Itillia (Lleonard de Sors, Romeu Llull ... ) 
i en els productes que van ser-ne importanls (Beccadelli 1990). No existeix, que jo sapiga, una apreciació de conjunt 
del fenomen. 
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Jaume Roig, que ens apareix perfectament inserit en la seva societat i que fins i tot 
pot presentar alguns deis trets del ciutada casat al servei de la res publica que tant agradava 
a Bruni,16 construeix arnb el seu Espillla més arcaizant de les propostes literaries del XV 
catala: (1) amb un ús desafiador del vers narratiu, caducat ja en la narrativa romanica pos
terior al triomf de La prosa sobre el vers;17 (2) amb el desplegament d'una misogínia cos
mica i adaparadora (Cantavella 1992); (3) amb un recurs a la visió en somnis que posa en 
escena un savi rei Salomó, portador dels valors més rigorosos d'un ascetisme que gairebé 
es remunta, per damunt de la tradició monastica, a la negació de la vida dels primers pares 
del desert (Carré en premsa). 

Ja he dit algunes vcgades (Badia 1988, 151) -i ningú no m'ha desmentit~ que la tria 
del vers com a vehicle expressiu a l' Espill esta dictada per una actitud polcmica contra la 
prosa d'art de CoreUa. Afegeixo ara que la inviabilitat total de la proposta misogina i ascc
tica de I'obra de Roig també es pot entendre com un refús de la malaltissa prodivitat de 
Corella al discurs sobre I'amor, el qual, tot i ser vist com una abominació, és objecte de tota 
mena de treballades evocacions (que acaben amb condemna, aixo sí), en vers i en prosa. El 
poder creatiu de Roig i, sobretot, la tenacitat que requereix construir una obra tan extensa 
com l' Espill, amb una meticulositat matematica i una riquesa de lexic i d'enginy de prime
ríssima qualitat, ha de fer pensar que la crítica moderna ha comes I'error metodológic de 
mantenirnse al marge del problema del públic. Sembla que la realitat viva dels cenad es pri
vats, capa¡¡:os de provocar i consumir obres de tanta categoria, pot donar lIum sobre els 
mecanismes de la producció literaria a la Valencia de mitjan XV. Potser alguna nova apor'· 
tació documental ens ajudara, algun dia, atrencar aquest mur de desconeixement que so" 
vint ha condult a una valoració errada de les obres; pcrque sembla indiscutible que el metge 
Roig havia de disposar d'un cenade d' entes os, com el teoleg Corella als mateixos anys i a 
la mateixa ciutat (i com el notari Bernat Metge, seixanta anys abans a Barcelona; Badia 
1988,7,5-86). 

Es obligat doure aquestes reflexions dispe~ses reprenent el fi! de les relacÍons entre 
el poder i la producció literaria en l'ambit catala. Es ben sabut, en efecte, que, després de la 
guerra de les Germanies, el Regne de Valencia va ser dotat d'una cort delegada, presidida 
per Germana de Foix, vídua de ferran "el Católic", i el seu tercer marit, Ferran d'Aragó, 
d uc de Calabria (1526-1550). La presencia el' escriptol's catalans en l' ambient del patronatge 
de les lIetres i de la música d'aquesta cort recuperada" d'estil napolita, va ser completament 
marginal i anecdótica; s'havia acabat definitivament I'entramat social que havia produi't 
obres de I'ambició de les que he esmentat als apartats anteriors. Si una interpretació con
vencional tendeix a responsabilitzar les tries castellanitzants de la cort virregnal de Valen
cia del col·lapse de la literatura catalana a les primeres decades del XVI, el meu discurs d'a
vui pretén més aviat de recordar que existeix un distanciament entre la millor literatura 
catalana i el poder fI~prescntat per la cort, des dels temps dels darrers reis del Casal de Bar<· 
celona en consonancia amb fenomens socials i cuhurals tant complexos com poc estu
diats.18 La cOl1sumació d'aquest distanciament al XV i el col·lapse de la quantitat i de la 
qualitat de la literatura en catala al XVI cal que ens I'cxpliquem, lIuny de tota simplificaci6 
ideológica, des d'un conjunt de causes concomitants, que posin allloc que els toca el pa
tronatge reial, la consciencia literaria deis escriptors i les relacions autor-públic, en una lío 
nia que fa trenta anys i, armat de molt pocs mitjans erudits, ja va assenyalar Joan Fuster. 

16. Riquer 1964, III, 215, 238 observa que el nom de l' esposa de Roig, Isabel Pellicer, és recordat amb reverencia, 
malgrat la misogínia espe1:pentica de l'Espill. 

17. Les noves rimades de quatre versos, en lloc de les habituals de sis o de vuit, a més, accen tuen la gosadia de la 
tria. Riquer 1964, I1I, 242. 

18. Vegeu les anteriors notes 3 i 4. Fuster 1962 iniciii un discurs sobre l'entramat social del fenomen literari a la 
tardor medieval que convé recuperar i posar al dia. 
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