
 La primera guerra púnica (1472), de Francesc Alegre 

El manuscrit 85 

El manuscrit 85 de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona conté la 

traducció catalana La primera guerra púnica, de Francesc Alegre (ca. 1450 - 1508/11). Aquest 

text es conserva en dos manuscrits més: l’exemplar de la Hispanic Society de Nova York 

(HS387/4327) i el manuscrit 3 de l’Arxiu Històric Comarcal de Ripoll, el qual, però, només es 

conserva fragmentàriament. Aquestes tres còpies no van ser fetes una de l‘altra ni totes a 

partir d'un sol manuscrit, fet pel qual cal suposar que, com a mínim, en van circular dos 

exemplars més dels que avui tenim. El manuscrit 85 va entrar a la Biblioteca de Reserva l’any 

1835, després de l’incendi del Convent de Sant Josep de la Rambla, a Barcelona. En el foli 4t 

del primer quadern, escrit en cursiva moderna (s. XVIII?), es llegeix: «ARETO. Compilació de La 

primera guerra púnica, obra traduïda del llatí al català per Francisco Alegre.» El manuscrit va 

ser copiat a finals del segle XV, és de factura modesta i les línies hi són escrites amb lletra 

humanística damunt marques verjurades al paper. 

L’autor 

Francesc Alegre va ser traductor i escriptor. Membre de l'estament dels ciutadans 

honrats, va ser cònsol de la ciutat de Barcelona, defensor de la mateixa en causes civils i 

persona ben posicionada a la cort. L'ascens social de la seva família es va veure estroncat arran 

del conflicte civil català de 1462-72. Va ser educat entre Barcelona i Palerm, on el seu pare, 

influent mercader, gestionava multa negotia. Després del conflicte civil, per la seva posició 

social, va aspirar a formar part de la noblesa, però sense èxit.  

De formació literària diversa, moderadament a contracorrent, el va marcar el 

mestratge de Giacomo Mirabella o Iacobo dela Mirambella, a Sicília. Va afegir a la seva obra, 

gràcies a la seva formació, tant elements volgudament moderns com d'altres més tradiconals. 

L’objectiu literari d’Alegre va ser transportar el que més admirava de la literatura itàlica a la 

catalana. En aquest sentit, els autors més admirats van ser Petrarca i Boccaccio, especialment 

el primer, a qui, en una de les seves obres, defineix com aquell ‘qui mon viure guiave’. Ara bé, 

tot i la intenció inicial, la seva obra i les seves traduccions no van tenir la rebuda que esperava. 

Certament va imprimir 1.000 exemplars de la seva traducció de Les Metamorfosis, però el 

volum d'aquesta tirada és una excepció en el seu corpus. 

L'univers literari d'Alegre s'articula a partir de comentaris (les Genealogiae deorum 

Gentilium de Boccaccio i el Commento ai Trionfi del Petrarca de Bernardo Ilicino juguen un 

paper important); i a partir de les seves traduccions La primera guerra púnica i, especialment, 

les Transformacions. La seva obra, deutora d’aquests textos, sovint no assoleix la profunditat 

que promet. La tendència a la imitació dels autors admirats, si bé anima la introducció de 



conceptes, neologismes o expressions, provoca en l’autor una preocupació excessiva per la 

forma, per culpa de la qual, probablement el seu intent inicial no reïx del tot. Aquest 

formalisme, o «gongorismo» —per usar el terme que Rubió i Lluch fa servir en relació a Roís de 

Corella, també aplicable a Alegre— és la qualitat més destacada de la seva prosa. Alegre escriu 

en una prosa molt propera a la «valenciana prosa» de Roís de Corella, per exemple en Lo Quart 

del Cartoixà. Acompanya aquest ‘barroquisme’ —per usar un terme anacrònic— amb un gust i 

interès pels elements sensorials i sentimentals. Ambdós punts, formalisme i preocupació 

sentimental, inseparables un de l’altre, es conjuguen alhora en la defensa de la poètica que fa 

en el seu famós pròleg a les Transformacions.  

El conflicte civil català i la traducció La primera guerra púnica 

El canceller florentí Leonardo Bruni és un dels autors italians admirats  per Alegre, si bé 

no és tan admirat com Petrarca. Bruni va ser un autor molt influent durant el segle XV. Tot i 

gaudir d’una gran difusió europea, en català, durant aquest període, només tenim dues 

traduccions: La primera guerra púnica d'Alegre i l’Econòmica, un Pseudo-Aristòtil traduït per 

Martí de Viciana, avi del famós cronista valencià Rafel Martí de Viciana.  

El context de la traducció d’Alegre cal buscar-lo, per una banda, en la seva formació 

escolar, i per l’altra, en la guerra civil catalana. Alegre dedica La primera guerra púnica al 

cunyat Antoni Lluís de Vilatorta, cavaller actiu a favor del Consell de Cent, que donà suport a 

Carles de Viana, a Pere de Portugal i també, a la fi del conflicte, a Joan de Calàbria. Alegre 

adreça la traducció, de temàtica militar, al cunyat, referent militar d’aquest moment històric.  

La dedicatòria està redactada durant el setge de Barcelona de 1471, amb la ciutat 

dividida entre partidaris de rendir-se a les tropes de Joan II i cercles favorables a la resistència. 

Alegre sembla més partidari d’acabar amb el setge i rendir-se. Antoni de Vilatorta, en canvi, 

membre de la petita noblesa és favorable a la causa municipal i més partidari de resistir. En 

aquest context, doncs, les circumstàncies històriques de La primera guerra púnica fan de la 

dedicatòria d’Alegre un tipus de text ad hominem al cunyat Antoni Lluís de Vilatorta, amb la 

intenció de moure’l a actuar amb prudència, un dels fils argumentals de la dedictòria.  

Així, per mostrar al cunyat (i també a la ‘nostrada molitut’) exemples de prudència, 

Alegre farà servir episodis de la primera guerra púnica entre romans i cartaginesos. D’aquesta 

manera, el cunyat, ‘legint com los ocupadors de Rígols punits foren per lo poble romà, apendrà 

folls assaigs esquivar.’ 

 

 


