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3. ELS ORÍGENS DE LA POESÍA VULGAR 

1 . INTRODUCCIÓ 
1 . 1 . Circulació, transferencia, reescriptura: deis orígens de la lírica 

ais de la poesia vulgar 

Antonio Minturno dedica el tercer diáleg de l'Arte poética thoscana a 

elaborar una teoria de la poesia lírica. E l primer que Bernardino Rota, el 

seu interlocutor, vol saber del genere és on va teñir origen. Minturno U 

respon que la poesia mélica ve del cel i deis déus i li ho raona explicant-li 

que les divinitats i els primers homes van considerar que la millor manera 

d'agrair a Déu que els hagués creat i que els hagués beneít amb tants 

dons era Uoar-lo, celebrar-lo i suplicar-li mercé amb una música i una 

poesia que reproduíssin l'harmonia, el concent i la bellesa deis esperits i 

de les intel ligéncies celestials. Aixó hauria fet que la poesia, en origen, 

fos tota dedicada a Uoar Déu primer, i a herois convertits en déus 

després, que pels antics tingues una funció destacada en sacrificis púbUcs 

i privats, en jocs i en festes consagrades ais déus i que els primers de 

cantar versos tinguessin també l'ofici d'interpretar els nústeris divins.* 

1 Minturno fa servir els termes "mélica" i "lírica" amb el mateix sentit genéric, tot i que 

cadascun serveix també per designar una variant específica. L'Arte poética thoscana (1564), 

III, 167: "Bern.: On d' hebbe origine la mélica poesia? Mint.: Dal cielo, e da gf Iddí. 

Percioche Iddio creatore del cíelo e della térra, e de cose visibili, e di quelle, che non si 

veggono, havendo gl' Iddi creato e gli huomini, & omatogli di meravigliosi doni; cosa 

ragionevole fü, che Tuna e l'altra generatione di tantí benefici da Ivii ricevuü dichiarasse, 

qxianto gli era tenuta. E certo a dichiarar questo debito, non par, ch'altro modo trovasse 

migliore, se non che gli spirití celestí, se riguardiamo a' movimentí del corpo, col 

perpetuo e continovo girare, che fa una sempiterna harmonía; se consideriamo gT 

intelletí, col músico e ben composto concento delle ragiotii, col bellissímo e mirabil 

modo di queMe vocí, la cui maniera é sopra la nostra íntelligenza, né si puó dimostrare; á 

Dio lor padre e signore grade rendessero, e di lui cantando con somme lode il 

celebrassero; e con acconcia misura di tempi, e di parole intellettoali quelle preghiere 

facessero, che forza havessero di muovere la divina potenza, dov' essi gratí chiedessero, 

e supplicassero per noi". Mintomo exposa també tma altra versió de l'origen celestial 
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que recolza en Fautoritat de Plato: que la poesia hagués nascut grácies a la reminiscencia 

que els primers homes encara haurien pogut teñir de la vida que haurien dut al cel: III, 

167: " E tostó che nacquero gü huomini; ó che per divina ragione di natura, quanto 

I'origine loro, che dal cáelo haveano, era piú fresca e nuova, tanto megüo vedessero il 

migüore; ó che riducendo á memoria l'altra lor vita, che fu celeste, qual fu l'openione di 

Platone, il costume di coloro, che nel cielo habitano, volessero imitare: stimar possiamo, 

che d'altro modo elessero d'honorar Dio, che con la música, e con la poesia ne' pubUci, 

e ne' privati sacrificü, né giuochi á gl' Iddi consecrad, neUe preghiere, nel render grade, 

ne' sacri conviti, in tutte le feste, cantando parole sotto certa música l e ^ e di piedi légate 

e ristrette. Laonde come ne' chori de gP intelletd celesriaü á celebrare la divina maestá 

creatíce e padrona di tutto, gü antichi Apollo e le Muse preposero; cosi tra gü huomini 

a' poeti, i quaü sonó giá sotto il reggimento delle Muse e d'Apoüo, inguisa d'interpreti 

delle divine cose, M medesimo officio atribuirono". Minturno sembla voler sugerir que 

l'espécie épica hauria nascut just després que la Mrica, pero tan arran que quasi no es 

distingirien, com si lii hagués hagut una derivado ininterrompuda deis objectes de 

lioanga: déus, semidéus i herois. És oportú recordar que ja per Bernardo della Ponte — 

Fontius - no s'hauria produit una distindó ru'tida entre la lírica i l'épica, la Uoan^a de 

déus i d'herois, fins l'época d'Homer: remeto a l'apartat 2 del primer capítol. Insinuant 

aquesta continuítat intergenérica, Minturno adoba el terreny per resoldre mes endavant 

els dubtes que Fantíguitat de l'hexámetre, emblema formal de la poesia heroica, provoca 

sobre l'estatus de primer genere que el crític vol per a la lírica; III, 167-8: " E pero 

Fantica poesia tutta era degl' Iddi, ne' altro conteneva, che divine lode, e preghiere per 

racquistar la gratia, & impetrar l'aiuto loro, e ringratíamenti delle cose felicemente 

awenute. Lodava anchora, e pregava gü heroi postí nel numero degl' Iddi, per Fira loro 

appaghar, ó ottener soccorso. Dapoi si diede á lodare i gloriosi fatti, e le chiare vertú 

degH huomini ülustri". 

Minturno repeteix aquests i molts altres deis arguments i de les 

dades i autoritats que ell mateix haAña fet servir al primer Ilibre del tractat 

De poeta i que tants altres crides del Cinc-cents han adduít per persuadir 

que la poesia hauria tingut uns orígens divins. Aquí, pero, no m'interessa 

tant examinar amb deteniment com el crític confegeix una nova versió 

d'aquesta história, com plantejar qiünes raons el mouen a transferir 

aquests orígens a la história i a la teoria de la lírica i quins efectes té 

aquesta operació en les maneres d'historiar la tradició Uterária vernacla. 
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2 Minturno, L'Aríe poética, III, 168: "Bem,: Adunque, perdoche non si dubita, che 

Apollo, ü qual' é prencipe della poesia, non habbia la lyia trovata, accioche al suono di 

É s Bemardino Rota qui suggereix que, sent Apol-lo el príncep de la 

poesia i havent inventat la lira per acompanyar el cant de composicions 

méliques, és raonable inferir d'aixó que els lírics foren els primers poetes. 

Afegeix Ivlintumo que amb mes rao encara s'hauria de convenir en aixó, 

si es tingues en compte que Plato assegura que la lira és l'instrument mes 

antic i mes apropiat per cantar matéries divines. 

Tanmateix, el teóric ha d'admetre que amb aqüestes raons no n'hi 

ha prou per concloure que els primers poemes van pertányer a l'espécie 

Krica: i és que se sap que els antícs també Uoaven els herois al so de la lira 

i de la cítara. I, a mes d'aquest inconvenient, cal teñir presents els qui, 

assumint el p r o l e s técníc de l'art hterária, asseguren que la poesía 

iámbica va haver de descobrír-se abans que l'heroica i la lírica per haver 

tingut un metre molt mes senzill que l'hexámetre, tan senzül, que sovint 

s'haurien format versos d'aquest tipus de manera espontánia a les 

converses. Minturno resol els dubtes sobre el genere de la primera poesia 

convertínt-ne el contingut en un criteri molt mes decisiu que la forma 

per adscriure-la a una o altra especie. Així, entén que si els antics 

alabaven els déus i els semidéus al so de la lira, aixó l'autoritza a 

considerar lírica qualsevol composició de materia divina i a deixar de 

banda si era feta amb versos iámbics o heroics. E l crític posa aquesta 

unitat temática primigenia per davant - i per damunt - de les variacions 

formáis i de contingut que el genere hauria sofert amb el pas del temps. 

D'aquesta manera, aconsegueix reduir la poesia iámbica, ditírámbica i 

nómica a subespédes líriques i justificar que les diferencies que pogués 

haver-hi entre elles s'haurien degut ai fet que la lírica, en origen conreada 

d'un sol mode i amb una única funció, de seguida s'hauria diversificar i 

hauria acoliit nous típus de versos, d'harmonies, d'instruments, de cors, 

de temes i de funcions, variants que, no obstant eis canvis, haurien 

mantingut vindes amb l'origen diví de l'espécie.^ 
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Si Minturno entén que donar compte del naixement de la lírica és 

pertinent per elaborar-ne la teoria i que transferir-li uns orígens divins 

resulta efica? per definir el genere i alhora conferir-li dignitat és perqué 

participa de la concepció deis orígens que ha servit per defensar i elogiar 

tota la poesia, aixó és, aquella que hi identifica els trets mes purs, 

essencials i permanents. Es significatiu, en aquest sentit, que a les 

primeres preguntes de Bernardino Rota sobre l'origen del genere mélic i 

lei il mélico poema cantasse; par, che i lyrici primi di tutu i poetí tener possiamo. Mint.: 

Si bene, e volenrieri consento á Platone tra' musici istromenti, che molti sonó e diversi, 

niuno esser piú antico della lyra; né piú atto, né piü dicevole al canto delle divine cose: 

conciosia che con pochissime chorde semplicissimamente e moderatissimamente ella 

risuoni". Com fará Patrizi, Minturno projecta en les primeres fotmes de poesia divina 

una organicitat i tma senzillesa perfectes i un ideal d'ordre i eficacia que la posterior 

diversificació i barreja de metres, modes i instmments - induides peí mer i baix afany de 

plaure el públic - s'encarregará de desfer: III, 168: "Delle quali maniere ciascuna havea il 

suo proprio stromento. Percioche alie cose le parole; alie parole i tempi, & i piedi, per 

fame i versi á quelle convenientí; á versi i concentí delle voci, e deUe chorde convien, 

che s' adattíno. E fü una legge, per la qual si provedea, che niuno l'una maniera di 

cantare per l'altra usasse. Quelli che poi seguirono, volendo piú tostó piacere á gli 

auditori, che F honesto & il dicevole seguiré, confusero, e mescolarono quel modi, che 

per se eran distinti: siche con le divine lode i lamentevoli canti congiunsero, e col peana 

il dithyrambo. Et havendo i musici trovato il concento delle pive con le chorde, per piú 

dilicatamente cantare, i poeti anchora á fer compositione mista di vari' versi 

cominciarono". Minturno reconeix que disposa de dades confuses; III, 168-9: "Ma, 

benche il cantare al suon delle chorde sia cosa antíchissima, non pero agevolmente si 

puó conchiudere, qual sia stato prima, il poema, che lyrico si chiama; ó pur Fheroico; 

conciofussecosa, che da prima Tuno e l'altro alia cethera si cantasse. Alcuni credono lo 

iambico esser piú dell' heroico anaco: percioche gü iambi spesso e piú prontamente nel 

parlare occorrono; come se dalla naUíra essi venissero, & i versi heroici dall' arte [...] 

Né dubitíamo, se riguardo habbiamo alie cose, che si trattano (percioche i poeti antichi 

alia lyra le lode degF Iddí e degli heroi cantavano) ogni compositione, che con gli iambi, 

ó con gli heroici versi le cose divine comprendeva, lyrica potersi chiamare. 12, come 

prima tal compositione era semplice, e d'un modo solo; cosi á farsi poi cominció con 

molta varietá di versi [...] E t in questa varietá anchora sonó i dithyrambid, & i nomid, 

che particolarmente melití si chiamano. Benche sotto il nome del mélico cosi il lyrico, 

come il dithyrambico, & ñ nomico si comprenda". 
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3 Minturno i Rota arriben a la conclusió que tota la lírica deis antics es cantava, 

s'acompanyava de música d'instruments i es bailava: en serien prova les dades sobre els 

cors deis antics grecs i sobre els hinnnes i les lloances de les Escriptures: i encara, la 

música lírica hauria deixat l'empremta en els noms de les composicions líriques 

modernes. UArte poética, III, 170: 'Tyrtheo poeta antichissimo, com'io credo, imitando; 

il qual' havendo in tre etá tutta la vita humana divisa, in ciascuna fé de' lacedemoní un 

choro. Di femine anchora era il choro, e spetialmente quel, che Cerere honorava. Era di 

vergini elette, e di casti fanciulli, come dice Horatio, quel choro, che ne' giuochi detti 

secolari le lode d'Apollo, e di Diana cantava. E non picciola schiera di nobñi madri di 

famiglia con le preghiere e col canto Giunone celebrava. Né si tace nella Sacra Scrittura, 

che Mosé con gli altri hebrei cantando lodo il signóte per la vittoria, che riportó del Re 

Pharaone, e dell' Egytto. E le medesime lode cantó Maria sorella di Mosé, la qual 

seguirono tutte l'altre donne hebree con tympani, e con altri musici istromenti lodando, 

e ringratíando Iddio; e le medesime parole, & i medesimi versi iterando. E, poiche 

Davit hebbe occiso il philisteo Golia, quando il Ré Saulo vittorioso tornava, gli 

uscirono d'ogni cittá incontra i chori delle donne co' tympani, e con altri musici 

istromenti in laude di quella gloriosa vittoria cantando. Dopo gli antichi lyrici venero i 

nostri; i quali á scriver cominciarono baílate, che come l'istessa voce significa, si 

cantavano bailando: poi scrissero sonettí e canzoni; che dal suono e dal canto hebbero il 

nome". Poc mes endavant, Minturno posa exemples de lírics llatins, grecs i hebreus per 

demostrar que la facviltat lírica hauria consistit en lloar i pregar, i tot i que escuU els 

exemples ad hoc, igualment desborden una definició tan restrictiva: aixó l'obliga a 

jerarquitzar les composicions i considerar mes líriques aquelles que millor s'ajusten a les 

fiíncions laudatoria i religiosa: destaca l'interés del critíc per subratUar que la lírica pot 

tractar temes mes elevats i dignes que l'amor. III, 171-2: "Propriamente in laudare & in 

pregare. E cominciando da latini, troverete, che Horado lauda Mercurio, lauda Baccho, 

lauda Cesare Agosto. Rallegrasi delle vittorie di lui. Prega Phebo e Diana per lo imperio 

romano; prega per se stesso Apollo: prega Venere per altrui [...] Poi venendo a Greci vi 

si fará innanzi Alcéo: ü quale, oltra che giuoca, e ciancia volentieri e ragiona d'amore. 

sobre com, quan i qui el cantava, les segueixin demandes sobre l'ofici -

plaure i instruir - i la facultat — lloar i pregar - del poeta líric. També ho és 

que, tant en respondre les qüestions históriques com les teóriques, 

Minturno addueixi exemples de pregáries, himnes i lloances a la divinitat 

deis antics grecs, romans i hebreus i deis moderns vulgars: projecta així la 

continuítat en l'espai, en el temps i en les tradicions literáries de les 

característíques que mes li interessa que defineixin la Urica.^ 
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Ata bé, com per tatits altres historiadors, per Mititumo els 

orígens son alhora temporals, és a dir, constítueixen el primer moment 

d'una seqüéncia evolutiva de la qual també se n'ha de donar compte, 

malgrat que fer-ho sovint comporti haver d'abordar el canvi i que aixó 

perjudiqui el rendiment teóric de la recerca histórica. É s per aixó que, 

com he assenyalat mes amunt arran de la possible primacía del vers 

iámbic, s'escolen en la narració de Minturno interpretacions deis 

historiadors que conceben els orígens i ordenen els canvis amb els 

parámetres dei naixement natural i espontani i del progrés formal de l'art. 

I d'aquí també que, en assignar a les primeres composicions líriques la 

grandesa i la perfecció de la divinitat, Minturno intcrpreti en clau 

degenerativa els canvis i la diversificado de temes i funcions que hauria 

sofert el genere amb els segles.* 

persegoita meravigliosamente i Tyranni: e si dimostra piú atto alie cose grandi, e gravi, 

ch' alie piacevoli. Stesichofo fé chiaro potersi col verso mélico le guerre, e le vertú. de' 

chiarissimi capitane cantare [...] La poesia d'Anacreonte tutta é picoa d'amori, e di 

conviti, Ma, chi vedra bene f opere di Pindaro, non chiuderl tra corri e stretti termini la 

materia dd mélico poeta. Percioche egli cantó in quattro libri le quattro feste da' Gred 

mirabilmente celébrate; e le vittorie, che di quelle si riportavano [...] Che direm degli 

hebrd? Davit ne' suoi divini salmi non c'insegna, come laudare Iddio si debba, e 

pregare? E come gratie glisi rendano?". Per raons de decómm, és Rota qui aporta el 

primer exemple de la tradició vulgar italiana: una c a n 0 dd mateix Minturno dedicada al 

Senyor, a la qual segudxen soncts i can5ons de Petrarca. 

* De l'anterior reladó d'exemples, Minmrno en treu la Uî ó histórica de la degenerado 

de la lírica, que s'explica perqué la vanitat deis afers humans - i especialment l'amor -

hauria anat substituint la tran-scendcnda deis afers divins. Tanmateix, salva Petrarca 

d'aquesta inercia i el presenta com la font d'una lírica encara amorosa, pero honesta i 

laudatoria: tomaré sobre aquesta qüestió mes endavant UArte poética, III, 173: "Laonde 

chiaramente veggiamo, che la materia di tal poesia da primatutta era posta nelle cose 

divine; e, dapoi che discese a' fatti humani, cadde nei grcmbo dell'amorose ciancie, e 

delle vanitá del mondo: si come nelle canzoni d'Anacreonte, & in non poche di quelle 

d'Horatb veder possiamo. Ma, come d'honesto amore si cana, c la bellezza laudare si 

convenga; il Petrarca capo e fonte ddl' amorosa poesia nelle sue rime d fará maestro". 
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5 La patáfrasi que Minturno fa del dictat aristotélic al primer diáleg del tractat l'he citada 

a l'apattat 3.2 del primer capítol d'aquest treball, on també he fet referencia al fragment 

de la dedicatoria en qué Minturno repeteix el tópic que la poesia és una art divina i una 

En suma, amb les dades i els arguments, Minturno també 

transfereix a la historia de la Úrica els rendiments, les tensions i les 

estratégies per atenuar-Íes o resoldre-les que regulen els usos de les 

histories dels orígens en la poética renaixentista. D e fet, Minmrno acusa 

molt mes del que permet intuir el relat sobre la lírica la pressió que la 

versió naturaüsta i progressista exerceix en la reescriptura dels orígens de 

la poesia. E n concret, el crític ha de concedir a la teoria aristotéUca de les 

causes naturals i de la divisió ética de les primeres especies mes atenció i 

reUeváncia que als altres testimonis, perqué Minmrno, com la majoria de 

teórics de la segona meitat de segle, considera que el fUósof és la 

principal autoritat que cal seguir per fer crítica literaria i articula L'Arte 

poetíca adoptant - i adaptant - els principis i els criteris que regeixen la 

Poetíca. Aixó expUca que, en ser preguntat al primer Uibre sobre l'origen 

de la poesia i de les especies, respongui parafrasejant el que Aristótil 

conta a la primera part del capítol quart i que, a diferencia del que havia 

narrat al primer Uibre del De poeta, no hi digui res de la naturalesa celestial 

i de la funció sagrada de la primera poesia. 

A LArte poetíca, la versió aristotéUca desplaga la narració dels 

orígens divins del Uoc que cOnvencionalment té assignat als generes de la 

crítica, pero no l'eUmina. Minturno n'administra els elements que la 

configuren i els distribueix a la dedicatoria i al tercer diáleg. Dislocades 

als preUminars del tractat, les referéncies a la divinitat de l'art Hterária -

Déu presentat com el poeta máxim i la poesia com la primera teologia -

adquireixen un to i una fiínció sobretot ditirámbics. E n canvi, l'expUcació 

dels orígens divins de la Úrica segueix el patró de les narracions que 

indaguen el naixement o la invenció de la poesia per destriar-ne vm 

coneixement que es pugui fer valdré com a saber historie i fer servir amb 

finalitats teóriques.^ 



Minturno neccssita fer rctiilir aquest saber en benefici de la lírica 

pcniue CN el [iriiiicr crític que n'aborda la teorif/ació coin a especie major 

o perfecta, és a dir, atnb l'objectiu de col locar-la en el sistema jerarquic 

de generes en peu d'igualtat amb l'épica, la comedia i la tragedia. Per fer-

h<j, pero, no pot c o m p t a r amb una tradició critica que es remunti fins a 

les autoritats antigües i que hagi transmes una idea homogénia i 

prestigiosa de les composicions líriques. Al ccmtrari, a banda de teñir en 

comii que tots scni brcus, els poemes que solen aplegar-se sota la 

categoria lírica no es ilistingeixen per ocupar-se d'un sol tema, ni tampoc 

per tractar-ne diversos amb un estil, un mode o un metre concrets . A 

mes, la critica cinc-centista d'oricntacic) mes antiquária tendcix a 

considerar t]uc aquests poemes son artísticamcnt mes senzills de 

compondré c|uc les obres dramátiques i épiques, que els prcceptistes 

literaris no han de perdrc el temps destriant-ne les regles perqué les que 

regeixen les especies superiors ja valen per a les inferiors, que qui aspiri a 

ser un bon poeta els ha de conrear notnés per exercitar-se per a objccrius 

mes atnbiciosos, que tracten qiiestions de tnolta menys volada polídca i 

profunditat moral que una epopeia o una tragedia, que s'inspircn sovint 

en cxperiéncies fútiis d'cspcrits juvenils i vanitosos i que, en cis pitjors 

casos, no busquen sino excitar les passions mes baixes de lectors i 

oients.*" 

icolopa i ais exemples h.ihitu.ils ilc i '̂ccs i hchrcus hi afegeix els livangclis. De la 

tlcilicatoria a i'Ac;ulcmi.i XJXÚX de b ciutat de Como, ."-.p.: "Percioche la poesia, com'c 

cosa divin.i, cosi c certamente arte d'Iddio, con ia iju.al egli non pur tutto creó, onde 

grccimcntc Pocw, cioc faltorc, c chi.im.ito, m.i insegnó anchora, come le cose di\-inc in 

vocc spicg;ir si dovessero. Di che fanno tcstimonianz.! le scritture de' primi Theologi, 

tanto apo gli Flehrci, i]u.mto a p o [.il]trc gcnu, a tutu coloro, che leggono i libri di Mose, 

c de' Propheu, c d'Orphco, c di Uno, c di Mercurio, e d'Homero, c de' Pjthagorici: ne' 

qu.-ili i mirabili segni delle cose, & i pnmdissimi p r c K Ü g i i , c le figure, & i modi del diré 

nascondono il vero, come \x vaga scorza ne gli alt>cri, l a midolla. Che diremo del 

5 . a n U 5 s i m o e s.dutcvolissimo \'angelo?". 

' Sobre les idees de la lírica al Renaixement, \-id. \'ega i Estcve [2004], i sobre la 

formado de la teoría de la lírica com a especie major i el paper que hi té Minmrno, %-id. 
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Pero es que, a mes, Minturno ha de fer front a la indefinició i a h 

subaltcrnitat de la lírica amb uns instruments de rcprcscntació teórica, cis 

manllcvats de !a Poética aristutcüca, molt poc adcquats, D'entrada, ha de 

destriar unes constants del genere que li pcrmetin agermanar la lírica amb 

les altres especies per comparür-hi el genus de la imitació. I*et ;iixó, ha de 

dotar la lírica d'idendtat propia respcctant les determinacions de la 

imitació que producixen les diffemitiae de cada genere: només llavors 

podrá inserir-la en el sistema literari i vindicar-nc la perfecció. 

Així, i per apuntar només alguns deis problemes que sorgeixen 

d'assumir els principis i d'utilitzar l'aparat crític d'una poética que adopta 

com a model la tragedia i que tot just esmenta formes com eis dilirambes 

i els nomcs, iMinturno ha de jusdficar que el poeta líric imita accions de 

personatges i que parla per boca d'clls, fins i tot quan els versos donen 

compte de les própies expcricncies. l ia d'unificar el mode i l'objecte 

d'imitació de les composicions líriques i decidir si les accions deis 

personatges es representen o es narren i si son honestes i grcus o jocoscs 

i humils. I un cop fet aixó, encara ha d'idcntificar la faula que encadena 

les accions i donar compte de les parts quantitadves en qué s'organitzcn 

les odes, les can^ons i els sonets. 

Sovint Minturno es veu obligar a interpretar d'una manera 

for9ada tant els criteris aristotélics com els trets que han d'omplir de 

contingut les categories teóriques per poder caracteritzar la lírica d'acord 

amb les exigéncies del model adoptat. Es justament per compensar les 

fissures de la teoria que resulta d'aplicar a la lírica aquests métodes, 

també per sumar arguments per persuadir que es tracta d'una especie 

major i per vindicar el prestigi historie, cultural i social que la crítica 

tendeix a negar-U, que Minturno inventa un origen i un passat diví per a 

la lírica. 

Weinbeig [1961:1!, 737-43, 755-9], García Berrio [1977: 94-113], Guerrero [1998: 79-

95, 109-16.140-4,160-2], Gt^ene [1999: 216-28], Esteve [2004:47-109]. 
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M'ha interessat explicar el relat de Minturno, en primer lloc, per 

mostrar que la história deis orígens de la poesia es forma mitjangant un 

conjunt d'enunciats que circula per apologies i elogis, enciclopédies 

d'invcntors i disputes sobre la primacía cultural de les nacions, i s'ofereix 

com a saber perqué se'n seleccionin i recombinin elements, es 

transfereixin i reuülitzin als generes de la crítica, i encara dins mateix deis 

tractats teórics, amb interessos nous que comporten una reescriptura de 

la história: en aquest cas, com ja havia assajat de fer-ho Fontius, 

l'originária poesia divina es repensa en clau de genere. 

Alhora, m'interessava reportar la narració perqué confirma que 

els crítics solen fer servir el saber que forneix la recerca historiográfica 

deis orígens per satisfer objectius teórics, pero revela també que indagar 

els orígens de la poesia o d'un genere pot esdevenir una alternativa als 

métodes hegemónics de la crítica, pot permetre desplegar una estrategia 

discursiva que no arriba a servir, com en mans de Patrizi, per brandar la 

história contra la poética neoaristotélica i qüestionar-ne els métodes i els 

coneixements, pero que, si mes no, serveix per resistir-se a que siguin els 

únics válids i autoritzats. 

Convé fer notar, a mes d'aixó, que la forma narrativa que adopta 

la história i la funció teórica que exerceix es determinen múmament: 

Patrizi té interés en diversificar els generes de la poesia sagrada, en 

narrar-ne una história que els desplegui diguem-ne en horitzontal, de 

manera que s'apoderin de tota la primera edat: és la hipotética 

comprensivitat originaria d'aquests generes el que el critic addueix com a 

aval historie per fonamentar-hi la poética. Minturno, en canvi, té interés 

en reduir bona part d'aquests mateixos generes a la lloanga i la pregária 

deis déus, a narrar-ne una história que faci que es repleguin al voltant 

d'unes formes i funcions constants que atravessarien diguem que 

verticalment el conreu del genere en el temps, des deis orígens fins al 

present, des d'Orfeu fins Petrarca: en aquest cas, és el principi de la 

continuítat el que Minturno posa al servei de la teoria de la Úrica. 
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Pero sobretot m'interessava fer-me ressó d'aquest relat perqué 

permet introduir un nou front de la modalitat de la historiografia literaria 

que indaga els orígens, el que configuren les relacions que crítics i 

historiadors estableixen entre els orígens i l'esdeverür de la poesia antiga 

- grega, hebrea, i sobretot llatina - i la historia de la literatura vulgar. 

Minturno no és el primer estudios del segle que incorpora la poesia 

escrita en italiá — o en tosca - a una historia que es remunta a la invenció 

de la literatura dels antícs: abans que ell ho han fet Cristoforo Landino, 

Pietro Bembo, Mario Equicola i alguns dels mes destacats partícipants en 

la polémica sobre la llengua vernacla, pero m'interessa abordar aquesta 

mena de relats comengant peí de Minturno perqué, alhora que hi operen 

interessos, patrons d'explicació i tensions també presents en els de la 

majoria d'hlstoriadors de la poesia vulgar, representa en alguns aspectes 

clau un extrem del ventall de formes amb qué s'exploten les relacions 

históriques entre la poesia clássica i la vulgar. 

1 .2 . Una poesia sense orígens 

Un dels objectíus que Minturno persegueix en confegir L,'Arte poetíca 

thoscana és prestígiar la poesia vulgar posant-la de costat i a continuació 

de la de grecs i romans i fent-la objecte d'una reflexió crítica escrita en 

italiá pero inspirada en l'autoritat dels antics. Es una operado — una 

transferencia de saber a gran escala - que s'ha de sumar a les de tots 

aquells estudiosos que, seguint l'exemple de la filologia i de la crítica que 

venera i consagra els escriptors antics, editen i comenten les obres de 

poetes vulgars, les converteixen en els models de tractats per aprendre a 

compondré rimes, escriuen les vides dels autors i en promouen i 

defensen la lectura en académies i estudis generáis. 

Ara bé, cal precisar que el compromís de Minturno no ateny tota 

la poesia vulgar o, si mes no, no de la mateixa manera. Així, mentre que 

per vindicar els sonets i les can^ons de Petrarca Mintumo malda per 

mostrar que, en esséncia, hi perviuen les formes i funcions dels himnes i 

les odes dels antics, i que les rimes de l'aretí son tan o mes bones que els 
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versos d'Anacreont i d'Ovidi, per aspirar a que la poesia épica en vulgar 

pugui fer reviure l'antiga i arribar a les seves cotes, el crític reclama que 

els autors de roman:^ repensin el genere, és a dir, que s'ajustin a les regles 

que Aristótil i Horaci van dictar i que segueixin l'exemple de les epopeies 

d'Homer i de Virgili. 

Minmrno és molt ambigú a l'hora d'avaluar els romansq perqué tan 

aviat dubta que puguin ser considerats poesia, com suggereix que 

pertanyen al genere épic malgrat les moltes diferencies que els separen de 

la poesia heroica clássica. E n cap cas, pero, estableix entre els romanv^ i 

les epopeies la relació de continuítat histórica que ha creat entre les 

formes Hriques antigües i modernes en explicar i il lustrar els orígens 

divins del genere i afirmar que s'hauria anat humanitzant i banaUtzant 

fins que Petrarca l'hauria regenerar amb una poesia "amorosa pero 

honesta". Al contrari, Minturno té molt d'interés en remarcar que el 

romaneo no és un genere literari propi, com ho serien l'épica i la lírica, sino 

estranger. A l'entendre del crític, el terme mateix indica que procedeix 

d'Espanya i de Provenga perqué aUí l'haurien fet servir, origináriament, 

per designar l'idioma vulgar amb qué parlaven i escrivien: per aixó, 

justament, l'haurien utilitzat també per referir-se a les composicions per 

narrar en román? les gestes i les passions deis cavallers. Ara, el terme 

roman^ no designa només una llengua i un genere d'orígens transalpins, 

implica també que una i altre tindrien com a condició originaria ser 

bárbars, perqué haurien sorgit de resultes que els pobles gots i alans que 

van ocupar les colónies romanes d'Espanya i Provenga contaminessin i 

fessin malbé el llatí que s'hi parlava, el qual haurien pretés adoptar com a 

llengua en adonar-se que era mes regular i elegant que la parla que havien 

emprat fins llavors.^ 

^ Minturno, UArte poética, I, 26. "Mint: lo non negheró, che non sia imitatione d'atti 

grandi & illustri, e degni dell'Epica poesia. Ma certamente la voce é straniera; e come 

nella favella Spagnuola; cosi credo, che nella Provenzale significhi ü volgar' Idioma. 

Percioche in Hispagna, & in Provenza con le Colonie de' Romatii la lingua anchora 

essendosi tanto diffusa, e talmente, che Romanamente vi si parlava; poiche l'una e l'altra 
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Assegura Minturno que el genere, i amb ell el terme, haurien 

arribat a Italia arran que els poetes autóctons comencessin a imitar els 

roman^ estrangers. Matisa, pero, que en imitar-los els haurien dotat d'una 

major elegancia, confírmant, així, la capacitat que ja Cicero hauria atribuir 

ais itaUans de millorar sempre el que altres pobles havien inventat. Ara, 

tot i "desbarbaritzar" el genere, Minturno considera que ni en els roman^ 

d'Atiosto ni en els de cap altre autor italiá s'hi aprecien els ensenyaments 

d'Aristótil i Horaci i aixó el porta a qüestionar-se si constimeixen de 

veritat un genere literari. Vespasiano, l'interlocutor del crític al primer 

diáleg, vindica el valor d'aquestes obres emparant-lo amb la bona acollida 

que teñen entre la gent corrent. Mintumo H replica que l'éxit i la bona 

reputado dels romantQ es deu al fet que els lectors que mes en gaudeixen 

no coneixen altra poesia: per aixó no entén que alguns crítics, tot i 

disposar de la formació adequada, s'obstinin en alabar-los i, el que és mes 

greu a parer de Minturno, neguin que sigui convenient que els que 

componen n ) W í 7 « ^ ' p r o c u r i n imitar l'épica de Virgili i d'Homer.^ 

parte occuparono, & habitaronvi Barbare natíoni; la favella Romana, che vi rimase, 

benche in gran parte contaminata, e guasta, pur come piü regolata, e piú ieggiadra della 

Gothica, e deU'Alanica lor natía, s'ingegnarono elle d'apprendere, e di tenere; e 

Romanzo la chiamavano; & in quella scriveano. Laonde, percioche non prima d'altro, 

che de' fattí, e de gü amon de' Cavalieri in tal favella da loro si trattó, le compositíoni 

fatte intorno á questa materia, Romanzi si dissero". Sobre la polémica i les teories del 

romaneo al Renaixement, vid. Weinberg [1961: II, 954-1073], Javitch [1991], Morros 

[1998]. 

8 Mintumo, L'Arte poética, I, 26-7. "Questa medesima voce in Italia passó, poiche da 

nostri i componimenri de' Barbari si cominciarono ad imitare. E, percioche i nostri, 

come Cicerone c'üisegna, sempre fecer migliori le cose da gli altri tróvate; renderono 

anco la poesia de' Romanzi piú le^adra, e piú vagha, se pur poesia si deé chiamare. 

Vesp.: Perche non é degna di questo nome? O non é Poeta eccellentíssimo M. 

Ludovico Ariosto; come é nobilissimo scrittore de' Romanzi? Mint.: Si certamente: né 

stimo, che di lui minor giudicio far si debba. Ma non posso affermare, che ne' Romanzi 

di lui, e de gli altri sia quella poesia; la qual Aristotele & Horacio c'insegnano. Vesp.: 

Che monta, che non vi sia quella, ma un' altra da gH Oltramontani trovata, e da gli 

Italiani ülustrata, e fatta piú bella, pur ch'al mondo piaccia, e da lui si v e ^ a 
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Després de fer la relació de diferencies del roman:^ respecte de 

l'epopeia clássica, que son també els aspectes que el genere vulgar hauria 

de corregir, Minturno estableix que la llengua italiana és prou greu, 

elevada i complexa - no gens rústica ni bárbara - com perqué s'hi cultivi 

la millor poesia, de manera que no hi hauria d'haver impediment perqué 

l'épica vulgar no prengués exemple deis models clássics i fes, així, com la 

moderna poesia mélica, la qual hauria seguit el camí tra^at per l'antiga, i 

l'escénica, que tot just hauria comengat a procurar assemblar-se al drama 

clássic. I per si encara a algú li quedes algún dubte sobre l'horitzó cap el 

qual s'hauria de reconduir el genere épic i es plantegés concedir autoritat 

al model seguit per Ariosto o Boiardo, Minmrno recupera els orígens 

bárbars del romaneo per contrastar-los, ara, amb el noble llinatge deis 

inventors de les epopeies gregues i romanes i deis primers escriptors 

d'art poética i fer evident que no és possible fonamentar una teoria i un 

model épics en unes composicions inventades per nacions "enemigues 

de la rao" que mai no haurien demostrat posseir cap mena de 

coneixement.' 

mara-vigliosamente accettata e ricevuta? Mint.: Del volgo io non mi metaviglio, il qnale 

spesse volte accetta quelle cose, che non conosce; e, poich' una volta l'ha con molto suo 

piacere accettate, sempre le ritiene, e favorisce [...] Ma non posso non prender 

maraviglia grandissima, che si ttovino alcuni scientíati, & omatí di buone lettere, e pieni 

d'alto ingegno; i quali, per quel, che se n'intende, confessino giá ne' Romanzi non esser 

la forma, e la regola, che tennero Homero, e Virgilio; e dovervisi tenere T^ristotele & 

Horado commandarono; e nondimeno si ingegnino di questo errore difendere". 

' UOrlando furioso d'Ariosto constitaeix el paradigma del romaneo, d'aquí que Minturno 

fací servir l'obra per assenyalar les diferencies - i les mancances - del genere respecte de 

l'épica clássica culta: el principal retret de Minmrno i, en general, de la crítica 

neoaristotélica és l'excés de personatges i d'accions i la manca d'unitat argumental. Mes 

endavant, IVIinturno reclama la qualitat literaria del vulgar italiá que havia negat a la 

llengua originaria deis roman^. L'Arie poética, I, 30: "Né pensó, che mai nell'animo gli 

cadesse di stimare l'italiana lingua esser tanto rustica, e si barbara, che mai l'Homerica, e 

Virgüíana poesia non riceverebbe: perche il volgo habbia gli orecchí awezzi alie fole de' 

Romanzi; e sieno i versi di questa favella d'altra misura, e d'altra harmonía [...] 

Conciosiacosa, che negar non si debba questa lingua esser cosí grave, e leggiadra, & atta 
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La história deis orígens de la Hrica vulgar que Minturno explica 

en comentar el tercer diáleg és molt mes breu, senzilla i il -lustre que la 

deis romanf^ perqué, de fet, la lírica "voilgar no en té, d'orígens o, si mes 

no, no en té de propis: "després deis antics Hrics, van venir els nostres". 

A Minmrno li interessa persuadir el lector que les rimes de Petrarca 

teñen els mateixos origens que els primers himnes sagrats i emfassitzar 

que en son la continuado per dignificar la Hrica moderna feta en itaUá, 

pero també per silenciar i substituir els orígens que els atribueixen altres 

versions de la história, justament perqué aquests altres inicis de la Hrica, 

inclosos en molts casos en els orígens de la Uengua i de tota la üteratura 

vulgar, son tan bárbars com els que Minturno assigna als roman^. 

D e fet, Minturno també fa front a la história que contamina de 

barbarie els origens de la poesia -vulgar en itaUá a la dedicatoria i a l'últim 

Uibre del tractat, el quart, amb una- estrategia molt semblant a la que 

á spiegare in parole ogni materia, laqual per le voci possa in luce venire, che qual si 

voglia maniera di poesia leggiadramente, e gravemente trattarebbe. Se la MeHca 

moderna segué l'orme dell'antica, come che con altro concento di parole; e la Scenica á 

nostri tempi comincia á parer bella non per altro, se non che si studia d'assomigliarsi á 

quella de gH Antichi: l'Epica, la qual'é posta ne' Romanzi, non prenderá essempio 

dall'Idea ne' libri di Virgilio, e d'Homero espressa?". Minturno revela en aquest punt la 

premissa que el mourá a transferir els orígens de la lírica antiga als de la moderna lírica 

vulgar en italiá: I, 32: "Percioche, io non credo che negarmi si possa le cose tróvate 

prender da gl'inventori authoritá, forza, e vigore [...] Hora veggiamo, quali sieno gli 

authori dell' Épica poesia, della quale noi ragioniamo, e quali de' Romanzi. Certo é, che 

l'Idea di questa espressa nell'opere loro ci diedero i piú nobili poeti de' Greci e de' 

Latini & i piú eccellenti scrittori deU'una, e deU'altra lingua l'arte poética ne composero. 

De' Romanzi furon' inventori i Barbari, e tali, che mai non hebber qualche riputatione 

di dottrina, come che da qualche lume di natura fusser guidati. Ma tatti affermano, che 

la Natura de gli huomini senz' arte non puó far' opera perfetta. E coloro, che si 

stadiano di trovar' in quei sogni nuovo artificio, mi par, che vadan cercando alberi 

frondosi, & herbé verdi nell' arene dell' Ethiopia. Né certamente altro é questo, che 

cercar legge in gente naturalmente nimica di ragione, & il vero nella vanitá, e nell'errore 

la certezza". 



FJs origens de ia poesia vulgar 299 

10 Minturno, UAtie poética, dedicatoria, s.p.: "Fiori ella pa poesia] gran tempo nella 

Grecia; spentí poi quelli divini ingegni, fiíggendo le tempeste delle discordie de' Greci, 

dalle quaH quella nobilissima parte del mondo si spesso fu battota, che al fme fé 

grandissimo naufragio, se ne venne in Italia: ove lungo tempo splendidamente visse. 

Dapoi per le ruine di lei da Barbari non una volta occupata, & distrutta, molti secoli si 

stette sepolta nelle librarie con la memoria di quelli, che fatta l'haveano fiorire, e vivere 

magnificamente. Ne' tempi poi di Dante, e del Petrarca si destó, e ricominció ad 

apparire; e sí bella si mostró, che le parea haver ricoverate l'antiche bellezze, né punto 

cedeva á se stessa di quei secoli antipassati: si la seppero quei due Spiriti ecceUentíssimi 

adornare. Né stette guari di tempo, che si nascose: né si lasciava rivedere, come se 

dormisse. Ma, poi che neU'etá del gran Pontano, che fu veramente un sol limiinosissimo 

della lingua latina, cosi nella sciolta, come nella ristretta compositione delle parole; e di 

quei due chiarissimi lumi di dottrina e d'eloqucnza, Attio Syncero, e Pietro Bembo, si 

sveglió, e riprese i suoi ornamenti, e leggiadra ricominció per ogni parte á mostrarsi: da 

desplega per a la teoria de la lírica. A la dedicatoria, no gaire després 

d'haver-la presentat com una art divina, el crític explica que la poesia va 

"florir" durant molt de temps a Grecia, fins que les discórdies entre 

pobles van empényer-la cap a Italia on, al seu torn, va resplendir-hi fins 

que les successives invasions barbares van confinar-la a les Ilibreries 

durant molts segles. I allí hauria romas enterrada i oblidada fins els temps 

de Dante i Petrarca, quan hauria comentar a recuperar la bellesa i, grácies 

ais dos poetes, s'hauria elevat fins a les cotes assolides pels millors autors 

antics. Considera Mintamo que l'excel léñela literaria deis poetes tres-

centistes no va teñir continuítat i que l'art s'hauria abaltit fins l'época de 

Pontano, Sannazaro i Bembo, grácies ais quals hauria recuperar 

l'elegáncia i la gravetat perdudes, virtuts que a partir de llavors académies 

fiíndades arreu d'Itália - a Nápols, a Florencia, a Ferrara, a Siena -

s'haurien encarregat de vetllar i acréixer. T o t i aixó, segons Minturno, el 

progrés de la poesia s'hauria vist entorpit, interromput i fins anorreat 

diverses vegades a causa de disputes i guerres entre ciutats, sempre, pero, 

per renéixer de les cendres, ara en una regió del país, ara en ima altra, 

com la liombardia, a la qual pertany l'Académia Laria de Como, 

dedicatária del tractat.'° 
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indi in qua é venuta di di in di nella leggiadria, e nella antíca gravita, avanzando per la 

vertu dell'Academie, che in molte nobüissime cittá d'ItaHa á tenere da huomini 

dottíssimi & eloquentíssimi si cominciarono; e tutto di perseverano si, che ella par, che 

stia sicura di non havere ad esser cacciata fuori del seno di lei, ó d'haverei pur al meno á 

vivere, e fiorire lungamente. Di queste Academie la prima odo, che nacque in Napoli 

nel felicissimo grembo della Sirena: della quale fu padre ü Pontano, & in cui si nudrí e 

crebbe il Syncero; e quelli rari ingegni, che ragionarono dello stadio delle Muse, e 

dell'arte Poetíca in Mergillina, come trovarete nell'opera mia latina del Poeta. L'altra fu 

quella, che raccolse in Firenze la splendidissima magnificenza, e la somma liberalitá di 

Lorenzo de' Medici, nel cui seno tmovo haver visso, e fiorito molti huomini in diverse 

facoM singolari; ma spetialmente quelle tre Phenici, il Mirándola, il Ficino, & ü 

PoHtíano [...] E veramente, come fiaron felici i principü di lei, se cosi fussero stati i 

progressi, havrebbe fatta perfetta quella luce, la qual'ella cominció á daré alia Thoscana 

favella. Ma interrotta non una volta dalle discordie civili, e dalle guerre, & al fme spenta, 

delle rehquie di lei quasi del cener della Phenice si rinovó in diverse partí d'ItaUa non 

men bella, che prima, e spetialmente in Lombardia; ove, come che in molte cittá 

fiorisca, meravigliosamente in cotesta vostra cittá risplende per li chiari lumi di tanti, e si 

rari intelletti veramente celesti". Justament de la primera academia, la napolitana 

fiondada per Pontano, son els interlocutors representáis per Minmmo al De poeta. Sobre 

el paper de les académies renaixentístes en la recuperado del saber, remeto al clássic 

esmdi de Yates [1946]. 

Després d'haver donat compte de la naturalesa de la poesia i deis 

generes majors als tres primers Ilibres, Minmrno dedica el diáleg del 

quart a examinar la literamra amb criteris retórics, gramátics i métrics, 

per aixó hi explica l'origen i el significat del terme rime. E l report 

s'emmarca en la resolució d'un dubte: si el terme "r imes" es refereix a 

tots els tipus de versos o només als que rimen entre ells. Els interlocutors 

es decanten per interpretar que els termes "r imes" i "versos" s'usen 

sovint per significar el mateix, una composició sotmesa a una restricció 

siliábica, pero que en vulgar s'hauria adoptat el primer terme per 

distingir els versos rimats, ates que en la tradició llatina no se'n 

componien i tots eren versos sense mes. Que "r imes" té en molts casos 

el sentit genéric de vers ho revela també, segons Minturno, que 

etimológicament provingui del terme "rhythmi", que en grec hauria 
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" Minturno, E'Arte poética, IV, 356-7: "Ferr.: Se Rime son quelle voci, le quali nella 

consonanza tra loro si rispondono; come que' versi, che non l'hanno, di questo nome 

diremo? Mint.: Io non credo, che'l Petrarca quando disse "In rime sparso il suono" 

l'ultime voci solé intendesse, e non mttí i versi intíeri: anzi mi si fa credere, che dicendo 

egli "Hor rime, hor versi, hor colgó herbete, e fiori" [...] per li versi i Latini, e per le 

rime i Volgari componimentí sotto certo numero di syllabe compresi, e limitad 

intendesse; non che le rime non sien versi; ma per distínguer l'una compositíone 

dall'altra: conciosiacosa, che la Latina non habbia altro nome, che'l genérale, e 

commune á mttí i Poetíci componimentí; e della Volgare sien proprie le rime. Percioche 

se le rime non fusser versi, non havrebbe egU detto "E'n versi tentó sorda, e 

rigid'alma". Né, "Só ben'io, ch'á voler chiudere in versi" [...] É il vero, che come 

credere agevolmente mi si lascia, quei numeri di voci concordantí, che da' Greci 

Rhythmi si diceano. Rime corrottamente prima da' Barbari, e poi da' nostri essendo 

detti; Rime anco si dissero i versi, i quali di tali consonanze s'adornano. Ma, percioche il 

numero, e l'harmonia s'é conchiuso, che in tatto il verso, & in tatte le partí di lui si 

tmova; non veggio, perche solamente rime dirsi debbano questí, ne' quali l'ultíme 

parole s'accordano". 

servit per designar el vers i que els bárbars haurien corromput i 

transformat en "rime", terme que després haurien adoptat "els nostres" i 

que hauria valgut també per referir-se als versos que tinguessin 

consonancia entre ells." 

Tant a la dedicatoria, en relatar els cícücs renaixementes de la 

poesia, com al Uibre quart, en expUcar l'origen de les rimes, Minturno 

obvia la relació de causa i efecte que molts altres historiadors estableixen 

entre les invasions barbares d'ItáUa i el naixement dels vulgars de la 

pem'nsula i que eU mateix ha fet servir per expUcar l'origen del roman^. 

De fer cas a la historia que expUca el crític, el procés de contaminació i 

corrupció del Uatí per contacte amb els idiomes de pobles francs i 

germánics, i els nefastos resultats que d'aixó se n'haurien derivar per al 

conreu de les Uetres i la transmissió de sabers, no hauria afectat la 

formació de les parles vulgars itaUanes, si mes no, no l'hauria afectat 

prou com per qüestionar que la poesia que s'hi hauria fet no fos la 

continuació "natural" d'aqueUa que s'havia conreat en Uatí i que havia 
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arribat a la península provinent de Grecia. Amb aquests relats, Minturno 

elideix també la influencia que tradicions "barbares" com la deis 

trobadors proveníais o la de la poesia siciliana haurien tingut en la 

formació de les rimes vulgars d'acord amb els testimonis deis mateixos 

Dante i Petrarca i tal com sancionen Mario Equicola, Pietro Bembo i 

altres historiadors. 

L'estratégia narrativa de Mintorno passa per bandejar les 

diferencies lingüístiques i remarcar, en canvi, que els italians son els 

hereus de la cultora i de la Kteratora del territori. Dante i Petrarca, tan 

diversament valorats per la historiografia humanista en funció de la 

llengua amb qué havien escrit, esdevenen al relat els recuperadors d'una 

poesia que és alhora universal i italiana i que mai hauria estat destruida ni 

alterada per agents externs, només confinada a l'oblit, de la qual cosa en 

serien responsables tan sois els pobles bárbars, per forga estrangers en 

l'apologia nacionalista que confegeix Mintorno. 

E n el mateix sentit, la tasca endegada pels autors tres-centistes de 

retornar l'esplendor a la poesia l'haurien continuat arreu d'Itália 

escriptors i institocions que Mintorno disposa orgánicament al servei 

d'una mateixa i única causa, passant per damunt de les diferencies 

d'afirütats i interessos polítics, cultorals i Kngüístics que pogués haver-hi 

entre uns i altres. E n aquest cas, convé eliminar la diferencia, en altres, 

crear-la: que per antícs i moderns "versos" i "r imes" signifiquin el mateix 

reforga la continuítat entre tradicions literáries, en canvi, que els italians 

adoptessin el terme "rimes", nascut de la corrupció d'un mot grec, no 

revela per Mintorno cap indici d'idendtat cultoral i lingüística entre els 

"bárbars" i els "seus": son els altres els que contaminen el grec i el Uatí i 

els que desvirtoen i fan malbé la poesia conreant-la amb Uengües 

rustiques i amb generes impropis com el romanólo. 

E n conjunt, la história de Mintorno respon ais relats humanistes 

que han denigrar la Uengua i la poesia vulgars pels seus orígens i 

esdevenir. Els detractors del vulgar condemnen el naixement de la parla 

perqué entenen que és indissociable de la corrapció del Uatí i de la 
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imposició al territori d'idiomes estrangers, bárbars i rústics. Interpreten 

que el creixement del vulgar hauria perjudicar el coneixement del llatí i 

que, en negligir-lo per servitud a les Uengües barbares, els itaUans haurien 

malbaratat l'oportunitat d'aprendre i transmetre tot el saber que, durant 

segles, la llengua deis romans hauria acoUit i divulgat de pobles antícs 

com els egipcis, els hebreus i els grecs. Així, s'haurien perdut les 

doctrines i facultats necessáries per progressar cultaralment i el país 

hauria caigut en una profunda i llarga crisi, durant la qual, per forga, la 

poesia conreada en vulgar mai no hauria pogut teñir art. Alguns d'aquests 

escriptors consideren que Dante i Petrarca haurien recuperar per a les 

Iletres la filosofia i l'eloqüéncia deis antícs, altres, en canvi, els retreuen 

que no tínguessin prou formació per compondré bons versos en llatí i els 

acusen de perpetuar la crisi de la Hteratora en dedicar esforgos fútiis a la 

creació en vulgar. 

Les expUcacions de Mintorno responen també, justament, a la 

reputado que molts crides i historiadors han construir sobretot 

mitjangant biografíes i edicions comentades per ais Dante, Petrarca i 

Boccaccio vulgars com a resposta a la minorització que aquests autors 

pateixen en les histories que reassignen Vauténtic renaixement de les Uetres 

Uatínes a escriptors posteriors. L'interés que, mes que cap altra obra, 

desperten el cangoner i els Trionfi de Petrarca des de l'últím ter? del segle 

X V en endavant i el prestígi creixent que d'aixó en deriva, determinen el 

compromís que Mintorno adquireix a 'L'Arte poética d'elevar la Úrica a 

especie major i de contribuir a dignificar el conreu de les rimes vulgars 

reescrivint-ne els orígens, alhora que expHquen que Mintorno confereixi 

molt mes valor al genere que representa Petrarca, el qual per molts crides 

hauria superar els Hrics grecs i romans, que no al roman:^ i a un autor 

com Ariosto, tot i considerar que la versió itaUana del genere supera 

qualsevol altra variant estrangera. 

E l relat de Mintomo i la visió histórica que els teórics traeixen de 

la poesia vulgar acusen també la pressió que exerceix la qüestíó de la 

Uengua. Les polémiques sobre el nom, la namralesa i els models del 
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1 2 Sobre la substitució de Virgili per Petrarca i les idees sobre la qualitat sonora i el 

concent de la rima toscana que Minturno exposa al Ilibre IV de UArte poética thoscana, 

vid. Vega [ 1 9 9 2 : s o b r e la canonització de Petrarca, vid. Kennedy [1994]. 

vulgar atenyen la historia de la poesia perqué sovint s'hi concep l'ús 

literari com la prova mes poderosa del progrés i perfeccionament de la 

llengua, alhora que consoliden el prestigi i la relleváncia histórica de les 

tres corones tres-centistes, ates que molts dels polemistes que vindiquen 

la primada del florentí o del tosca entre els vulgars peninsulars addueixen 

per carregar-se de rao que aquests autors, els primers de perfeccionar la 

poesia vernacla, haurien emprat la llengua que volen promoure com a 

estándard italiá. 

E n moltes d'aquestes narracions, Dante, Petrarca i Boccaccio 

constitueixen el tombant decisiu de la historia de la poesia vulgar, el punt 

culminant en qué s'hauria alliberat de la barbarie origináriament 

imposada per pobles estrangers i s'hauria elevat a l'algada de les 

literatures clássiques i la fita cronológica en qué hauria comengat una 

nova poesia que, alhora, seria herevá i continuadora de les glories de la 

cultura nacional. Així, s'argüeix que en el constant esdevenir cíclic de la 

literatura, Dante, Petrarca i Boccaccio ocupen la posició i exerceixen la 

funció que entre grecs i llatins haurien pertocat a Orfeu, Homer i 

Demóstenes i a Enni, Virgih i Cicero, que és també un recurs per 

assimüar mitjangant relacions d'homologia els progressos i l'edat d'or de 

la poesia vulgar amb els que la historiografía atribueix a les tradicions 

clássiques. N o és debades, Uavors, que al Ilibre quart del tractat, dedicat a 

l 'docudó, Minturno atorgui a Petrarca el paper que les poétiques llatines 

solen reservar a les obres de Virgili i converteixi les rimes de l'aretí en el 

dípósit d'exemples de la literamra vulgar, la qual comenga a fer-se, així, 

amb un canon propi. 

Minmrno s'aprofita del fet que la majoria de filólegs del vulgar -

editors, comentaristes, lingüistes, crítícs i historiadors - concentrin 

l'interés en els autors tres-centistes i que considerin o bé que dels orígens 
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13 Segons Debenedetti [1995 (1911): 141 i ss.; 203] Barbieri i Lodovico Castelvetro 

haurien tingut llest un volum comentat i en part traduYt de poesia provenga!, el qual 

hauria estat previst que es publiques a Venécia el 1552. Al final, no va editar-se, segons 

el fill de Castelvetro, per culpa que el seu pare fos perseguir per l'Església, rao que 

Debenedetti considera poc plausible perqué el 1552 els curadors del volum rebien ajuda 

del Degat Pontifici. En tot cas, cap a la meitat de la década deis 50, Castelvetro fou 

acusat de luteranisme, es va veure implicat en polémiques literáries que van teñir 

conseqüéncies personáis i en un assassinat que van ob!igar-lo a refugiar-se primer i a 

exiliar-se després fins que morí el 1571. Cal pensar que Barbierí deuría reciclar la feina 

feta per aquest volum per redactar Y Arte del rimare, el títol que volia per a l'obra segons 

testimoni del seu fiQ, el qual va intentar publicar-la sense éxit. 

del vulgar fins l'época de Dante no es va fer poesia, o bé que els esfor^os 

que s'hi van dur a terme per recuperar l'art no van ser prou rellevants 

com perqué se n'hagin divulgat els autors i les obres. Aquest desinterés 

adoba el terreny perqué el crític doni a entendre que Petrarca és el primer 

deis lírics italians i obvii els orígens i el període que posen en joc la 

diferencia lingüística entre antics i moderns, la possibilitat que la poesia 

vernacla arrossegui segles de conreu rústic i anónim, la influencia de 

tradicions literáries Coranes i, sobretot, la mácula deis inicis bárbars del 

vulgar, factors que podrien qüestionar que la lírica petrarquesca sigui la 

continuado d'un genere que prové del cel i deis déus. 

Per tant, el relat de Minmmo participa deis interessos i esquemes 

d'interpretació de l'entramat de generes des d'on s'escriu la história de la 

poesia vulgar i n'és, alhora, un cas singular i extrem, en la mesura que el 

critic s'atreveix a allargar el corrent desinterés per la literatura anterior al 

segle XTV fins els origens de la Uengua i la poesia vulgars, focus d'atenció 

de quasi bé tots els historiadors. Un cop aUiberades deis origens, 

Minturno converteix les rimes vulgars en la continuado de la poesia. 

E n un altre extrem del ventall d'históries de la poesia vulgar s'hi 

ha de simar la que Giammaria Barbieri escriu als anys setanta del segle 

X V I i que havia d'ocupar el primer Ilibre d'un rimarlo que l'autor no va 

poder completar perqué es va morir el 1574.'^ La história de Barbieri, 

que Girolamo Tiraboschi va editar el 1790 amb el títol de Dell' origine della 
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poesia ñmata, té per objecte les rimes fetes en vulgar per poetes italians, 

provengáis, sicilians i francesos. Barbieri assumeix que, malgrat la 

diferencia d'idioma, tota aquesta poesia en vulgar comparteix el tret de la 

rima, el qual la distingeix deis versos deis antics grecs i romans. Descarta, 

així, la hipótesi que les rimes vulgars nasquessin de les composicions 

clássiques i addueix que pels antics el recurs de rimar hauria estat molt 

mes esporádic que no pels moderns i en cap cas definidor de la poesia. A 

partir d'aquí, Barbieri avalúa la possibilitat que tinguessin origen entre 

árabs, sicilians i provengáis i indaga les causes i les vies per les quals les 

rimes s'haurien pogut transmetre d'un poblé i d'un vulgar ais altres. 

Examinaré el report de Barbieri amb detall mes endavant. Aquí 

voUa fer-me'n ressó només per mostrar que, no gaires anys després que 

aparegui UArte poética thoscana, s'escriu una história que no assumeix que 

la poesia vulgar arrossega una tara originaria, ni s'obliga a dignificar-la 

vinculant-ne la invenció a la de les literatures clássiques. A la dedicatoria 

al duc de Ferrara, Barbieri justifica que s'hagi decidir a escriure l'obra 

adduint que els esmdis que han antecedit el seu no aporten coneixements 

suficients sobre les rimes. Així, considera Barbieri que a Minturno, tot i 

haver-hi dedicat un volum molt Uarg, se li ha de retreure que, en lloc de 

destriar les propietats de les rimes, hagi pretés enriquir-les aplicant-los-hi 

termes i conceptes de la métrica grega, de la poética aristotélica i de la 

retórica d'Hermógenes. 

Pero Barbieri no només pren distancia de l'afany classicitzador i 

de l'erudició antiquária de teórics com Minmrno, també ho fa respecte 

deis métodes: aixó determina que la indagació histórica sigui mes 

rellevant a l'obra de Barbieri que no al tractat de Minturno, i el mateix val 

per al Ubro de Natura de Amore i les Institutioni al comporre in ogni sorte di rima 

de Mario Equicola, per les Vrose della volgar lingua de Pietro Bembo i per 

les arts de rimar de Lodovico Dolce i de Girolamo Ruscelli, per exemple. 

Aixó comporta que Barbieri no abandoni la recerca un cop s'han 

establert els orígens de les rimes, que no desatengui la tradició 

trobadoresca deis segles X I I i X I I I , que l'interés per conéixer les 
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La convicció que la lírica petrarquesca deu molt ais trobadors recolza sobretot en les 

lloances que el poeta els dedica ais Rerum vulgañum fragmenta, en la can5Ó LXX, en qué 

inclou un vers en llemosí, i en els versos del Triumphus Cupidinis, IV, 28-81, on descriu 

un "drappello" d'estranys poetes vulgars encapgalat peí mestre d'amor Amaut Daniel. 

Quan historiadors de la llengua com Pietro Bembo comencín a difondre que el tosca 

tres-centísta hauria rebut moltes influencies léxiques i sintáctiques del proven^al, alguns 

comentaristes de Dante i de Petrarca raonaran que, per entendre'ls millor, convé 

conéixer la llengua deis occitans i, encara, d'altres, com Alessandro Vellutello, viatjaran 

a terres proveníais per il lustrar la história i la topografía del Canfoner, cf. Debenedettí 

[1995 (1911): 24-6], Schutz [1951], Weinberg [1959-60], BeUoni [1980]. 

biografíes deis poetes vagi mes enllá de les tres corones florentines i 

incorpori a la narració dades de les vides i rasos de trobar d'autors 

proveníais i que expliqui la variado no només des d'una perspectiva 

lingüística i métrica, sino també per raons socials i polítiques. 

Ara, Barbieri també participa deis interessos, principis i 

estratégies que adopten Mintorno, Equicola, Bembo, els polemistes de la 

llengua i els teórics de les rimes, participa de les inércies ideológiques i de 

métode que s'han configurar entre tots els generes i llocs des d'on 

s'escriu la história i la poética del vulgar i que alhora atravessen i 

cohesionen els diversos relats i al capdavall permeten parlar de la 

formació á'una história. D'entrada, cal assenyalar que el projecte 

d'elaborar una art de rimar i d'indagar-ne el passat s'explica per l'interés 

que generen les composicions de Dante i, sobretot, de Petrarca, i peí 

prestigi que se'ls confereix. Tot i que l'estodi de la Hteratora proven^al 

que es porta a terme al Cinc-cents és molt menor que la recerca filológica 

que es dedica a la poesia i a la critica deis antics, si se'n fa és perqué 

s'assumeix que conéixer la Uengua proven^al i la tradició trobadoresca 

serveix per entendre í valorar miUor algunes de les fonts i referéncies deis 

tercets, les can^ons i els sonets de Dante i de Petrarca.*"^ 

Per Barbieri, com per molts deis que s'interessen pels orígens i la 

história de la poesia vulgar, Dante i Petrarca representen les fites 

d'excel léñela poética i els parámetres cronológics i de mestratge artístic 
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'5 A les Familiars, en una epístola diriga a Sócrates, Petrarca planteja l'origen siciliá de les 

rimes toscanes, Fam., 1 1 , 6 : "Pars autem mulcendi vulgi auribus intenta, suis et ipsa 

legibus utebatur. Quod genus apud Siculos, ut fama est, non multis ante saeculis 

renatum, brevi per omnem Italiam ac longius manavit, apud Graecorum olim ac 

Latinorum vetustíssimos celebratum: siquidem et Atticos et Romanos vulgares 

rythmico tantum carmine utí solitos accepimus". En canvi, Dante, al De vulgari eloquentia 

reporta que els primers poetes vulgars haurien escrit en Uengua d'oc, I, X : "Pro se vero 

argumentatur alia, scUicet oc, quod vulgares eloquentes in ea primitus poetad sunt, 

tanquam in perfecdori dulciorique loquela, ut puta Petrius de Alvernia et alü antiquiores 

doctores". Poc mes endavant, Dante fa referencia a la fama Uterária del sicüiá entre les 

parles itaUanes, pero madsa que aquesta reputado s'hauria degut al fet que, a l'época 

deis reis normands Frederic i Manfred, els centres de poder i de cultura itaUans 

s'haurien concentrat a SicíUa, i tota mostra de talent artísdc s'hauria quaUficat de 

siciUana, I, XII: "[...] videtur siciUanum vulgare sibi famam pre alus asciscere eo quod 

quicquid poetantar YtaU sicUianum vocantur". Els historiadors solen remetre a un 

passatge de la Vita Nuova, XXV, en qué Dante afirma que no es troben testimonis de 

poesia vulgar, ni á'oc ni de si, mes enllá de cent cinquanta anys. 

" Per al canon vulgar, els passatges mes atesos solen ser Vurgatori, XI, XXTV i XXVI , i 

de Petrarca, la cangó L X X , el sonet CCLXXKVII i els versos mes amunt indicats del 

Triomf de l'Amor. Sobre el canon del Cangoner i deis Trionfi, vid. Pancheri [1997]. 

amb qué s'organitzen les narracions. A mes, com ja he apuntat, 

constítueixen fonts d'informació autoritzades sobre l'origen i l'evolució 

de les rimes - Dante en parla a la Vita Nuova i al De vulgari eloquentia i 

Petrarca s'hi refereix en una de les Famüiars}^ I , sobretot, s'erigeixen en 

l'eina per seleccionar el canon de poetes vulgars, perqué del fet que 

aquests autors els esmentin i de com els valorin en depén, primer, que els 

historiadors en donin compte i, després, quin Uoc assignen a cada 

rimador en la jerarquia de qualitat Uterária.'^ 

La de Barbieri és també una história escrita per vindicar la 

primacía de la poesia itaUana. A diferencia de Minturno i altres, pero, per 

justificar-la no addueix que els itaüans formen una sola nació amb els 

romans i que, per tant, son els auténtics hereus de la culmra i els sabers 

clássics. Com ja he assenyalat mes amunt, Barbieri ni s'apropia ni en fa 

un problema, deis orígens que la historiografia humanista ha atribuít al 
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vulgar, per aixó s'estalvia d'inventar-li un passat mes ñ lustre i en té prou 

amb xifrar la superioritat de la poesia italiana en el prestigi de les rimes 

de Petrarca. Si l'aretí és el millor poeta en vemacle, per forga ha de ser el 

millor d'entre els italians que componen en vulgar. D'aquesta convicció 

sorgeix l'opinió de Barbieri tocant a la polémica de la llengua -

sostinguda també per molts deis que hi intervenen -, aixó és, que s'ha 

d'adoptar el tosca com a model de Uengua literaria perqué és el vulgar 

que van utiUtzar Petrarca i els miUors poetes. 

2. LA HISTORIA DE LA POESÍA VULGAR I ELS HUMANISTES DEL 
QUATRE-CENTS 
2 . 1 . Els orígens bárbars del vulgar 

Els relats de Minturno í de Barbieri son próxims en el temps, no obstant 

aixó, son apropiats per deUmitar l'espai discursiu en qué es configura la 

história deis orígens i esdevenir de la poesia vulgar a Italia durant els 

segles X V i X V I . Cada historiador selecciona, combina, omet i 

emfassitza dades i arguments amb interessos i criteris diferents, pero en 

ambdues histories s'hi perceben ramificades la pressió i les impHcacions 

d'uns mateixos parámettes d'interpretació forjats en els generes i 

contextos de discussió que ocupen el centre d'aquest espai discursiu. J a 

he apuntat mes amunt que la história de la literatura vulgar es dissemina 

per - i es dirimeix en - les histories polítíques de Roma, d'ItáUa i de les 

ciutats-estat de la península, pels diálegs, tractats i gramátiques sobre el 

vulgar, per les histories de les Uetres i els sabers deis Uatins i per les vides 

de poetes en catálegs d'escriptors i comentaris: en suma, está entreUada 

en la formació de la história política, cultural i lingüística d'Itália i en la 

invenció de l'humanisme. 

Com passava amb els relats deis orígens de la poesia antiga, o de 

la poesia sense mes, es fa difícü identificar per qui, quan i com comenta a 

formar-se una história dispersa en tantes seus i implicada en tants fronts 

historiográfics i encara mes examinar-la d'una manera completa i 

exhaustiva. És per aixó que vuU seguir un itinerari de lectura que es 
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concentri en aquells eixos de la historia que s'articulen al voltant dels 

orígens de la poesia vul^r . Alhora, pero, m'interessa fer servir una noció 

inclusiva d'aquests orígens, és a dir, que em permeti atényer les 

explicacions del naixement de la poesia, pero tambe de la llengua, de les 

lletres i de les rimes, abastar els reports dels inventors de la Hteratura 

vulgar, els primers poetes i els refundadors o recuperadors de l'art, i 

encara atendré els canvis i esdevenirs - el progrés, la degeneració, l'obüt, 

la renaixenga — que impliquen i comporten aquests orígens." 

M'interessa comentar remuntant-me a la discussió sobre la 

llengua dels antics llatins que Leonardo Bruni d'Arezzo i Flavio Blondo 

de Forll teñen el 1435 mitjangant un intercanvi epistolar, perqué de les 

tesis que hi sosté Blondo en surt, preparada per a un llarg i influent 

recorregut, el que la crítica ha designar com la interpretado dels orígens 

catastrófics de la llengua vulgar, és a dir, que I'italiá nasqués de la 

corrupció del llatí causada per la barreja amb els idiomes dels invasors 

bárbars.^^ També m'interessa partir del que expHquen aquests humanistes 

perqué permet mostrar que les opinions que teñen sobre les relacions 

entre el Uatí i el vulgar están molt vinculades amb com interpreten la 

historia poUtica i cultural de Roma, d'ItáUa i de Florencia en obres com 

els Historiamm Florentinarum libri XII de Bmni — enUestida al 1442 - i les 

Historiarum ab inclinatione Komanomm imperii decáeles de Biondo — escrita 

entre el 1439 i el 1453. Unes i altres teories i narracions Ungüístiques i 

poMtiques, al seu torn, teñen efectes en els papers i la reUeváncia histórica 

que aquests autors presten a Dante i a Petrarca en escriure'n les vides -

" Per les mateixes raons addui'des, resultada sempre incompleta i insuficient ima 

bibliografía sobre els temes, els generes i els autors implicats en la formació de la 

historia de la poesia vulgar: per aixó referiré sobretot els esmdis que atenyin mes de pie 

els aspectes vinculats a aquesta historiografia dels orígens. 

18 Marazzini [1987: 398] adopta l'expressió que ja havia fet servir Banher [1966]. Per a 

un esmdi exhaustíu i utiUssim de les relacions entre les histories polítiques, culturáis i 

literáries que escriuen Bnmi i Biondo, a mes d'altres humanistes italians del Quatre-

cents, vid. Ferguson [1939; 1948]. 
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Per reportar les idees que mes m'interessen de la polémica lingüística entre Biondo i 

Bruni, segueixo l'esmdi de Tavoní [1984], del qual també citaré els fragments de les 

epístoles kicloses en apéndix a l'estudi. Biondo obre el foc a l'epístola De veriis romanae 

locutionis plantejant les opinions al voltant de les quals s'apleguen tots aquells que han 

partícipat en un debat que ja ve de lluny, [1984: 198]: "Magna est apud doctos aetatís 

nostrae homines altercado, et cui saepenumero interfuerím contentío, materno ne et 

passim apud mdem indoctamque multitudinem aetate nostra vulgato idiomate, an 

Bruni, el 1436 — o en donar compte dels personatges en el marc d'un 

catáleg d'homes famosos del país — el de la Italia lllustrata de Biondo, 

confegida entre el 1448 i el 1458 i publicada el 1474. E n suma, a les 

obres de Bruni i de Biondo s'hi consoliden algunes de les idees cabdals 

que regularan com i on - atenent a qué i a través de quins generes -

s'haurá d'escriure als segles XV i XVI la historia de la poesia vulgar des 

dels orígens. 

Bruni i Biondo discrepen sobre la situació del llatí a Tantiguitat 

perqué l'aretí interpreta que els romans illetrats no feien servir el mateix 

llatí que els doctes, sino una mlgariter loqui, una parla \Tilgar que, respecte 

del llatí cuite, hauria ocupat llavors una posició análoga a la que en el 

present tíndria el vulgar itaUá en relació al Uatí. Biondo no está d'acord 

amb qué la situació del Uatí antíc fos diglóssica: entén que hi havia 

diferencies de registre i de quaUtat en la locució, pero que tothom parlava 

la mateixa Uengua i addueix proves per demostrar que la gent corrent 

hauria tingut una competencia passiva del Uatí gramátíc. E l mes 

important, pero, és que Biondo atribueix a Bruni la tesi que el poblé 

roma hauria parlat un vulgar molt semblant ai modem, sobretot tocant al 

léxic, i que, en respondre-U, l'aretí insinúa amb molt poc émfasi que 

caldria corregir l'opinió que se U assigna. Així, la tebior amb qué 

reacciona Bruni fa que alguns dels humanistes que després s'afegíran a la 

discussió aUneant-se amb Biondo - per exemple, León Battista Alberti, 

Poggio Bracciolini i Francesco Füelfo -, vagin mes enllá que el de ForU i 

assumeixin que Bmiti sosté que el vulgar modern ja es parlava a l'antiga 

Roma, opinió que procuren desacreditar amb diversos arguments." 

file:///Tilgar
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In terpre tada en aquests termes, ara n o impor ta si forgats o n o , la 

visió de B m n i negarla la integritat lingüística de la civUització r o m a n a i 

comportar ía que el bilingüisme diglóssic del present deixés de concebre ' s 

com un esquema de relacions análeg al del passat pe r a esdevenir-ne la 

continuació. B l o n d o i seguidors consideren que cap prova avala aquesta 

interpretació, pero s'hi oposen t amb é perqué , en cas d'acceptar-la, els 

forgaria a reconsiderar que la decadencia cultural i lingüística que fan 

derivar del na ixement i d e la i m p l a n t a d o del vulgar i d e la forgosa 

minorització del Uatí hagués estat causada pe r les invasions barbares i els 

obUgaria a plantejar-se que les arrels d 'aquesta decadencia es poguess in 

t robar en la mateixa civiUtzació antiga que haur ien ideaützat. 

Ben al trament, els humanis tes que v e n e n en la difusió del vulgar 

u n fre o una amenaga per a la recuperació del saber clássic p r o c u r e n 

denigrar-lo remarcan t que té u n or igen macular d e barbar ie i culpable 

d 'haver destrui t el Uatí i a m b eU la possibiHtat d 'accedir a to t el saber de 

grammaticae artis usu, quod latínum appellamus, instituto loquendi more Romani orare 

fiíerint soliti". Tavoni [1984: 5] remarca que, arran d'un altre passatge de la página 13, 

hom podría interpretar que Blondo atribueix a Bruni i seguidors la tesi que els antícs 

disposaven, no d'ima llengua molt semblant al vulgar modem, sino á'un vulgar, de la 

mateixa manera que n'hi hauria hagut en temps posteriors. No obstant akó, les 

expressions del passatge citat, "aetate nostra vulgato idiomate" i d'un altre de la página 

111, "vulgarem nostram similem.. .locutíonem", confirmen que la tesi que Blondo 

atribueix a Bruni és que els romans sense fiarmació parlaven quasi bé el mateix vulgar 

que els moderns. Bruni matísa les postures en comentar la resposta a Blondo [1984: 

216]: "Quaestío nostra in eo consistit, quod ta apud veteres unum eumdemque fiíisse 

sermonem omnium putas, nec aUum vulgarem, alium ütteratum. Ego autem, ut nunc 

est, sic etiam tune distinctam fiíisse vulgarem linguam a htterata existimo". Tavoni 

[1984: 9] assegura que Bruni no fa cap altra esmena a la interpretació de Blondo en tota 

l'epístola i pianteja que aixó podria deure's al fet que l'aretí no disposés d'arguments que 

li permetessin distingir clarament la tesi que ell sostenía, la del paral lelisme gramatical 

entre la vulgariter loqui d'antics i moderns, de la versió historicitzada que n'havia donat 

Biondo. 
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les civilitzacions antigües.^" Val a dir, pero, que alguns historiadors 

consideren que les invasions barbares culminen una crisi política i 

cultural que hauria comentat molt abans i per causes internes, en caure el 

régim república i instaurar-se l'imperi, sovint concebut, des de la 

perspectiva de les histories de les ciutats-estat italianes, com un sistema 

polític opressor que hauria impedit que les ciutats es desenvolupessin/' 

Ara bé, la majoria de relats assumeix una distinció nítida entre 

italians i bárbars que s'hauria mantingut abans, durant i després que els 

pobles transalpins envaissin i dominessin la pem'nsula. Alhora, el gruix 

d'historiadors dona per fet que els italians, en conjunt o d'una r e ^ ó , no 

haurien estat, si mes no activament, implicats en la destracció de la 

civilització romana. E n aixó coincideixen Blondo i Bmni: cap d'eUs no 

creu en la translatio de l'imperi roma als posteriors regnes cristians de 

francs i germánics que difón la historiografia feta sota els auspicis de 

l'Església católica. Biondo assegura que l'imperi va desaparéixer - i la 

decadencia d'ItáHa va comentar - quan els gots van saquejar Roma el 412 

i afirma que qui va restituir al país la dignitat i la gloria romanes van ser 

les gents de les noves ciutats italianes. Bruni descarta cap mena de Iligam 

Reporta Tavoni [1984: 5] que Biondo fa servir a l'epístola De verhis romanae hcutíonis 

l'expressió "abiectum hoc nostrum vulgarem". 

21 Petrarca ja havia condemnat la titania i la cormpció deis emperadors, pero entre els 

humanistes quatre-centístes será el mateix Leonardo Bmni qui encapgalará aquesta 

crítica, la qual es complementa amb la promoció de les virtuts de les Ilibertats de la 

república. Bmni considera que la Uibertat poKtíca estimula la competencia entre els 

grans homes deis estats per destacar i que aquesta competencia revertéis, al capdavall, 

en el prestig de l'estat que la promou i que n'és el motor del progrés. Altrament, els 

emperadors i eis tirans tendeixen a conculcar les Ilibertats deis ciutadans perqué no 

puguin sobressortir, ja que recelen de qualsevol que els pugui fer ombra: un sistema 

polític com aquest perjudica el desenvolupament de l'estat, també en el vessant cultural, 

d'aquí que Bruni úiterpretí que el canvi de tegtm va causar el declivi cultural de l'antiga 

Roma. Sobre tot aixó, remeto a Ferguson [1939] i la introducció de HanUns [2001] a 

l'edició de la History of the Fhrentíne People per a la col -lecció de la / Tatti Renaissance 

Uhrary. 
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^2 7\1 primer Ilibre de la Historia delpoblé florentí, Bmni desmenteix la versió que estableix 

que Florencia va ser fundada per troians, ascendencia a bastament vindicada per les 

histories de ciutats i nacions europees, i assegura que ho feren veterans del dictador 

roma Sulla, de resultes d'haver rebut terres en compensado pels servéis prestats, cf 

Hankins [2001: xüi]. 

entre romans i francs i teutónics i ho justifica adduint que els invasors 

van arribar a la pem'nsula quan la capital de l'imperi ja s'havia traslladat a 

Bizanci i que, una vegada convertits en amos de la part occidental, 

aquests pobles del nord d'Europa mai no van teñir contacte amb els 

territoris romans d'orient. Que per Bmni els auténtics hereus de la 

civilització romana son els italians queda ciar quan celebra que l'imperi 

carolingi entres en crisi i hagués d'abandonar la pem'nsula perqué entén 

que aquest fet hauria permés que les ciutats adquirissin autonomía, 

Ilibertat i, amb el temps, vigor per rescabalar-se de l'endarreriment 

provocat pels bárbars i recuperar així una antiga esplendor que no pot 

ser sino la deis romans/^ 

La teoria deis orígens bárbars del vulgar se suma a l'émfasi amb 

qué s'acusa sobretot els pobles transalpins — gots, huns, alans, 

longobards primer, francs i germánics després - d'haver malbaratat tot el 

llegat culmral roma. Per tant, d'una manera paradoxal, aquests orígens 

serveixen també per eximir de culpa els italians que haurien inventat el 

vulgar - o, si mes no, que l'haurien comengat a emprar - sotmesos a la 

dominació deis invasors. E l que mes m'interessa destacar, pero, és que la 

convicció que assumeixen i consoliden aquests relats que romans i 

italians constimeixen la mateixa nació - o que, almenys, només ells 

pertanyen a una mateixa civilització - fornirá arguments a historiadors i 

crítics per demostrar que també la llengua i la poesia en vulgar deis 

itaüans, i només aqüestes, teñen Iligams amb el llatí i amb la poesia 

clássica, que també en son, d'alguna manera, la recuperado. 
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2' Cito de l'edició de les Vite, studi e costumi £ Dante e di M. Francesa Petrarca de Solerti 

[1904; 93-123]. Bruiu, Vita di Dante, 106-8: "Fu usante in giovinezza sua con giovani 

innamorati, ed egli ancora di sirmle passione occupato, non per übidine, ma per 

gentilezza di cuore; e ne' suoi teneri anni versi d'amore a scrivere cominció, come veder 

si puote in ima sua operetta vulgare, che si chiama Vita nmva. Lo studio suo principale 

fu poesia, ma non sterile, né povera, né fantástica, ma fecundata ed inricchita, stabrüta 

da vera scienza e da moltissime discipline. E per darmi ad intendere meglio a chi legge, 

dico che in due modi diviene alcuno poeta. Un modo si é per ingegno proprio agitato e 

commosso da alcun vigore interno e nascoso, i! quale si chiama furore ed occupazione 

di mente [...] cosi nella poesia alcuno per interna agitazione e applicazione di mente 

poeta diviene, e questa é la somma e la piú perfetta spezie di poesia: e qualunque dicono 

i poeti esser divini, e qualunque li chiamano sacri, e qualunque H chiamano vati, da 

questa astrazione e furore, che io dico, prendono l'appellazione. Gü esempli li abbiamo 

2.2. L a recuperació de l'eloqüéncia Uatina i la invenció d e les rimes 

vulgars. Dante i Petrarca en la historiografia Hterária quatre-

centista 

L'argument de la continuítat territorial, cultural o, si es vol, nacional, 

s'afegirá a d'altres que també tindran com a objectiu arrenglerar la poesia 

moderna en vulgar amb ia tradició grecollatína per damunt de diferencies 

lingüístiques. Per exemple, els que utilitza Bmni per vindicar el valor de 

les rimes de Dante en fer-ne la biografía. E n arribar el torn d'explicar els 

estudis del poeta, Bmni reporta que el florentí va comengar de ben jove a 

escriure versos d'amor en vulgar com els que es poden llegir a k Vita 

Nuova, els quals - aclareix Bmni com mes d'un segle després ho fará 

Minmrno en caracteritzar els sonets de Petrarca - foren inspirats per la 

"gentilesa de cor" , en cap cas per un sentiment libidinós. D e seguit, 

afegeix que l'Alighieri va teñir la poesia com a estudi principal, per 

afanyar-se ara a puntualitzar que no va conrear una literatura pobra, sino 

fonamentada en la ciencia i els sabers de moltes disciplines. L'aclariment 

dona peu a que Bmni introdueixi al relat la distinció entre l'espécie de 

poetes mes perfecta, la deis posseits per la ínspiració divina i a la qual 

pertanyen Orfeu i Hesíode, i l'espécie d'autors que, com Dante, es 

regeixen per l'esmdi, l'art i la pradéncia.^ 
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da Orfeo e da Esiodo [...] Una spezie adunque di poeti é per interna astrazione di 

mente; l'altra spezie é per iscienza, per ismdio, per disciplina ed arte e pradenzia; e di 

questa seconda spezie fu Dante: perocché per istodio di filosofia, teología, astrologia, 

aritmética, per lezione di storia, per revoluzione di molti e vari libri, vigüando e sudando 

nelli stadi, acquistó la scienza, la quale doveva ornare ed esplicare con 11 suoi versi". 

Malgrat que sembla relativitzar la superioritat que els humanistes atribueixen a les 

llengües antigües, Bruni, sovint ambigú, demostra participar també del prejudici que el 

vulgar és una llengua limitada per transmetre sabers. Vita di Dante, 108-9: " E perché 

della qualitá de' poeti abbiamo detto, diremo ora del nome, per lo quale ancora si 

comprenderá la sustanzia: con mtto che queste sonó cose che mal si possono diré in 

volgare idioma, pur m'ingegneró di darle ad intendere, perché, al parer mió, questi 

nostri moderni poeti non l'hatmo bene intesa; né é maraviglia, essendo ignari della 

lingua greca. Dico adunque, che questo nome Poeta é nome greco, e tanto viene a diré, 

quanto facitore [...] Dico adunque, che de' libri e delle opere poetiche alcuni uomini 

sonó legfitori dell' opere altrui, e niente fanno da sé, come addiviene al piü delle genti; 

altri uomini sonó facitori d'esse opere [...] Questi adunque, che ferno l'opere, furono 

poeti, cioé facitori di dette opere, che noi leggiamo [...] fare opere non si dice se non in 

versi: e questo addiviene per eccellenzia dello stadio, perocché le sillabe e la misura ed il 

suono é solamente di chi dice in versi [...] II nome del Poeta significa eccellente ed 

ammirabüe stile in versi, coperto e adombrato da leggiadria e alta finzione. E come ogni 

presidente comanda ed impera, ma solo colui si chiama imperadore, che é sommo di 

Per la crítica quatre-centista, Dante ha demostrat ser un poeta 

amb esmdís sobretot en confegir la Comedia: justament, una obra feta en 

vulgar que no s'adequa a la concepció antiga del genere cómic. É s ciar 

que encaixar el florentí en una de les divisions de la poétíca clássica 

procura reduir la distancia concepmal que separa Dante d'Orfeu i que els 

aclariments que fa Bmni sobre les quaütats excepcionals de la poesia de 

Dante revelen els prejudicis que els humanistes del Quatre-cents teñen 

respecte del vulgar i de la Krica amorosa. Pero encara és mes significatíva 

la reflexió teórica que Bmni fa a contínuació per estabUr, a partir del 

sentit original que en grec hauria tingut el terme, que, de poeta, n'és 

tothom qui excel leix inventant obres en vers, mes enllá del fet que ho 

faci en "istile ütterato" o vulgar, diferencia tan poc rellevant com que 

s'escrigui en llatí o en grec.^'' 



E¡s orígens de la poesia vulgar 317 

tutti, cosi chi compone opere in versi, ed é sommo ed eccellentissimo nel comporre taü 

opere, si chiama poeta. Or questa é la veritá certa e assoluta del nome e dell' effetto de' 

poeti; lo iscrivere in istile litterato o vulgare non ha a fare al fatto, né altra differenza é 

se non come scrivere in greco od in latino". 

2 5 Bmni, Vita di Dante, 109-10: "Gascuña lingua ha sua perfezione e suo sonó, e suo 

parlare limato e scientifico; pur, chi mi domandasse perché cagione Dante piuttosto 

elesse scrivere in vulgare che in latino e litterato stilo, risponderei quello che é la veritá, 

cioé che Dante conosceva sé medesimo molto piú atto a questo stHo volgare ed in rima, 

che a quello latino e litterato. E certo molte cose sonó dette da lui leggiadramente in 

questa rima volgare, che né averebbe potuto, né averebbe saputo diré in lingua latina ed 

in versi eroici [...] Ed a diré il vero, la virtü di questo nostro poeta fu nella rima volgare, 

nella quale é eccellentissimo sopra ogni altro; ma in versi latini, o in prosa, non aggiugne 

appena a quelli, che mezzanamente hanno scritto. La cagione di questo é, che il secólo 

suo era dato a diré in rima; e di gentilezza di diré in prosa, o úi versi latini, niente 

intesero gli uomini di quel secólo, ma furono rozzi e grossi, e senza perizia di lettere; 

dottí niente di meno in queste discipline al modo fratesco scolastico". 

Per acabar d'adobar el terreny, Bruni declara que totes les 

llengües teñen un parlar perfecte, "llimat" i científic: l'asseveració de 

rhumanista tant pot recolzar en una visió progressista del canvi de les 

llengües, com en la diferencia que Brurü hauria establert en la polémica 

sobre el llatí antic entre els usos vulgar o agramatical i literari o 

gramatical, situado diglóssica que es repetiria en totes les llengües, també 

en Fitaliá modern. E n qualsevol cas, arran d'aixó, Bruni explica que 

Dante va preferir escriure en vulgar abans que en Uaü' i en estil Uetrat 

perqué era conscient que destacava molt mes fent servir l'estil vulgar de 

les rimes que no el de les lletres llatines. I s'ha demostrat que no 

s'equivocava, a l'entendre de Bruni, perqué mentre els versos llatins que 

va compondré haurien estat d'una qualitat mitjana, cap poeta no l'hauria 

pogut superar en el conreu de rimes vulgars.^^ 

E l mes important, pero, és que la reflexió previa de Bmni sobre 

la naturalesa universal de la poesia i l'equiparació de les llengües tocant 

als registres i estüs de qué disposen prepara el lector per persuadir-lo, al 

contrari del que difonen molts humanistes, que Dante no és menys 



Ek orígens de la poesia vulgar 318 

2 ^ Bruni, Vita di Petrarca, 114-5: "Dopo la morte del padre, fatto di sua podesta, si diede 

tutto a quelli studi apertamente de' quaü prima nascoso discepolo era stato per paura 

del padre [...] Ed ebbe tanta grazia d'intelletto che fu il primo che quesü sublimi studi 

lungo tempo cadutí ed ignorad rivocó a luce di cognizione: i quali dapoi crescendo, 

montad sonó nella presente altezza, della qual cosa, acció che megUo s'intenda, 

facendomi addietro, con breve discorso raccontar voglio". 

poeta, ni inferior per iiaver preferir el vulgar, sino tan bo com qualsevol 

altre per haver excel ht en la factura de versos. Bmni converteix en mérit 

que Dante fos conscient que era mediocre en les lletres llatines i que 

optes per perfeccionar l'estil mes polit que tenia a l'abast després de cent 

cinquanta anys de conreu de les rimes: en certa manera, l'allunya així de 

la impericia literaria que l'época mde i indocta del poeta hauria arrossegat 

de segles peí fet de desconéixer el bon llatí. 

Ara bé, la historia de la poesia, de les rimes fetes en vulgar i el 

lloc que Dante hi ocupa es completen - i varíen - quan Bruni expHca la 

vida i els esmdis de Petrarca. Com que el seu pare l'hauria instat a 

esmdiar liéis, el poeta d'Arezzo s'hauria hagut de dedicar d'amagades als 

estudis que de debo l'havien atret des de jove, la llengua i les lletres - la 

poesia, la filosofía, la historia - llatínes. Només després de la mort del 

pare, Petrarca s'hauria signifícat "com el primer de recuperar el 

coneixement d'aquests estudis llargament ignorats, els quals, des de 

llavors, haurien anat creixent fins assolir l'esplendor actaal.^^ 

E n aquest punt, Bmni té interés en remuntar-se a la historia dels 

orígens del llatí per explicar que ja des de llavors i poc a poc la Uengua 

s'hauria anat poUnt, Uimant i fent-se mes subtil fins que aquest progrés 

hauria cukninat a l'época de la repúbUca i amb Cicero. Després, els 

emperadors - en bona part, subratUa Bmni, de sang no romana - haurien 

causar que el poblé roma perdés la Uibertat, els miUors intel iectes i la 

bona disposició per seguir cultivant els esmdis i les Uetres. Les invasions i 

la dominacíó d'ItáUa de nacions barbares i estrangeres haurien quasi 
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2 ' ' Des de Fueter [1911], la crítica ha remarcar prou que en idealitzar les Ilibertats i 

l'esplendor cultaral de la república romana i en responsabilitzar l'imperi del 

som:ietiment i del declivi deis sabers i de les Uetres, Bmni fa servir la história per 

persuadir de les bondats del régim poh'tic que propugna per a la Florencia quatre-

centista: Hans Barón ha estat qui mes ha remarcar el compromís de la literatura 

bruniana amb el republicanisme i l'humanisme cívic, pero les seves tesis s'han sotmés a 

diverses revisions arran que noves lectures deis textos revelessin que Bruni hauria tingut 

prejudicis oligarquics a l'hora de fer judiéis poHtícs i histories, vid. Quint [1985] i 

Hankins [1995]. Vita di Petrarca, 115-6: "La lingua latina ed ogni sua perfezione e 

grandezza fiori massimamente nel tempo di TuUio, perocché prima era stata non pulita, 

né limata, né sottile, ma salendo a poco a poco a sua perfezione, nel tempo di Tulüo nel 

piú alto colmo divenne. Dopo l'eta di TuUio cominció a cadere ed a discendere come 

infino a quel tempo era montata; e non passarono moltí aimi che ricevuto avea 

grandissimo calo e diminuzione. E puossí diré che le lettere e gli stadi della lingua latina 

andassero parimente con lo stato della RepubbHca di Roma, perocché infino all' etá di 

TuUio ebbe accrescimento; di poi, perduta la liberta del popólo romano per la signoria 

degl' imperadori, i quaH non restarono d'uccidere e di disfare gU uomini di pregio, 

insieme col buono stato deUa cittá di Roma peri la buona disposizione degU stadi e deUe 

lettere". 

anihikt el coneixement de les Iletres i haurien reblat així el declivi poh'üc i 

culmral iniciat amb el régim imperial.^' 

Aquesta crisi s'hauria acabat al cap de poc mes de dos-cents anys, 

quan els pobles itahans haurien recuperar la Ilibertat grácies a l'expulsió 

deis longobards de la pem'nsula. Amb la Ilibertat, sobretot les ciutats 

toscanes haurien comentar a recuperar els estudis i a polir de barbarie 

l'estil literari, tot i que amb moltes dificultats, poc criteri i resultats mes 

aviat pobres, remarca Bruni, dedicant-se sobretot a dir en rimes wlgars. 

É s per aixó, recorda l'historiador, que fins l'época de Dante, molt pocs 

escriptors haurien conegut l'estil literari i menys encara l'haurien 

dominat, i és en aquest context que cal destacar la relleváncia de Petrarca 

per haver estat el primer de redescobrir obres de Cicero, de capir-ne 
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2 8 Bmni, Vita di Petrarca, 116-7: "[ . . . ] come la cittá di Roma fií annichilata da gl' 

impetadori perversi tiranni, cosi gli studi e le lettere latine riceverono simile ruina e 

diminuzione, intanto che all' estremo quasi non si trovava chi le lettere latine con alcuna 

gentilezza sapesse. E sopravennero in Italia i Goti ed i Longobardi, nazioni barbare e 

strane, i quali affatto quasi spensero ogni cognizione di lettere, come appare negl' 

instramenti in que' tempi rogad e fatti, de' quali niente potrebbe essere piú material 

cosa, né piü grossa e rozza. Ricuperata di poi la liberta de' popoli italici per la cacciata 

de' Longobardi, i quali ducento e quattro anni tenuto aveano Italia occupata, le cittá di 

Toscana e altre cominciarono a riaversi ed a daré opera a gli smdi ed alquanto limare il 

grosso stüo, e cosí poco a poco vermero ripigliando vigore, ma molto débilmente e 

senza vero gudizio di gentilezza alcuna, piú tostó attendendo a diré in rima volgare, che 

ad altto: e cosi per insino al tempo di Dante lo stile Htterato pochi sapevano, e quelli 

pochi il sapevano assai male, come dicemmo nella vita di Dante. Francesco Petrarca fu 

il primo il quale ebbe tanta grazia d'kigegno, che riconobbe e rivocó in luce Tandea 

leggiadria dello stilo perduto e spento, e posto che in lui perfetto non fusse, pur da sé 

vide ed aperse la via a questa perfezione, ritrovando Fopere di Tullio e quelle gustando 

ed intendendo, adattandosi quanto poté e seppe a quella elegantissima e perfettissima 

facondia: e per certo fece assai, solo a dimostrare la via a quelli che dopo lui avevano a 

seguiré". 

['elegancia, d'imitar-lo i d'obrir així el camí perqué amb el temps altres 

estudiosos recuperessin plenament l'estil perdut.^* 

Convé parar esment que el relat de Bruni s'afegeix a la historia 

que culpa els bárbars d'haver destmít el llatí, pero no vincula aquesta 

catástrofe al naixement de la llengua vrdgar. Si es vol, aixó podria 

esgrimir-se com un aval de la interpretado que Biondo i seguidors feien 

de la postura de Bmni tocant a la qüestió de si el vulgar dels antícs era en 

esséncia el mateix que el dels moderns. E n tot cas, elidir els orígens 

bárbars í estranys del vulgar facilita que Bmni s'estalvií de fer diferencies 

entre poesies i autors per mó de la llengua i que pugui tractar la invenció 

i el conreu de les rimes que culminarla en Dante com un estadi d'un 

procés historie mes general, el de la recuperado per part dels italians de 

l'estíl literari dels romans, el qual hauria fet un pas de gegant amb 

Petrarca. 
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Inserida en aquest marc, la história de les rimes canvia respecte 

de la reportada a ia vida de Dante: allí, segons l'autoritat del mateix 

poeta, no tenien mes de cent cinquanta anys d'antíguitat, els primers de 

conrear-Íes a Italia haurien estat Guido Guinizzelli de Bolonya, Guittone 

d'Arezzo, Buonagiunta da Lucca i Guido de Messina i, a parer de Bruni i 

deis entesos, els versos confegits per Dante serien insuperables. 

Implicada en la recuperació de Fantiga elegancia poetíca, ia história de les 

rimes vulgars s'amplia amb una mena de prehistoria d'origen i durada 

incerts - potser des de "Falliberament" deis pobles italians i fins el segle 

X I I i els precursors deis stiinovisti - i d'autors anónims i roí^, Fevolució 

de la qual Bruni assumeix que va haver de ser un progrés Ient i penós. 

També es revisa ia posició i la reUeváncia de Dante perqué, de constítuir 

una fita histórica i un model d'imitació, passa a representar una 

contribució important en la recuperació de la poesia, pero menor 

respecte de ia de Petrarca, valorat, al seu torn, mes per la condició de 

redescobridor de l'eloqüéncia antiga, que no com a mestre. 

Amb tot, Bmni aconsegueix respectar de manera implícita el 

principi humanista que el llatí és superior al vulgar com a Uengua d'art i, 

alhora, defensar el valor de les rimes i del florentí Dante fent-los 

partícips d'una única historia que, en concebre i descriure el canvi com 

un progrés que és també un retom a l'edat daurada de l'eloqüéncia, 

sanciona la idea que romans i italians constítueixen un mateix poblé amb 

una sola literatura. En la história que Biondo explica a la Italia Illustrata, 

els orígens bárbars del vulgar pesen molt mes, d'aquí que no concedcixi 

cap paper ni a les rimes ni a Dante en la recuperació de les bones Uetres i 

que remarqui, mes que no Bruni, les limitacions de l'estil assolit per 

Petrarca, a mesura que avanza el segle és cada vegada mes valorat pels 

versos del canfoner i deis Trionfi, en part, justament, a causa deis defectes 

que els filólegs humanistes atribueixen a les obres que va escriure en llatí. 

Biondo exposa la seva visió de la história literaria quan el 

recorregut que fa per la península arriba a Rávena, ciutat d'un mestre de 

gramática i retórica anomenat Giovanni Malpaghini que ja Leonardo 
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29 Biondo considera que el declivi de Timperi comenta amb el saqueig de Roma a mans 

deis gots, que ell data el 412, tot i que va produir-se el 410: Sant Ambrosi havia mort a 

fináis del segle IV, mentre que els Pares Jeroni i Agustí pertanyen mes de pie a l'época 

de la crisi, ates que van morir, respecüvament, el 420 i el 430. Si el Venerable doctor 

Beda (672-735) és de poc temps després, llavors és probable que Gregori sigui Sant 

Gregori el Gran, Papa de Roma del 590 al 604, molt reputat per la qualitat literaria deis 

seus sermons. Ates que el repertori d'escriptors el conformen Pares i Doctors de 

l'Església, sembla lógic pensar que el "Bernardo" esmentat sigui Sant Bernard de 

Qairvaux o de ClaravaU (1090-1153), Pare i Doctor, impulsor de l'Ordre del Císter i 

reputadíssim també pels seus sermons. És menys probable que es tracti de Bernardus 

Silvestris, filósof i poeta platónic del segle XII, conegut sobretot per haver escrit l'obra 

épica i al legórica Cosmographia i perqué se li atribuía un comentari de l'Eneida. De l'obra 

de Biondo, encarregada per Alfons d'Aragó, rei de Nápols, el 1447, publicada el 74 pero 

divulgada plenament mitjauQant les edicions fetes al 500, n'he consultat una traducció a 

l'italiá apareguda a Venécia el 1543,137: "[...] ne l'eta passata hebbe Ravenna Guglielmo 

fisico lodato dal suo amicissimo Pietro Paolo Vergerio al cielo; nel medesimo tempo 

hebbe Giovatini di Ravenna grammatíco, e gran retorico; del quale soleva diré Lonardo 

Aretino sempre grave, ma qui gravissimo testimonio; che egli haveva rivocato dal longo 

essUio in ItaEa gli studü de la eloquentia, c'hora cosi ben vi fioriscono: E per che questa 

ci pare una notitía degna di sapersi ne l'iUustratione de l'Italia, che noi facciamo, ne 

dirremo qualche parola: Dopo del tempo di Ambrosio, di Girolamo, e di Agostino, che 

furono nel medesimo tempo de rinclinatíone de l'imperio di Roma, e che scrissero con 

qualche eleganda; chi ha qualche gusto di buone lettere, s'avedra; che pochi, o nuUi 

buoni litteraü furono, eccetto se volessimo porre in questo numero Gregorio, e Beda; 

che furono poco appresso; e Bernardo, che fu molto poi". 

Brani havia elogiat per haver fet tornar de l'exiH els estudis d'eloqüéncia. 

Entén Blondo que per copsar plenament els mérits del personatge, cal 

teñir present la história de la disciplina i, sobretot, que després del declivi 

de l'imperi roma, época en qué encara podien trobar-se mestres 

d'eloqüéncia com Ambrosi, Jeroni i Agustí, quasi no hi va haver homes 

de Uetres a excepció de Gregori, de Beda poc després i de Bernard molt 

mes endavant.^' 

Entén Biondo que Petrarca representa un tombant decisiu 

d'aquesta história perqué hauria estat el primer que, després d'un període 

tan llarg i tan migrat en coneixements Uteraris, tot just hauria "comentar 
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' O Biondo, Roma Risiauraía et ItaSa Vhstraía, 137-8: "II primo, che cominció veramente á 

svegliare la poesia, e l'eloquentia fa Francesco Petrarca ingeniosissimo, e diligente 

litterato; e nondimeno ne anco egli gionse a la eloquentia aceroniana; laquale si vede in 

questa nostra eta in moki; ma questo diffetto noi l'attribuimo piu presto; perche egM 

non havesse libri buoni, che perche egli non havesse bellissimo ingegno: egli si gloria, 

come d'una gran cosa, d'haver ritrovate á Vercelli le epistole di M. Tullio á Lentulo: i tre 

libri de I'oratore, e Quintiliano, pero egli non gli vede se non squarci e manchi; e non 

hebbe alcuna notitia de molti altri libri di M. Tullio; come é I'oratore; e de gü famosi 

oratori á Bruto: segui poi Giovaimi di Ravenna, ch'era fanciullo, essendo Petrarca 

vecchio; ne vide altrimente i detti libri, che s'havesse il Petrarca fatto; ne lasció cosa, che 

sappiamo scritta: questo ben fece, che d'ingegno proprio e (come solea Lonardo 

Aretino diré) per gratia divina particolare, infiammó & atúmó á le buone lettere Pietro 

Paolo Vetgerio, Omnibono, Roberto, Rosso, e Giacomo figliuol d'Angelo, Fiotentini, e 

Poggio, e Guarino Veronese, e Vittorino da Feltro, & altri suoi scolari: tra tanto 

essendo venuto in Italia Emanuele Crisolora da ConstantínopoU dotta, e singolar 

persona, insegnó parte in Venetia, parte in Fiorenza, parte ne la corte di Roma lettere 

grece á tutti questi scolari di Giovanni di Ravenna; talche awene in questi pochi anni, 

che si cominciomo á svegliar queste lettere, che chi non havea lettere grece, era tenuto 

ignorante: hor tra questo, che in Italia era questo ardor di buone lettere sorto, accade di 

farsi ñ concilio genérale di Costanza in Germania, la dove cominciorno ivi i nostri á 

cercar de libri boni latini, c'havessero potuto peraventura a stare occulti in alcuni 

monasterii, ó altri luoghi di quel paese [...] hor dunque havendo i nostri cosi gran 

soccorso di tanti buoni libri havuto á passare inanzi l'eloquentía; non é maraviglia, se si 

é avanzato di gran lunga Petrarca; e medesimamente non é stato poco aiuto, & 

a despertar" de debo la poesia i Teloqüéncia, quedant-se liuny, pero, del 

modélic estil de Cicero, no tant per anar mancat de talent, com peí fet 

que el poeta d'Arezzo només podia conéixer unes poques obres del 

retóric roma i encara de manera fragmentada. Biondo es mostra mes 

sever que Bmni a l'hora de jutjar la qualitat literaria i la reUeváncia 

histórica de Petrarca: en minoritza la contribució al progrés de les Uetres 

en benefici de les de mestres com Giovatmi de Rávena i Emanuel 

Crisóloras 1, sobretot, de les deis seus deixebles - son els col iegíies de 

Bmni i Biondo i eU mateix, en realitat - , els quals haurien pogut aprendre 

grec i conéixer molts mes Ilibres antics que no Petrarca: d'aquí que sigui 

lógic, raona Biondo, que l'hagin superar de Uarg en eloqüéncia.^" 
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incitamento á le buone lettere le lettere greche; perche chiunque n'ha saputo; oltre la 

dottrina, e la gran copia d'historie, che se n'é havuta, s'é egli di piu forzato di tradure di 

greco in latino; ilquale essercitío é stato molto utile ad aumentare la eloquentia". 

Crisóloras va arribar a Florencia el 1397, convidar per Coluccio Salutati, llavors 

canceller de la Universitat, i hi va ensenyar grec fins el 1400. Després es traslladá a 

Bolonya, a Venécia i a Roma, on hi fou convidar peí seu deixeble Bruni, a l'época 

secretad del Papa Gregori XII. Va morir, justament, de carm' al ConciU de Constanza, el 

1415. 

Biondo tampoc no posa l'accent en la llengua de les lletres que 

historia, ara, a diferencia de Bmni, no ho fa perqué assumeix que la 

historia de l'eloqüéncia només pot ser la del llatí. Així, al relat no hi 

poden teñir lloc les rimes, ni les que Bmni feia remuntar als primers 

toscans "alüberats", ni les comengades un segle i mig abans de Dante, ni 

tan sois les de Petrarca. Biondo defensa el poeta d'Arezzo amb un 

argument análeg al que Bmni feia servir per dispensar Dante de no 

dominar un llatí prou bo, el de la ignorancia del seu temps, pero si bé el 

biógraf aretí procurava compensar aquesta mancanga subratllant que la 

Comedia era una obra mestra, la mácula de l'abjecte vulgar fa que en cap 

cas els sonets i les cangons serveixin perqué Petrarca recuperí la posició 

preeminent que ha perdut en la historia de Flavio Biondo. 

Entre les versions de Bmni i de Biondo, n'apareixen de coetánies 

que fan explícits els interessos polítics i les tensions Ungüístiques que 

regeixen l'escripmra de la historia Uterária. Per exemple, la de Sicco 

Polenton, emmarcada en uns Smptorum illustrium latinae lingua Ubñ XVJll 

que es difonen a partir de 1437. Dante hi recupera la meritoria funció 

d'haver fet renéixer les Uetres després que romanguessin durant segles 

entre les tenebres, pero Polenton alaba molt mes Petrarca perqué 

considera que és sobretot grácies a eU que es toma a estudiar la 

gramática, la poesia, l'oratória i la historiografia Uatines i que aqüestes 

disciplines s'eleven de nou fins les cotes assoUdes amb Cicero i VirgiU. 

E n aquest progrés Uterari, aqm' també plantejat com un retorn i una 

continuació, Dante hi té un paper secundan per haver mostrat un domini 
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deficient del llatí, com ja reconeixia Bmni, pero també, i en aixó 

Polenton s'acosta a la visió mes excloent de Biondo retor^ant l'argument 

de Bruni, per haver excel -lit només component rimes vulgars.^' 

Al prefaci de les vides de les tres corones florentínes que 

Giannozzo Manettí publica el 1440, l'autor explica que ha volgut tornar a 

escriure en Uatí unes biografíes a bastament difoses grácies a Boccaccio, 

Filippo Villani i Leonardo Bruni perqué els lectors emdits prenguin 

consciéncia que Dante, Petrarca i Boccaccio mereixen molta mes atenció 

i reverencia que les que solen prestar-los. Ara bé, Manettí no pretén fer 

veure als estudiosos que s'equivoquen d'estimar les obres Uatínes 

d'aquests autors inferiors a les deis antícs i a les deis que en confegeixen 

en l'actuaUtat: eU mateix assumeix que aixó és un fet. Altrament, busca 

que els doctes abandonin els prejudicis que els mouen a menystenir-los 

per la producció en vulgar - que Uegeixen només per distreure's -, perqué 

aquesta actitud de menyspreu no fa justícia al valor deis poetes tres-

centístes i impedeix que obtinguin la fama que es mereixen arreu, no 

només entre els lectors menys competents.^^ 

1̂ Per a un comentari exhaustiu de la história de Polenton, vid. Simone [1966]. 

32 Cito les Vitae trium illustrium poetarum Jlorentinorum de l'edició i traducció italiana fetes 

per Baldassarri [2003b], responsable també de l'edició crítica deis escrits biografíes de 

Manettí per a la 7 Tatti Renaissance Uhraiy, també de 2003, vid. Baldassarri [2003a]. 

Praefatio, [2], 34 i 36: "Dantem, Petrarcham et Boccacium, tres illos peregregios poetas 

nostros, quorum vitas in hoc códice nuper adumbravimus, usque adeo in vulgus 

consensu omnium claruisse constat, ut nulU alii hac vulgari opinione paene Ulustres 

poetae a conditione orbis fuisse videantur; quod ideo contígísse arbitror, quoniam iilj 

cum carmine tum soluta oratione in hoc materno scribendi genere ceteris ómnibus 

praestíterunt, cum in latina lingua multís non modo veteribus sed etíam novis nostri 

temporis scriptoribus inferiores appareant [...] apud eruditos et doctos cuneta passim 

vulgaria scripta, in quibus illi excelluisse periiibentur, floccipendentes et pro nihilo 

habentes parvt existimantur et fiímt Ita evenit ut plerumque ab ignaris et indoctís 

hominibus laudentur, eruditoram vero nullus vel poemata vel fábulas aliave eorum 

scripta, nisi forte vel ridendi vel iocandi gratía, aliquando in manus sumit; quod longe 

aliter evenire intelligimus quam meritís tantorum virorum laudibus convenir videatur". 
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33 Manetti, Vita Dantis, [32], 100: "Hanc suam materni sermonis poéticam hic noster 

poeta primus apud ítalos, perpaucis ante annis adinventam, imo paene omnium 

consensu non secus nobilitavit quam aut Homerus graece apud Graecos aut Vergilius 

latine apud Latinos, quondam suam quisque apud suos illustraverit. Hic enim primus in 

hac sua poética florentino idiomate prae ceteris egregie admodum nobilitato, magnam 

humanarum et divinarum rerum cognitíonem una voce omnium tradidisse perhibetur, 

cum prius levia quaedam frivolaque dumtaxat, gravioribus omissis, vulgares poétae suis 

carminibus prodidissent". Just abans, Manetti qüestiona, jugant amb les connotacions 

del terme, la concepció bárbara del vulgar en explicar que Dante va ensenyar el florentí 

a Ravena i que alguns deis seus deixebles han obtingut fama de poetes gens "vulgars", 

98 i 100: "[ . . . ] compluresque egregios praestantis ingenü viros materno sermone ita 

erudivit, ut normulli ex his "vulgares", ut aiunt, non vulgares poétae haberenmr". 

Així, a l'hora de desgranar els mérits de Dante, Manetti remarca 

que, havent comengat el conreu de les rimes no gaire temps abans que 

l'Alighieri confegís els primers versos, el poeta va ser capa? d'elevar la 

llengua mare fins les al^ades en qué Homer i Virgüi havien deixat 

respectivament el grec i el llatí. Afegeix a aquesta proesa que abans que 

Dante ennoblís el florentí amb nocions teológiques i científiques, els 

poetes vulgars només sabien tractar temes lleugers i frívols, i assegura 

que fou, sempre dedicant-se a la literamra vemacla, el millor del seu 

temps i un estímul pels que vingueren després.^'' 

Ni aquests ni d'altres elogis no son nous, pero convé teñir 

present que, a diferencia del que feia Bruni, per exemple, Manetti els 

reinscriu - i demana al lector cuite que els valori - en una história que 

assumeix que la poesia vulgar pot teñir una reUeváncia menor, pero 

autónoma, no per forga dissimuladá en - i legitimada per - la história de 

la poesia o de les Uetres Uatínes. Així, en afirmar que Dante hauria fet 

ressuscitar una poesia morta o, si mes no, abaltida durant quasi nou-

cents anys, i reinscriure el poeta en la periodització humanista de la 

história Üterária, Manetti es fa seu un argument que Füippo ViUani ja 

havia exposat en biografiar Dante fináis del segle XTV i vindica el mérit 

de l'autor d'haver fet arribar una poesia farcida d'allegories de la 

doctrina cristiana ais que no sabien Uegir Uatí. La mateixa actitud expUca 
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3* Manetti, Vita Dantis, [40], 112 i 114: "In hac poética quantum ipse valuerit l o n ^ 

facilius iudicari quam plañe explicari posse crediderim. Quippe poeticam, diu antea per 

noningentos circiter annos vel demortuam vel sopitam, summus hic poeta primum in 

lucem exdtavjt iacentemque ac prosttatam ita erexit ut v d ab exsilio per eum tevocata 

[...] Ac non solum primum eam in lucem exdtavit, sed cum sana etiam catholicaque 

nostrae fidei doctrina convenire mirabiliter demonstravit [...] Praeter haec quoque 

divinus poeta ülud effedt, ut non modo erudltissimis viris, sed plebeis etíam et idiotís, 

quonim plena sunt omnia, velata poemata placerent, ne ii qui ad eloquia latina aspirare 

non possent poeticae omnino expertes essent". A l'obra De origine ámtatís jhrentie et de 

eiusdem famosis dvibus, escrita en dues etapes, 1381-8 i 1395-7, Filippo Villani, editor i 

comentarista de la Comedia, havia dit: "[ . . . ] effecitqae acurissimus poetarum ut non 

solum viris doctíssimis sed etíam plebeis et ydiotís, quomm infinitos est numerus, velata 

poetarum ingenia placerent". Cito de Fedició de Tanmrli [1997]: De vita etmorihus Dantis 

poeta mmid insignis, 348. Sobre el presumpte assaig de confegir en llatí la Comedia, [44], 

120: "Provecta deinde aetate, suum illud divinum potíus quam humanum Comoediae 

poema, tametsi latine heroids carminibus piímum ab initio ín hunc modum incoepissef 

«Ultima regna canam fluido contermina mundo», et quae sequuntor, ac saris eleganter 

pet plura latina carmina processisset, cum postea non recte prindpiis reliqua convenire 

viderentur, genere dicendi permútalo, rursus ab initio tesumens materno sermone 

egregie inchoavit, atque degantíssime absolvit". Explica Baldassarri [2003b: 213] que els 

versos Hatins s'atribueixen avui a Boccaccio, la font d'aquest i molts altres passatges de 

la Vita Dantis de Manetti. 

que Manetti no hagi de lamentar, mes endavant, que Dante hagués 

comensal a escriure la Comedia en hexámetres llatins, pero que Facabés 

refent en italiá en comprovar que no podia ajustar la resta de l'obra al 

metre inicial.^'' 

Ara bé, com passava amb les vides de Bmni, la história literaria 

que s'esbossa a partir de la biografía de Dante es reescriu en expUcar la 

de Petrarca. Manetti declara al prefaci que l'aretí no pot competir amb la 

literatura llatina antiga i contemporánia i, al final de l'obra, en comparar 

els mérits deis tres autors, estableix que, fent rimes, fou tan bo com 

Dante, Tanmateix, la posició i la relleváncia histórica que Manetti acaba 

adjudicant a Petrarca n o es justifica peí valor de la prodúcelo en vulgar. 

E l biógraf assegura que el poeta mai no va abandonar-se a passions 
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' 5 La comparado, seguint l'estmctura de les vides Bruni, al final de la Vita loamis 

Boccacii, [14], 200: "In materno sermone pares paene habenmr; etenim si Dantes in odis 

Petrarcha ipso superior est, in rhythmis ab eo superatur, unde pares in materno dicendi 

genere non immerito habentur". La defensa ética de la lírica amorosa. Vita Franásá 

Petrarchae, [16], 156 i 158: "Tantum abest ut ipse lascívis amoribus inhaereret ut ob 

religiosam quamdam vitae continentíam atque severitatem et sanctimoniam morum non 

defuerint qui ípsum perpetaam castítatem ac virginítatem continuisse traderent [...] 

Quod sí haec vera sunt, ípsum alíud profecto in memoratis odis quam nuda eius verba 

sonare vídeantur poético more intellexisse manífestum est". Ja Boccaccio, en escriure la 

vida de Petrarca, havia fet una interpretació al legórica de Laura que fa fortuna durant el 

400, vid. Cardini [1973:146-7]. Víllaní fa seguir la vida de Dante rere la de Claudia, pero 

Manetti acusa la pressió de les opinions i narracions d'humanistes com Bruni, Polenton 

i Biondo i traspassa la corona i la condició de continuador a Petrarca, visió que perdura, 

encara, en histories de fináis del segle XVI com la de Patrizi. [11], 150: "Hanc poetícam 

lauream - per quinquaginta supra noningentos circíter annos a Claudiani temporibus 

(qui imperante seniore Theodosio flomít) usque ad hunc nostrum Petrarcham perpetuo 

intermissam — solus ipse non immerito assumpsit, ut quod florentínus et vetas poeta 

iamdiu antea ultímo accepisset, florentínus et novus vates eodem modo accípiens post 

tot annorum curricula renovaret". La transferencia esdevé mes significatíva si es té en 

compte el que reporta Baldassarri [2003b: 217], a saber, que abans que Petrarca havien 

rebut la corona Albertíno Mussato el 1315 i póstumament Dante al 1321 i Convenevole 

da Prato al 1338. 

lascives i que va mostrar sempre un temperament auster i religiós: aixó el 

porta a pensar que les rimes que va compondré no han d'interpretar-se 

en un sentit literal, sino que encobreixen un significar mes proñmd. 

Assevera també que fent sonets hauria superat Dante, mentre que 

l'Alighieri hauria confegit millors cangons. Ara bé, al relat de Manetti, 

Petrarca no apareix rere Dante, com el seu deixeble o com a 

perfeccionador de la hrica toscana, ni pertany a la historia de les rimes, 

sino que hi figura com el successor del poeta roma del segle V\í Claudia, 

l'últim autor florentí abans de l'arribada de l'edat fosca, i s'hi destaca com 

el primer d'haver tornat a la llum l'estil elegant dels antics i les obres de 

Cicero.'^ 
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Examinades en conjunt, les vides de Manetti revelen que Dante i 

Petrarca només poden formar part de la mateixa história si l'objecte 

d'indagació és volgudament, sense mes, la poesia, les Iletres o l'estil 

literari. En canvi, si l'eloqüéncia llatina esdevé l'objecte preferent de la 

história, es tendeix a fer-ne desaparéixer Dante i a recol-locar-lo - o 

relegar-lo - a la história de les rimes. E s tracta d'un biaix que ja 

s'apuntava al relat de Sicco Polenton, que Biondo portará a l'extrem i que 

s'accentua a l'obra de Manetti. 

Alhora, pero, m'interessava reportar aquesta versió de les vides 

perqué permet sorprendre el moment en qué també Petrarca conienga a 

difuminar-se en la história de la literatara llatina, no tant perqué no en 

domines plenament l'art, com peí fet que reeixís mes sovint en 

compondré en vulgar. Convé teñir present que ni Bmni ni Biondo no 

fan cap referencia explícita a les rimes de Petrarca, en canvi, Manetti les 

elogia, procura dignificar-Íes conferint-los un sentit al legóric - fent servir 

un argument étic molt semblant al que Bmni havia esgrimir per alabar 

l'honestedat deis versos de la Vita Nmva -, valora els sonets per damunt 

deis de Dante i, el mes important, considera que també l'obra que 

Petrarca va confegir en vulgar és millor que la que va escriure en Uatí. E n 

suma, amb opinions com les de Manetti, s'adoba el terreny perqué el 

poeta aretí comenci a incorporar-se a la história del vulgar i de les rimes. 

A les següents narracions que m'interessa examinar, les que Landino 

elabora entre fináis deis seixanta i principis deis vuitanta del segle, 

Petrarca ja té una presencia plena i prestígiosa en la história de la poesia 

vulgar, decisiva també per ais usos que de les seves rimes se'n faran 

després en les polémiques sobre la Uengua italiana. 

2.3. E l s orígens i les llums de l'eloqüéncia vulgar: la história 

literaria de Cristoforo Landino 

Assegura l'estudiós Roberto Cardini que Cristoforo Landino és el 

principal i mes lucid inspirador de la refundació de la Uteramra itaüana 

damunt de bases humanistes, el fet Uterari mes important deis tres últims 
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3* Cardini [1974: 32], a redidó deis escrits crítics i teórics de Landino de la qual citaré la 

Vroluáone petranhesca [1974: 33-40] i la Prolusione dantesca [1974: 45-55] i a la que remeto 

per a l'establiment de les dates de redacció. Del comentari de la Comedia publicat el 

1481, el qual conté moltes ¡dees que ja apareixen a les prolusions, citaré, com al primer 

capítol, d'una edició de 1578 que inclou el comentari de 1544 d'Alessandro VeUutello, al 

qual també m'hi referiré mes endavant. C f també el completíssim estudi que Cardini 

[1973: 113-232] fa del paper de Landino en l'humanisme vulgar i el treball de Santoro 

[1954]. Sobre l'encabc i la rellevánda de les narracions i critiques de Landino en la 

história literaria de Florencia que divulguen autors florentins del Cinc-cents, vid. 

Tanturli [1992: 9-22]. 

decennis del segle X V . Una de les empreses cabdals que fa possible 

aquesta refundació, i que Landino du a terme sobretot a ies prolusions i 

comentaris de Dante i Petrarca, és reescriure les histories de l'eloqüéncia 

llatina i de la poesia vulgar de manera que s'hi pugui integrar una história 

de l'eloqüéncia vulgar.̂ ** Igual que Bruni havia assajat de fer vertebrant 

una história a partir del progrés de l'estil literari, Landino utilitza el 

concepte d'eloqüéncia vulgar per confegir una narració on encaixar de 

manera coherent i efica9 les sovint discrepants imatges que, en funció de 

si avalúen la producció en Uatí o en vulgar, fdólegs, crítics i historiadors 

segueixen tenint de Dante i mostren ja també de Petrarca a l'últim ter^ 

del Quatre-cents. 

Just comentar la prolusió als sonets de Petrarca que Landino 

exposa el 1467 a l'Estudi florentí, el crítíc s'excusa per si de cas un 

auditori tan docte - fet de la mateixa mena d'emdits per als quals Manettí 

havia escrit les vides de les corones - considera que se U esta fent perdre 

el temps en demanar-U que pari esment a una obra escrita en tosca, és a 

dir, en ima Uengua amb la qual no es poden expressar grans sentencies ni 

tractar matéries elevades. D e seguit, pero, i a diferencia de Manettí, que 

assumia el prejudici sense mes, Landino emplaza l'auditori a plantejar-se 

si les mancances del florentí no es deuen en reaUtat a la negUgéncia deis 

que l'utiUtzen, incapa^os de Uimar-lo i poUr-lo amb ornaments. Admet 

Landino que n'hi ha pocs, d'escriptors toscans que dominen els 
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37 Landino, Prolusione petrarchesca, 33: "Saranno per aventura alcuni, prestantissimi 

cittadini, e' quali si persuaderanno, o giá per insino ad ora s'hanno persuaso, questa mia 

impresa di volere in si celebérrimo ginnasio c nobilitato Studio, in tanto numero dove 

molti dotti si ritruovano, leggete il poema di Francesco Petrarca, essere piü tostó di 

ripreensione che di laude degna: stimandosi forse che questo medesimo tempo piü 

utilemente nella investígazione o delle latine o delle greche lettere spender si potessi. 

Tirati, credo, in tale opinione perché dubitano la lingua toscana non essere né si 

abundante né si ornara, colla quale alte e degne cose che nelle buone arti si contengono 

e le sentenzie di molti acutissimi e quasi divini ingegni esprimer si possino. E certo, se e' 

considerassino diligentemente non solo quello che insino a o r a di lei si vede, ma e 

quello che in essa ancora imperfetto e quasi rozzo si potrebbe elimare e con molto 

ornato ripulire, intenderebbe non la natura d'essa lingua ma la negligenzia di chi l'usa 

essere in colpa. E quanto io quando nella mente mi rivolgo quanto pochi, in si gran 

turba di toscani scrittori, sieno stati quelli che cognizione d'arte e di precetti o oratori o 

poetici abitmo avuto, son molto differente da tale opiítione!". 

38 Landino, Pnlusione petratthesca, 33 -4 : "Né sia alcuno che solo il toscano idioma con 

questo mancamento essere stato prodotto si stimi, ma mtti gl' altri che mai al mondo 

fiírono hanno in sé tal diffeto avuto. Né é niente nelle cose da noi essercitate, U che o la 

natura abbi in perfezione prodotto o l'arte da principio trovato. Imperó che se ciascuna 

d'esse, per se medesima, l'uno e l'altro far potessi, una di loro sarebbe superfina [...] 

rivolgetevi nella mente, prestantissimi cittadini, tutte le lingue ma quelle massime le 

quaH sonó venute al sommo d'ogni perfezione. Volete la greca, la quale non come 

molte altre é una sola o semplice, ma di quattro o piü floridi e leggiadri idiomi si vede 

preceptes de les arts oratoria i poética, pero argüeix que son prous per 

convéncer-se que és fals que el vulgar sigui imperfecte per naturalesa.^^ 

Altrament, els defectes del tosca es deuen a un principi que afecta 

totes les llengües, aixó és, que no neixen sent perfectes, ni amb una art 

sota el brag. Fins i tot les llengües mes refinades han tingut uns orígens 

rades, per aixó no és enraonat creure que Felegáncia i la noblesa son 

qualitats congénites del grec: recorda Landino que aquesta llengua va 

poder enriquir-se perqué es nodria de mes de quatre idiomes, que van 

adoptar-lo i conrear-lo molts pobles d'orient i d'occident que no el 

tenien com a parla propia i, sobretot, que han estat legió els escriptors 

que s'han dedicat a perfeccionar el grec aplicant-hi talent namral i saber 

am'stic.^^ 
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ornata? E che vi stimate in questa essere stato cagione che tanto l'abbi nobOitata, che 

non solamente ne' paesi dove nacque si sia con gtandissimo onore di sé mantenuta, ma 

come quasi dell' altre imperadrice innumerabili popoli asiatici e orientali e non pochi 

degl' occidentali e austraü abbi compreso? Forse el naturale suo dono e ingénita 

eleganzia? Nollo creda alcuno. Che addunque? Una copia quasi infinita di scrittori, e' 

quali al naturale ingegno agiugnendo industriosa arte e lungo studio, poterono a tanta 

sublimita condurla". 

Landino, Prolusione petranhesca, 34-5: "Seguitó dopo costoro [els escriptors grecs] la 

eleganzia de' Latini, e' quali insino a tanto che né di poeti né d'oratori cognizione 

ebbono, stettono contentí a quella prima rozzeza. Livio adunque, del quale s'abbia 

cognizione, il primo fií che dieci e quattrocento armi dopo Roma edificara in arte 

poética scrivessi. Costui poco dopo seguitó Ennio, e, dopo Ennio, Plauto e Nevio 

ebbono la fama. E nel medesimo tempo cominció Marco Catone [...] alquanto a 

elimare lo stile della prosa [...] Dopo costoro [Cras i Antoni] moltí anni ottene 

Ortensio il principato infino a tanto che, quello ch' e' cieli produssono per dimostrare 

quanto eloquenzia potessi, vero padre non solo delle lettere ma e dello 'mperio de' 

Latini, Marco Tullio, cominció a essere conosciuto. Da costui fu tanto la romana 

eloquenzia a tanta sublimita sormontata che, chi ima delle sue orazioni con una del 

primo Catone equiparasse, sanza fallo stupirebbe e vedendo non crederebbe essere 

possibile che di tante angustie e si strettí termini a si ampli e spaziosi campi la lingua 

latina fusse pervenuta". 

La historia es repeteix amb la Uengua dels Uatins, la qual no 

hauria comengat a adquirir elegancia fins passats mes de quatre-cents 

anys de la fundació de Roma, quan Livi hauria comengat a escriure 

conforme a les regles de l'art poética. Landino enumera a continuació els 

poetes i sobretot els oradors que després de livi i en successió haurien 

Uimat i poüt Testil Uatí, fent créixer la Uengua en paral leí a l'expansió de 

Roma fins que el progrés de l'eloqüéncia hauria tocat sostre amb Cicero. 

E n aquest punt, Landino assegura que si hom compara els discursos de 

Cicero amb els de Cató, el primer orador roma d'aquesta historia, es fará 

creus que pugui arribar a fer-se tan gran una Uengua d'inicis tan débils i 

Umitats.^' 

La UÍ9Ó que Landino espera que es tregui d'aquesta historia 

comparada dels orígens i progressos de les Uengües clássiques és evident: 
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Té rao Cardini [1973: 123-4] quan assenyala que Landino oposa una concepció 

histórica del vulgar i de les seves mancances a una visió essencialista de la naturalesa 

defecmosa de la llengua vernacla, pero també convé teñir en compte que la historia que 

explica Landino pressuposa uns orígens essencialment naturals del vulgar i de totes les 

llengües que substímeixen, al seu torn, uns orígens histories, vinculats a les invasions 

barbares i al contacte entre llengües, en qué sovint recolza la concepció de l'abjecte 

vulgar. Ambdues visions podrien addiiir que teñen l'autoritat del saber historie de la 

seva banda. 

Landino, Prolusione petranhesca, 35: "Ma a che proposito, direbbe forse alcuno, tante 

cose e de' Greci e de' Latini ci conti? M'é fé, acció che voi intendiate el nostro patrio 

sermone non avere avuto piü debole principio che gl' altri, e per niente altro essere 

rimaso indietro se non per carestía di dota scrittori! [...] Boccaccio [...] dette grande 

aíuto aUa florentina eloquenzia, ma maj^ore sarebbe stato se avessi meno perdónalo 

alia fatíca e non si fussi tanto nel dono della natura confidato che nell' arte fussi 

alquanto negligente; menta sanza fallo grandissima laude e onore singulare, perché 

eí vulgar no ha tingut pitjors inicis que les altres llengües, si s'ha quedar 

entere és perqué li han mancat escriptors doctes i, el mes important, pot 

rescabalar-se de la situació en qué es troba i arribar a les mateixes cotes 

que les altres si es donen les condicions adequades. D'acord amb la llei 

histórica que estableix Landino, els orígens rudes del vulgar es poden 

donar per fets i com que son naturals, i no resultat de la cormpció 

bárbara del Uatí i del sotmetíment dels pobles itaUans, no té sentit 

lamentar-se'n.*" Que, com havia passat a Roma, la mdesa inicial hauria 

durat segles, s'infereix del report que fa Landino dels pocs escriptors que 

haurien fet progressar el florentí, perqué comenta amb Giovanni 

Boccaccio, a qui l'historiador alaba no tant per haver demostrar un gran 

domini de l'art de l'eloqüéncia, ates que al seu parer hauria confiar massa 

en el talent natural, com peí fet d'haver estat el primer de contribuir a 

miUorar la prosa vernacla. E l repertori d'oradors, per forq:a breu, es 

completa amb uns pocs escriptors coetanis, dels quals Landino destaca 

Leonardo Bmni i sobretot León Battísta 7\lbertí, autors que reapareixen 

en el canon de poetes que Landino detaUa a continuació, amb Dante ai 

capdavant, com a ressuscitador de la poética, i Petrarca just al darrera.'" 
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Landino entén que no és aquest el millor lloc on reportar amb 

detall les contribucions i la significado histórica de Dante i Petrarca 

perqué d'un i altre se n'ocupará en altres textos o mes endavant. E l que li 

interessa és explicar que a la história del vulgar hi figuren tan pocs 

escriptors doctes - i l'idioma segueix sent tan pobre - perqué la majoria 

s'ha atrevit a conrear l'art literaria sense abans preocupar-se, primer de 

tot, d'aprendre b é el llatí, pas indispensable per, després, conéixer-ne les 

arts i les doctrines. Landino está conven9ut que, si no es compleixen 

aquests requisits, és impossible que hom es converteixi en un escriptor 

eloqüent en vulgar o , dit amb ies seves paraules, está segur que ningú 

será bon tosca, si abans no demostra ser llatí. Cal dominar el llatí perqué 

sempre si debbe a' primi auttori delle cose portare quasi immortale reverenzia. Ne' 

nostri tempi avete avuto Lionardo Aretino e alquantí altri de' dotti [...] Ma uomo che 

piú industria abbi messo in ampliare questa lingua che Batista Alberti certo credo che 

nessuno si truovi. Legete, priego, e' libri suoi e moltí e di varié cose composti, atiéndete 

con quanta industria ogni eleganzia, composizione e dignitá che appresso a' Latíni si 

traova si sia ingegnato a noi transferiré [...] E questo in prosa. La poética ognrmo si 

vede che «suscitó Dante, uomo per certo degno che la natura avessi prodotto 

immortale; ma non é ora tempo di contare sue laude. Seguito E Petrarca. Che uomo, 

immortale Idio, di quanto acume nelle invenzioni, di quanto giudicio nelle disposizioni, 

di quanti vari ornamenti nelle elocuzionil Del quale, perché presto aremo a fare speziale 

menzione, ai presente mi tacdo". Lucrezia, la dona de Landino, pertanyia a la famflia 

Alberti, no obstant aixó, ds elo^s s'expEquen també perqué Alberti és, a mes d'un 

exemple práctic, una influencia crítica: expressa una opinió molt sembknt a la de 

Landino tocant a quina ha de ser la via per millorar d vulgar. Sobre les relacions de 

Landino amb Alberti, vid. Santoro [1954: 502-3]. " E sia quanto dicono quella antíca 

apresso di tutte le gentí piena d'autorita, solo perché in essa moltí dotti scrissero, simiJe 

certo sará la nostra s' e' dotti la vorranno molto con suo studio e vigilie essere elimata e 

polita". El fragment és dd proemi dd Ilibre tercer de la Famiglia, de 1437, dtat per 

Cardini [1973: 120], el qual explica [1973: 118] que Landino s'arrenglera amb Alberti i 

aquest, al seu torn, amb Biondo en oposició a la concepció de Bruni d'una parla vulgar 

que seria sempre la Uengua del poblé, entre antics i moderns, i que segons Cardini 

explica la característica actitud "pietosa", al capdavall minoritzadora, que l'humanisme 

dvil mostra amb la producdó toscana en la mesura que servéis per estendre el saber 

entre els menys doctes, justament, d motíu deis elogis fets a Dante per ViUani i Maneta. 
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••̂  Landino, Prolusione petrarchesca, 37-8: "Torno adunque a proposito e dico che niuno 

potra essere nonché eloquente ma puré tollerabile dicitore nella nostra lingua, se prima 

non ara vera e perfetta cognizione delle lettere latine [...] Se adunque fa di bisogno 

l'arte, fa di bi.sogno la dottrina, e queste sanza la latina lingua non s'acquistano, é 

necessario essere latino chi vuole essere buon toscano. A^ugnete a queste due ragioni 

. la terza. Ognuno si vede che volendo arrichire questa lingua, bisogna ogni di de' latini 

vocaboli, non sforzando la natura, derivare e condurre nel nostro idioma". I mes 

endavant, 39-40: " E perché ia nostra lingua non é ancora aveza a moltí leggadri e 

floridi modi di parlare i quaü possono e giocondita e gravita insieme partorire, 

dobbiamo con buona sicuritá in questo imitare e' nostri padri latini e come quegli con la 

greca la loro ornarono, cosi noi la nostra con la latina". 

permet accedir al saber i a l'art, pero també perqué és la llengua d'on 

oradors i poetes podran fer derivar - sense for^ar-les, d'una manera 

natoral - les paraules per enriquir el florentí, com antigament els llatins 

van embellir la llengua fent servir el grec.*^ 

Landino completa l'assaig per introduir els sonets de Petrarca 

cridant els florentins a contribuir que la ciutat esdevingui, també en virtot 

deis estodis d'eloqüéncia i de la perfecció del tosca, una nova Atenes a 

Italia. Per motivar-Ios, els recorda el profit polític que rendeix dedicar-se 

a l'eloqüéncia, la qual alaba pels extraordinaris poders que hauria tingut 

en origen, els mateixos que tantes vegades s'han atribuit a la poesia 

primigenia: en esséncia, la capacitat d'humanitzar i civilitzar els primers 

homes. Malgrat la visió antropológica i progressista que Landino ha 

desplegat del naixement i esdevenir de les llengües i de l'eloqüéncia, 

aquests orígens no son, de cap manera, rades: aflora, un cop mes, el 

conflicte d'interessos existent entre els discursos - el ditirámbic, 

l'apologétic, l'historiográfic - que dominen els orígens de la literatora. E n 

aquest cas, pero, Landino no segueix l'estratégia que adoptará Antonio 

Minturno per historiar la lírica: no pretén convertir els orígens mítics de 

l'antiga eloqüéncia en els de ia vulgar, mes aviat n'esgrimeis els beneficis 
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Landino, Pmlusione petrarchesca, 38: "Per la qual cosa, se l'amore della vostra patria vi 

strigne [...] suweidtela in questa parte [l'eloqüéncia], acció che, come in molte altre 

cose tutte le italiche terre avanza, cosi in questa ottenga il principato. Né cosa alcuna si 

troverrá che in ima libera e ben governate república piü utilita e ornamento seco arrechi 

che la eloquenzia, purché da vera virtü e somma bontá accompagnata sia". Els orígens 

de l'eloqüéncia, 39: "La eloquenzia poté da príncipio gl' uomini, e' quali a gtdsa di fiere 

sanza costumi, sanza l e ^ e' boschi e le spñonche abitavono, in uno ceto e 

congregazione ragunare, e, ragunatí, aUe leggi e al giusto vivere sottomettergli. Né altro 

vollono diré e' poeti che Orfeo potessi con sua citara le fiere far mansuete, muovere e' 

sassi e le selve e fermare e' fiumi, se non che poté con suo dolce parlare gl'uomini, e' 

quaH erono alia virtü insensati e quasi di sasso e alia volutta del corpo furiosi e pieni 

d'empito, ridurre a civil vita". 

^ Landino, Prolusionepetrarchesca, 38: "Ha scritto Lionardo Dato non solamente in questi 

nostri usitati d'undeci sillabe, ma versi saffici ed eroici, el quale, perché é uomo 

acutissimo e pieno di leggiadria, ha commodamente pomto tutti gl'ornamenti e colorí, 

e' quaü ne' latini versi, in che lui é eccellentissimo, pone, nella nostra lingua transferiré". 

Per a les transferéncies realitzades per Alberti, vid. supra note 39. 

per perfilar l'horitzó cap on s'han de dirigir els estudis de les bones Iletres 

1 arts. 

Es tota una altra la história que a Landino li interessa dissenyar al 

servei de la poKtica lingüística i literaria que proposa ais toscans. A la 

prolusió petrarquesca, l'exemple mes evident de la funció programática 

que Landino presta a la história s'aprecia en els elogis que dedica a León 

Battista Alberti i a Lionardo Dad per haver transfeñt al vulgar l'elegáncia i 

la dignitat i els ornaments i colors de l'eloqüéncia Uatina.''^ tMxí, Landino 

demostra que en animar els florentins a dedicar-se a Testodi de les Iletres, 

i a fer-ho seguint el curs que estableix, els crida també a continuar una 

história de progrés que ja está en disposició d'oferir mestres i models. 

Que també Dante, Petrarca i Boccaccio son llums d'aquesta 

história es percep quan Landino l'ampha i detalla al comentari de la 

Comedia, en elogiar primer els florentins que haurien destacat en 

eloqüéncia, fos llatina o vulgar, i en explicar després la vida de Dante. E n 

el primer report, Landino segueix una estrategia ja assajada per Bmni: 

combina un criteri territorial i polític, ser florentí, amb un de literari, ser 
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'•'̂  La relació deis florentins destacats en eloqüéncia llatina i vulgar integra una apología 

de Dante i de Florencia davant de falsos calumniadors que forma part del comentari de 

la Comedia, s.p.: "Quanto a questa parte dell' eloquenza & della Poesia, dee tutta l'Italia 

havere in buona gratia il popólo Florentino per due cagioni. L'una perche, come scrive 

il Petrarca, l'ultimo Poeta laureato, che rimanesse in prezzo nella lingua Latina fu ñ 

Fiorentino Claudiano. Et l'altra, perche ü primo, che dopo la resurrettion deUa faculta 

poética prendessi laurea corona, fu il Petrarca, conciosia che Dante non volle cosi fatto 

honore se non lo prendeva nel Battisterio della sua cittá. Fu adunque la nostra cittá 

l'ultima nella qual si spegnesse cotal facoltá, & la prima, nella quale si raccendesse [...] 

Guido Cavalcantí a' suoi tempi diede gran lume alie cose d'eloquenza, & fia in molta 

reputatione, & in molta piü sarebbe stata, se non fosse sopravenuto Dante Alighieri, 

poeta tanto eccellente, & cosi profondo in tutte le dottrine, come ogniun sá, del quale 

non si puó tanto ragionare, che molto piu non avanzi a chi toglie l'impresa di raccontar 

le sue lodi. Francesco Petrarca, & Giovaimi Boccaccio, due lumi della eloquenza 

volgare, non hanno bisogno, che si dimostri quanto sonó stati eccellenti nelle dottrine 

eloqüent, per integrar en una mateixa narració les histories de les lletres 

llatines i de les times, integrado que, al seu torn, permet acumular doctes 

en eloqüéncia florentins d'una i altra tradició i utilitzar una história local 

carregada de saber per propagar el lideratge cultural i lingüístic de la 

ciutat. 

Així, Petrarca és el primer de coronar-se com a poeta segles 

després de l'últim poeta llatí de valor, el florentí Claudia, pero també 

després que hagués renascut la facultat poetíca i perqué Dante hauria 

renunciar al Uorer. I encara, davant de Dante, Landino hi sitúa Guido 

Cavalcantí, a qui alaba per haver il iuminat l'eloqüéncia del seu temps i 

considera que seria mes preat si no li fes ombra l'Alighieri, rere del qual 

torna a col locar-hi Petrarca, seguit ara de Boccaccio, tots ells escriptors 

de profunda doctrina. Landino insisteix en dissociar el concepte 

d'eloqüéncia de la tradició literaria Uatína en donar compte deis 

humanistes del Quatre-cents: així, per exemple, mentre destaca Bmni per 

haver estat el primer de restítuir al llatí l'antíga bellesa, repeteix els elogis 

que a la prolusió petrarquesca havia fet deis versos de Datí i recorda que 

Mateo Palmieri va compondré un volum de rimes a imitació de Dante.''^ 
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Al final d'aquest primer report, Landino es veu amb cor d'afirmar 

el que a la prolusió petrarquesca formulava com un desig, a saber, que en 

materia d'eloqüéncia i doctrines, Florencia ha pres el relleu d'Atenes i, 

com va fer ella a l'antiga Grecia, ha imposat l'idioma a la resta de ciutats 

italianes.''^ É s al segon report, en biografiar Dante, que Landino aclareix 

com han contribuít les tres corones a que els florentins hagin assoUt 

aquesta supremacía i és aquí on de debo s'aprecia un canvi de fons en la 

formació de la história de la poesia vulgar. 

J a de bon comengament, Landino replanteja la renaixenga de la 

poesia estabünt que Dante hauria recuperar ornaments retórics i poétics, 

és a dir que, sense especificar-ne la llengua, de seguida posa l'accent en el 

valor formal de l'obra, a diferencia de la majoria de crítics, bíógrafs i 

historiadors del Quatre-cents, els quals solen censurar la quaUtat de la 

prodúcelo llatina i destacar de la vulgar, sobretot de la Comedia, molt mes 

la ciencia, la filosofía i la teología que Dante hi hauria sabut insuflar, que 

no la retórica deis versos. Landino també es distingeix per ser mes 

benevolent en jutjar les églogues Uatines - considera que demostren 

enginy poétic - i per transferir ais sonets i a les cangons rabundáncia de 

sentencies greus que la crítica reconeix al capolavoro de rAlighieri. Son 

justament els elogis de les virtuts divines d'aquesta obra que Landino 

prefereix postposar per alabar Dante per haver estat el primer d'haver 

[...] Succedette a costui [Zanobi da Strada i Coluccio Salutatí] Lionardo Bruni il qual fu 

ü primo che aU' antíca lingua restítuisse i suoi primi omamentí [...] Lionardo Datí, 

ñipóte di Lionardo 11 theologo dottíssimo huomo, & di stile ottimo in prosa, ma nobMe 

Poeta, scrisse leggiadrissimi elegi, & gravissime Tragedle [...] Mattheo Palmieri scrisse de 

temporibus un' utilissimo libro. Scrisse parimente un volume in versi Toscani a 

imitatíon di Dante". Ja a la prolusió petrarquesca, Landino alabava amb reserves els 

versos en vulgar de Bruni: aquí prefereix destacar-ne l'eloqüéncia llatina. 

Landino, Comentari a la Comedia, s.p.: "Onde ritórnando noi al proposito nostro, 

possiamo diré, che nella materia deU'eloquenza, & delle dottrine, Fiorenza seguid le 

vestígie d'Athene, col nome della quale ella si conviene, conciosia che Athene é detta 

non da Athena i. Minerva, ma da Anthos i. fiore. Conviensi parimente in questo, che si 

come quella vinse tattí i Greci idiomi, cosi questa ha superato tattí gli Italici". 
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'''' Landino, Comentari a la Comedia, s.p.: "Confessa ognuno, ch'egU fu il primo, che 

riducesse alia luce gli omamentí Rethorici, & Poetici, ch'erano per la lunghezza de' 

tempi quasi estínti. Scrisse in Latino Egloghe, le quali dimostrano ingegno Poético. 

Scrisse in Prosa la sua Monarchia, & de' Vulgari eloquentia, ü Convivio, & la Vita 

Nuova. Lasció molti Sonetti, & Canzoni gravissime, & piene di concetti Filosofici, & 

Theologici [...] Le virtú divine di cotale Opere [els tres cants de la Comedí^ poco di sotto 

c'ingegneremo dimostrare. Fra tanto innumerabili, & grandissime grade gli renderemo, 

perche fu M primo, che la lingua nostra patria, infino a' suoi tempi rozza, inessercitata, & 

di copia, & d'elegantía molto nobilitó, & fecela culta, & omata. Trovó Homero la lingua 

Greca, molto giá ahondante, & culta da Orfeo, & da Museo, & da altri Poeti piu vetostí 

di lui. Trovó la Latina Virgilio giá Hmata, & omata da Ennio, da Lucretío, da Plauto, & 

da Terentío, & altri Poeti vetusti amplificata; ma innanzi a Dante in lingua Toscana 

nessuno havea trovato alcuna leggiadria, né indutto elegantia, o lume alcuno, & eccetto 

le Rime, benche ancora quelle sieno inette, & roze, niente hanno gü antichi, in che si 

vegga un mínimo vestigio di Poeta.". 

ennoblit, embellit i fet culta la llengua patria. Assegura Landino que, fins 

Dante, no s'aprecia en l'ús del tosca cap mena d'elegáncia, ni cap vestigi 

de poesia, sempre que no es faci una excepció generosa amb les rimes, 

ates que haurien estat rustiques i maldestres.'*^ 

Landino aclareix per qué Dante, i no Guido Cavalcanti, 

constitueix una fita histórica — uns nous orígens, o una refundació - del 

progrés de la poesia vulgar: 

Dante fou el primer que, havent aprés els ornaments deis 

escriptors llatins, els quals son comuns a oradors i poetes, havent 

entes quanta agudesa d'enginy cal en la invenció poética, quant de 

criteri en la disposició, quants diversos colors i llums en l'elocució 

i, a mes d'aixó, havent capit amb quantes ficcions ha de velar-se 

un poema i de quanta i quant variada doctrina ha de farcir-se, va 

reeixir en transferir tot aixó a la nostra llengua, cosa que ningú 

s'havia atrevit a fer en els segles anteriors. De manera que Dante 

va donar inici a la llengua i eU mateix, tractant-la en vers, va dur-la 
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Landino, Comentari a la Comedia, s.p.: "Dante fu il primo, che conosciuto ne gli 

Scrittori Latini gli omamenti, i quali sonó communi all'Oratore, & al Poeta, & inteso 

quanto acuto ingegno é necessario nella inventione Poética, quanto giuditio nella 

dispositione, quantí varii colori, & lumi nella elocutíone, & oltra a ció di quantí figmenti 

debba essere velato ü Poema, & di quanta, & quanto varia dottrina referto, tentó con 

felice auspitio indurre tutte queste cose nella nostra lingua. II che ne' passati secoli, 

nessuno havea tentato. Onde egli le dette principio, & egli molto la ridusse in Verso alia 

sua perfettione, il che rade volte tra' mortali, é intervenuto". 

Ficino hauria contribuít decisivament a construir una imatge filosófica de Cavalcantí i 

de Dante al Commentarium in Convivium Platonis, on dedica un capítol sencer a examinar 

els versos d'amor del primer, i al proemi de la vulgarització de la Monarchia, on assegura 

que Dante "hauria begut amb el vas de Virgili de les fonts de Plato", c f Tanturli [1992: 

5-7], el qual addueix que, en histories anteriors a la de Landino, com la de Filippo 

Vülani, Cavalcantí hauria arribat a disputar a Petrarca i fins a obtenir el segon lloc del 

canon, rere Dante. A les histories i crítíques que fan Lorenzo de' Medici en comentar 

els seus sonets i Angelo PoHziano al poema llatí Nutriáa (vid. infrd), Cavalcantí és el 

quasi bé fins la perfecció, i aixó s'esdevé molt poques vegades 

entre mortals. 

E n efecte, Homer va excel -lir en el conreu del grec, pero hauria heretat 

una llengua enriquida per Orfeu i Museu, com Virgili l'hauria rebut 

llimada i embellida de Lucreci i Plante. Dante, en canvi, subratlla 

Landino, no podia comptar amb cap mestratge perqué - s'entén que - els 

rimadors que l'havien precedit no dominaven les arts retórica i poética 

dels llatins. Malgrat tot, Dante hauria fet néixer l'eloqüéncia vulgar i, 

desafiant la Uei que regeix els orígens i progressos de les llengües, hauria 

conreat el florentí fins fer-lo idoni per expressar, amplificar i embellir 

qualsevol materia. E n fonamentar en parámetres retórics i Hngüístics la 

relleváncia histórica de Dante, Landino s'allunya de la tradició crítíca que, 

per exemple amb Marsiüo Ficino, ha posat l'accent en els mérits 

füosófics de l'AMghíeri i ha volgut discernir dels seus versos doctrines 

neoplatóniques que també havia trobat i lloat en la poesia d'amor de 

Guido Cavalcantí, al qual Landino, en canvi, aUunya d'aquests nous 

principis en el temps i sobretot en la qualitat de reloqüéncia.*' 
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quatt poeta rere les tres corones: Landino també Talaba, pero en general sembla preferir 

la poesia deis autors quatre-centistes - Alberti, Dati, Lorenzo, presumptes deixebles de 

l'art inaugurada per Dante - que no els poetes anteriors o coetanis de FAlighieri. 

5° Landino, Comentari a la Comedia, s.p.: "A Dante, sucesse Francesco Petrarca, che fu 

huomo quasi immortale, & di tanta ammitation degno, che nelle sue Canzoni, Se 

Sonettí, non dubiteró non solo agguagliarlo a' primi Lirici, & Elegiaci Greci, & Latini 

Poeti: ma a molti preporlo [...] Ma per Dio sia detto senza invidia, considérate quanto 

spesso il Petrarca insurge, & come cigno si leva. Considérate quanto sia copioso di 

sententíe, & quanto quelle in ogni parte quadrino. E acerbo nella invettíva, & nel 

riprendere, & con quella vehementía, che Alceo percuote i Tiranni ne' suoi Versi, egli 

perseguita i vitü. E ne gli affetti amatorii hor lieto, hor mesto, & in forma mtti gü 

esprime, che né ad Ovidio lo pospongo, né a Propertío. Ma quello, in che ottíene sopra 

mtti la palma, e che in ogni lasciva materia, benche sia giocondissimo: nondimeno 

osserva Meta modestia, né mai diviene osceno. Et nessuno de gli eloquentíssimi neghera 

trovare in lui non solo espresse, ma dipinte molte cose, le quali innanzi giudícava essere 

impossibile dirle, con alcuna elegantia in questa Ungua". No és inoportú recordar que 

l'honestedat de la poesía amorosa de Petrarca, ja transferida per Manetti de Dante a 

l'aretí, l'esgrimitá també Minturno al Ilibre tercer de L'Arte poética thoscana per justificar 

que l'aretí toma a la linca virtuts origjnáries — divines, sagrades — després que poetes 

com Anacreont i Horaci rebaixessin el genere ocupant-se de temes mundans. Vid. supra 

el primer apartat de la introducció del tercer capítol. Assenyala Cardini [1973: 147-8] 

Que Landino té interés en remarcar que Dante és sobretot el 

principi de la história de l'eloqüéncia vulgar es fa patent quan, en aquest 

punt, la biografía deixa pas al report deis que haurien succeít el poeta, 

comengant per Petrarca. A diferencia del que passava a les vides de Bruni 

i de Manetü, la relleváncia atribuida a Dante determina ara la 

considerado histórica de l'aretí, adtnirat aquí només, o sobretot, per unes 

cangons i uns sonets que el sitúen al mateix rang, sino per damunt, deis 

millors lírics antícs. D e les rimes de Petrarca, Landino n'alaba també la 

pericia formal, que les sentencies "quadrin" arreu i que el poeta trobés la 

manera d'expressar amb elegánda conceptes mai formulats en florentí, 

tot i que la virtut que fa millors aqüestes composicions que moltes de 

grecs i llatíns és la modestia amb qué Petrarca hauria sabut tractar-hi els 

temes lascius perqué mai no resultessin obscens.*" 
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D e seguit, Landino destaca, com a la prolusió petrarquesca, el 

talent natural de Boccaccio i de Fazio degl Uberti per a la poesia, no 

estal-via cap elogi per a León Battista Alberti i s'estén detallant els 

incomptables mérits d'un nou poeta que tot just comenta a "florir": 

Landino no en vol dir el nom, pero tot apunta que es tracta de Lorenzo 

de' Medid. Reconeix el critic que gaudeix d'un enginy innat, pero 

remarca que no iiauria arribat tan amunt si de jove, seguint els seus 

preceptes, no s'hagués dedicat a estudiar les lletres llatines i l'art 

oratoria.^' Així, de nou la historia, ara fins la mes tecent, confirma les 

qae Landino remarca la castedat del poeta, peto no s'adheteix a la. interpretació 

al -legórica de Famof per Laura que suggeria Manettí, perqué entén que és concret i real 

d'acord amb el que explica ai comentari a Horaci. Tanturli [1992: 15| considera que 

Landino posa Petrarca per davant de Dante i que de la visió histórica que traeixen els 

relats en conjunt s'infereis que l'aretí representa la perfecció de Moqfiéncia vulgar 

perqué hauria culminat la labor endeuda per Dante, el tyxú qmsi hauria arribat a la 

perfecció. Aquesta interpretació no s'adiu amb qué Landino fací mes elogis de Dante 

que de Petrarca pero, sobretot, té el problema que, com procuraré fer avinent mes 

endavant, és atriscat assumir que Landino i, en ^ e r a l , teórics, crítics i lingüistes usen 

sempre d'una manera coherent les histories que expliquen i que en respecten k lógica 

en extreure'n models i regles. E n tot cas, la tesi de TanturH no can-da gaire les coses 

perqué altres histories de fináis del segle XV, per exemple les de Lorenzo de' Medici i 

Angelo Poliziano (vid. ínfri) ja assumeixen la primada de Petrarca, indiscutída per a la 

critica -rolgar del Cinc-cents. 

51 Landino, Comentari a la Comedia, s.p.: "Segoitó i Boccaccio molto ínferiore a M, ma 

di Poético ingenio da Natura ínstmtto, & d'inventíoni molto ornato. Fotea Fado de gli 

Ubertí, esser numérate tta* Poeti, se in lui la Natura, & la esscrcitatione fiísse stata 

aiutata dal Arte, & daEa dottrina. Molto ha ampliato questa fiagua Battista Alberto, & is 

Oratione soluta, & Prosa ha avánzalo tato i superiori. Et PEgloghe in Versi Toscatú, da. 

M scritte, dimosttano quanto sia nel'arte Poética dotto, & di quanto giutficio abondi: 

Ma giá fiorisce chi, se'l mío giudicio vale alcuna cosa, sará ne* primi tm' rarissimi, 

Mirabile certamente é il suo ingegno, & tanto, come dicono i Greci, Eutrapde, doé, ad 

ogni cosa accommodato, che dovunque si volge, pare, che a queüo solo nato sia, & 

senza dubbio da celeste iniusso gli procede ogni specie di Poesia", Son sobretot les 

obligadons polítiques d d poeta que fan pensar que es tracta de Lorenzo de' Medid, del 

qual Landino fou tutor: "[...] che diremo di lui, ne' giovamli anni habbia potuto tanto, 
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massime in tante, & si varié, & si grandi sue occupatíoni nel publico govemo, le quali 

non senza suoi gravissimi pericoli Thanno giomo, & notte distratto, non potendo un 

solo punto di tempo da quelle partirsi? Non niego quanto il naturale ingegno in questo 

possa, nondimeno se da' tened anni non si fosse con ardentíssimo studio dato alie 

Latine lettere, & alia Oratoria faculta, se a' miei fedelissimi precetti, non havesse con 

somma industria obedito, non creda alcuno, che la sola forza della Natura Fhavesse a si 

eccelso grado elévalo". Al Comento ad alcuni sonetti d'amore, obra confegida entre 1476 i 

1484, Bigi [1965: 295], Lorenzo demostra que compartebc la concepció del vulgar de 

Landino en assumir que no és una llengua inferior a cap altra, sino que es troba en 

desenvoiupament, a l'adolescéncia, i que Dante, Petrarca i Boccaccio han demostrat que 

en vulgar s'hi pot expressar qualsevol sentit. Al Comento també hi ha referéncies 

eiogioses a poetes anteriors a Dante com Guido Guinizzeffi i Guido Cavalcantí i s'hi 

esbossa una historia de les rimes, pero com que té moltes semblances amb la que 

Angelo Poliziano explica al proemi de la Raccolta Aragonese en un relat mes extens i 

artículat escrit els mateixos anys i firmal peí mateix Lorenzo, considero mes útil 

examinar aquesta historia. Sobre la defensa del vulgar del Comento, vid. Santoro [1954: 

509]; i sobre la fimció que hi exerceix la historia de la lírica que s'hi explica, vid. 

Mazzacurati [1989]. 

52 Landino, Comentari a la Comedia, s.p.: "Ma tornando alia lingua, affermo, che come 

ne' vetosti seculí, prima la lingua Greca, dipoi la Latina, per gran coppia di Scrittori, i 

quali di tempo in tempo la ripulirono, di roza, & povera, divenne limata, cosi la nostra, 

& giá da hora per la vírtü de gli Scrittori da me nominad, é divenuta abondante, & 

elegante, & ogni giomo, se non mancheranno gU smdü, piü diventerá. Ma non sia 

alcuno, che creda non solamente essere eloquente: ma puré tollerabile dicitore nella 

nostra lingua, se prima non hará vera, & perfetta cognitíone de le Latine lettere". A 

contínuació, Landino exposa les raons en qué basa aquesta teoria i torna a cridar el 

jovent florentí a dedicar-se als estudis de lletres per motíus patriótics i pels béneficis que 

rendeix l'eloqüéncia. En tornar a la vida de Dante, Landino interpreta que Felaboració 

de la Comedia culmina una carrera que ha seguit justament els passos que ell recomana 

per acréiser l'eloqüéncia vulgar: "II che conoscendo il nostro Poeta, essendo giá hi ogni 

dottrina culto, giudicó esser cosa eccellentissima, potere ogni grave sententía ornare con 

la eloquenza : perche in Oratione soluta, & in Versi lungamente esserdtandosí, tanto 

eloquente divenne, che al fine ornato di sapienza, & d'eloquentía, si mise a scrivere la 

bondats de la poética vxilgar de Landino, ii-lustrades també per la 

formació i el curs progressiu de l'obra de Dante, als quals retoma el crític 

per cloure'n la biografía. 
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2.4. L a poesía vulgar abmis de Dante i la primacía del flofentíí d e 

Laiidino a Angelo Poliziano 

L'elogi velat que Landino fa de Lorenzo el Magnífic com a colofó de la 

história i prova de l'éxit de la poMtica i poética del vulgar que promou, 

afalac correspost amb els arguments que Lorenzo exposa en defensa de 

la tradició literaria vxA^t al Comento, enllacen els relats i les teories d'un i 

altre amb la história de les rimes toscanes que Angelo Poliziano elabora — 

en nom del Medici - per a l'epístola proemial de la RaaoJta Aragonese, una 

antologa de poemes IMcs que Lorenzo va enviar el 1477 a Frederic 

d'Aragó, el fumr rei de Nápols. D e fet, eis vineles amb la historia de 

Landino s'aprecien ja en la selecció mateixa deis poemes: al final del 

recull, Lorenzo s'ha permés d'incloure-hi alguns sonets i cangons propis, 

gest que la narrado preliminar convida s interpretar com a mostra de la 

voluntat ¿'entroncar amb el b o i miUor de la tradició lírica toscana, aixó 

és, Dante i Petrarca."'^ 

E l relat també és afí ais pressupósits de Landino perqué, 

d'entrada, Poliziano H assumeix que qualsevol que j u t ^ el tosca de 

Comedia, che al presente habbiamo nelle mani". La vida de Dante acaba concentrant i 

representant tota la história i la poética vul^ts landinianes. 

53 La Ramlta orinal no es conserva, pero es va poder reconstruir a paimt de dos 

manascrits apógrafs: els poemes de Lorenzo clonen una antologa que, 

significativament, comenta amb la Vita Nmva de Dante, cf, Barbi [1915: 228-31]. 

Explica Cardini [1973: 200-2] que mentre Landino basa la defensa del vulgar en 

arguments teories, Poliziano ho ñ. en una documentado recuperada apMcant a textos de 

ia lírica v i J p r "oblidats" les técniques filol^ques que els humanistes &tt semr per 

restaurar ia literatura dássica. No obstant aixd, entén Cardkii que les feines d'un i altre 

es complementen i se succeeixen perqué l'operació realitzada per Poliziano recolza en la 

demostració teórica i histórica que Landino fa de la igualtat entre llengües i tradidom 

literáries. Sobre les difeíéncies entre d s pfessupósits crítics i ds relats histories ¿'un i 

altre, vid. Cardini [1973: 202-6], Tanturli [1992: 27-34|; sobre l'autoria de fepístola. 

Santero [1948]; sobre la creado d'un continuom historie de poesia vemada i la manera 

de justificar-hi d lideratge literari de la cort medicea, Cachey [2005]. 
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5 * Cito l'epístola de Guglielmino i Grosser [1996 (1987): 897-900], 898: "Imperocché, si 

bene e giustamente le sue ricchezze ed omamentí [de la llengua toscana] saranno 

estimati, non povera questa lingua, non rozza ma abundante e pulitíssima sará repútala. 

Nessima cosa gentíle, florida, leggiadra, ornara; nessuna acula, distinta, ingegnosa, 

sottíle; nessima alta, magnifica, sonora; nessuna finalmente ardente, animosa, concítala 

si puote immaginare, deUa quale non puré in quelli dúo primi, Dante e Petrarca, ma in 

questí altri ancora, i quali tu, signore, hai suscitati, infinití e chiarissimi esempli non 

risplendino. Fu l'uso della rima, secondo che in una latina epístola scrive il Petrarca, 

ancora appresso gli antichi romani assai celébralo; il quale, per molto tempo intermesso, 

cominció poi nella Sicilia non molti secoli avantí a rifiorire e, quindi per la Francia 

sparto, finalmente in ItaUa, quasi un suo ostello, é pervenuto". 

manera enraonada convindrá que és una llengua rica i bella, i també en la 

mesura que xifra el progrés de les rimes en el refínament de l'estil i en la 

superado gradual d'un "antico rozzore" d'inicis imprecisos. Ara bé, 

mentre Landino condemna a l'obUt els poetes anteriors a Dante per 

rústics i malaptes — només en salva el florentí Guido Cavalcanti -, i 

consolida, de passada, la condidó de fundador de l'eloqüéncia vulgar de 

rAlighieri, Poliziano, obligat poc o molt a justificar tots els poetes 

inclosos a la tria, estableix que també en autors anteriors a Dante s'hi 

troben exemples de les qualitats del tosca. Aquesta premissa fa canviar la 

história del progrés de les rimes: d'entrada, emparant-se amb l'autoritat 

de Petrarca, Poliziano assegura que l'ús de la rima es remunta ais romans, 

que després hauria quedar interromput durant molts segles, que s'hauria 

recuperar a Sicilia, d'allá s'hauria difós a Franga i d'aquest país hauria 

arribat Italia, térra que Poliziano quaHfica de "quasi un suo osteUo", 

expressió amb qué sanciona la idea - tan diversament divulgada pels 

humanistes - que Italia és la seu namral de la poesia, la qual no podia sino 

retornar-hi després d'haver-ne sortit a l'época deis romans: d'aquí 

l'interés en reportar que ja conreaven la rima.^* 

Tragar aquest recorregut, Poliziano omple la prehistoria 

landiniana d'autors: el relat fa salts endavant i enrere en el temps, pero els 

mérits que es destaquen de cada poeta traeixen la visió que els rimadors 

haurien anat depurant i embellint cada vegada mes la forma i l'estil del 
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'5 Poliziano, Epístola proemial a la Raccolta Aragonese, 898-9: "II primo adunque che dei 

nostri a ritrarre la vaga ímmagine del novello stüe pose la mano, fu l'aretíno Guittone, 

ed in quella medesima etá il famoso bolognese Guido Guinizzelli, l'uno e l'altro di 

füosofia ornatissimí, gravi e sentenziosí; ma quel primo alquanto ruvido e severo, né 

d'alcuno lume di eloquenzia acceso; l'altro tanto di lui piú lucido, piú suave e piü 

ornato, che non dubita ü nostro onorato Dante, padre apeUarlo suo [...] Costui 

[Guínizzelü], certamente, fu ü primo, da cui la beUa forma del nostro idioma fu 

dolcemente colorirá, quale appena da quel rozzo aretino era stata adombrata. Riluce 

dietro a costoro il deücato Guido Cavalcanti [...] ne' suoi scritti non so che piú che gü 

altri beUo, gentile e peregrino rassembra [...] le quaü tutte sue beate virtü d'un vago, 

dolce e peregrino stile, come di preziosa veste, sonó adorne". De seguit, fa referencia a 

alguns autors de l'época de Guittone d'vVrezzo: d'alguns d'eüs assegura que ja poden 

estar agraits de veure's comptats entre autors tan ü lustres. Dante i Petrarca son tan 

grans, que Poüziano prefereix no alabar-los per no quedar-se curt. Torna mes enrere, 

als sículs, i salta endavant als coetanis de Dante, 899-900: "II bolognese Onesto e ü 

sicüiaiü, che giá i primi furono, come di questi dui [Dante i Petrarca] sonó piú antichi, 

cosi deUa loro lima piú averebbono bisogno, awenga che né ingegno né volontá ad 

alcuno di loro si vede esser máncalo. Assai bene aUa sua nominanza risponde Ciño da 

Pistoia, mito deücato e veramente amoroso, il quale primo, a mió parere, commció 

Tantico rozzore in tutto a schifare, dal quale né ü divino Dante, per altro mirabiüssimo, 

s'é pótalo da ogni parte schermire. Segué costoro di poi piü lunga gregge di noveUí 

scrittori, i quali tutti di lungo intervaUo si sonó da queUa beUa coppia aUontanati". 

tosca, fins que Dante i Petrarca n'haurien perfeccionar l'eloqüéncia. Així, 

als versos deis primers sicilians no els hauria mancat rü enginy ni 

gravetat, pero sí elegancia, els de Guittone d'Arezzo haurien desbordat 

sabers filosófics, pero d'una manera rude, en canvi, Guinizzelli, primer, i 

Cavalcanti mes endavant, ja haurien sabut impregnar els versos d'un estil 

mes dol9 i noble, fins arribar a Ciño da Pistoia, el primer que hauria 

comensal a deixar per fi enrere aquesta aspror tan antiga i tan persistent, 

que ni tan sois Dante n'hauria acabat de fer net.^^ 

Així, la história que Poliziano exphca per introduir la Recolta 

atribueix el progrés del tosca sobretot a l'ennobliment de la Uengua, pero 

no adopta el principi landiniá de la transferencia de sabers i recursos 

Uatins com a motor del canvi, de manera que l'evolució s'aUarga en el 



E/f origens de la poesia vulgar 347 

5* Cardini [1973: 212-15; 218-20] ofereix raons convincents per creure que Landino, un 

cop apareguda la Raccolta Aragonese el 1477, s'afanya a reafirmar als prolegómens del 

comentari de la Comedia de 1481 els mérits fiíndacionals de Dante, ja destacats a la 

prolusió petrarquesca, en resposta a la crítíca que Poliziano li havia dedicat a l'epístola i 

per deixar ciar que sota cap concepte es pot considerar que rAlighieri partícipa de 

l'antíc "rozzore". 

57 Giovan Battísta Gelli, membre destacat de VAccademia Jionntina, ftmdada el 1540 amb 

el nom degli Umidii pensada per a promoure el coneixement i el prestígi del vulgar, será 

un dels representants mes conspicus d'aquesta crítíca que assumeix que cap parlant no 

temps i es distribueix entre mes poetes que no Dante. L'Alighieri perd, 

aquí, la condició de principi de la poesia vulgar i els mérits que Landino 

feia derivar del fet de no haver tíngut mestres. Hi conserva l'estatut de 

model literari, pero en retreure-se-U que encara arrossega algún defecte 

de l'estü antic, la máxima perfecció es desplaga subtilment a les rimes de 

Petrarca,'* 

Una altra diferencia sigtiificativa ateny l'esdevenir de la poesia 

toscana passada l'edat d'or, perqué mentre Landino posava l'accent en la 

contínuació del progrés — en Bruni, Alberti, Dati, Lorenzo -, i 

confírmava amb la historia les bondats de la seva política cultoral, 

Poliziano interpreta que el conreu de la literatura vulgar prolifera, pero 

que en declina la qualitat. Segurament, els autors de la Raccolta teñen 

interés en fer entrar en crisi la poesia toscana posterior a Petrarca per 

persuadir que els sonets i cangons de Lorenzo que clouen el recull i la 

historia recuperen els atributs dels mestres i per subratllar que és ia 

Florencia medicea la que manté una posició central en la historia i la 

geografía de la hteratura italiana. Ara, finalitats estratégiques ai marge, ia 

idea que des de les acaballes dei segle X I V fins ben entrat ei Quatre-cents 

els escriptors haurien negligit el conreu literari del tosca se l'apropiará 

mes d'un historiador del Cinc-cents i, en algún cas, perdurará confosa en 

una crítica mes general als humanistes del segle X V que s'entossudeixen 

a perfeccionar una llengua morta com ei Uatí, pretensió fútil que, de 

retrac, només hauria servit per Impedir que i'itaUá es desenvoiupés.'^ 
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Mes rellevants encara per a la formació de la história i la poética 

del vulgar al següent segle son els orígens sicilians i francesos que 

Poliziano atribueix a les rimes. Per un costat, aquests orígens estimularan 

que s'indaguin les filiacions de la lírica toscana del Tres-cents amb la 

poesia del segle X I I , els stilnovisti i la ttadició trobadoresca, abd com les 

relacions del florentí amb el provengal, seguint sobretot l'autoritat deis 

mateixos Dante i Petrarca. Per l'altre, la história que traeixen aquests 

orígens, al capdavall estrangers i per aixó suspectes de barbarie, seguirá 

proporcionant raons ais emdits que menystenen la llengua i la tradició 

literaria vulgars i entrará en conflicte amb els relats deis que busquen 

dignificar-Íes silenciant-ne uns orígens culpables i afiliant-les només, o 

sobretot, amb la cultora llatina, adduint una continuítat basada en el 

territori, com suggereix el mateix Poliziano, o en l'heréncia deis sabers 

clássics, com vol Landino. 

Així, el relat de Poliziano fa tornar a aflorar, ara transformades i 

en un context mes favorable al vulgar, les tensions que expHcaven les 

diferencies entre les histories de Leonardo Bruni i de Flavio Biondo i, el 

mes important, els conflictes que permeten entendre també les 

possibilitats, els iímits i les estratégies amb qué autors com Mario 

Equicola i Pietro Bembo reescriuen la história a la primera meitat del 

segle X V I i, encara, que ja a la segona meitat, Antonio Mintorno i 

Giammaria Barbieri confegeixin histories tan diverses de la lírica 

vemacla. Abans d'abordar aquests reports, convé fer recompte i balang 

deis canvis igualment significaüus que comporten els relats i les vides que 

explica Landino respecte deis de Leonardo Bmni i de Flavio Biondo per 

posar-los de costat deis que revela la narració de Poliziano i poder 

pot arribar a perfeccionar una llengua que no sigui la seva, d'aquí els defectes i 

rartificiosítat del Uatí contemporani i d'on que conrear i pretendre miUorar les Uengües 

clássiques sigui una pérdua de temps que només servéis per frenar el progrés cultoral 

perqué restringeix la difusió del saber entre les classes menys doctes en Uatí, aixó és, les 

formades per artesans i menestrals com el mateix GeUi. Cf. De Gaetano [1967a: 133; 

144]. 
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apuntar, així, com afecten en conjunt les histories literáries que s'escriuen 

al tombant i ais primers decennis del segle X V I . 

La diferencia mes important, de la qual en depenen les altres mes 

rellevants, rau en la concepció que un i altres humanistes teñen del 

vulgar. Al marge que Bmni entengués que el vulgar era una Uengua o 

diguem-ne el sociolecte de la gent corrent, el fet és que assumeix que el 

vulgar ocupa una posició d'inferioritat respecte del Uatí Uterari o 

gramatícal. D'aqm' no només que hagi de justificar Dante per haver escrit 

en vulgar, sino també que l'argument amb qué ho fa impUqui una 

renuncia i suggereixi que el poeta, a diferencia deis escriptors del seu 

temps, era conscient de les mancances de la Uengua o estü que havia 

escoUit. I d'aqm', sobretot, que Petrarca representi el renaixement de les 

Uetres per al qual Dante hauria estat trebaUant amb mitjans i resultats 

hurmls. N o importa gaire que el vulgar sigui inferior perqué és la parla 

deis indoctes o la invenció deis bárbars: el que compra és que la poesia 

que s'hi conrea només pot formar part de la história a condició que es 

posi al servei d'una altra Uteramra: si no és així, l'abjecte vulgar en 

desapareix, com ho testimonia el relat de Biondo. 

A la história de Landino, el vulgar també parteix d'una posició 

d'inferioritat respecte del Uatí, pero el crítíc assumeix que salvar aquest 

decalatge no és només possible, sino desitjable, i son les Uetres i les 

doctrines Uatínes que es posen al servei del progrés de l'eloqüéncia 

vulgar, aquí legitímada com objecte preferent i autónom, no subordinar, 

d'un relat historie. N o cal, Uavors, justíficar la decisió de Dante, al 

contrari, esdevé exemplar. I tampoc no té sentít lamentar que no 

domines prou el Uatí si l'objectíu principal era teñir un coneixement 

adequat de la retórica i de la poétíca Uatines per transferir-lo a les rimes. 

I, d'acord amb aixó, a Petrarca se l'ha de valorar per teñir mes bon Uatí i 

haver redescobert un mestre d'eloqüéncia com Cicero, pero sobretot 

perqué amb el Can^ioniere i els Trionfi hauria conrinuat la labor limae del 

florentí endegada per Dante. 
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5* Una bona part del discurs que Landino dedica a rantíquíssim i diví origen de la poesia 

i al furor poétic al comentari de la Comedia de 1481 ja havia estat inclosa a la Pmksione 

dantesca, redactada cap el 1474. Landino explica que els poetes son mes antics que els 

historiadors, els filósofs moráis, els teólegs i els prosistes i es fa ressó de l'autoritat 

d'Aristótü per afirmar que el poeta no és sino un teóleg: cito de Cardini [1974: 48]: 

"Non si gloriava ancora de' sette savi la famosa Grecia e giá da Orfeo, da Lino, da 

Anfione era stata celebrata. Non si tmova teólogo appresso di costoro el quale, se non 

dopo Esiodo e alcuno altro poeta, le divine cose alie lettere mandassi; anzi, parlando piü 

rettamente e secondo la sentenzia d'Aristotüe, niente altro é poeta che teólogo, come 

chiaramente per Dante nostro si manifesterá". A mes de teóleg, Landino quaüfica 

Dante de fi'sic, matemátic, aritmétic, geómetre, astróleg, musicóleg, geógraf, fdósof 

Landino fa variar la relació de la Uengua i de la poesia vulgars 

amb les Uatínes perqué n'equipara els orígens i les somaet a les mateixes 

Ueis de progrés: el vulgar deixa d'arrossegar, així, la condició bárbara i 

culpable d'haver destruít el Uatí, condició implícita perqué Biondo l'ometi 

de la história de les bones Uetres - i que, com ja he assenyalat, els orígens 

del relat de Poliziano fan revifar. Per Landino, ben altrament, 

l'eloqüéncia vulgar incorpora el saber transmés peí Uatí i pot pouar sense 

esfor9 en la Uengua deis romans per ennobür-se i enriquir-se: per aixó es 

troba en disposició de competír amb les Uteratures clássiques, de repetír-

ne la história remuntant estadis de progrés cap a la perfecció i d'estabUr 

amb el Uatí la mateixa fiUació que aquesta Uengua hauria tíngut amb el 

grec. Així, Landino coincideix amb Bruni en considerar que Dante hauria 

superat tots els rimadors, pero mentre l'humanista aretí en destacava 

l'erudició científica, la disciplina i l'art, qualitats que el feien un poeta 

savi, pero el posaven per darrere d'autors furiosos i divins com Orfeu i 

Hesíode, el crítíc florentí confereix a l'Alighieri les virtuts deis prisct vates, 

emparant-se amb tota la teología i la fUosofia moral que demostra 

conéixer a la Comedia. L'equipara a Homer, perqué també d'eU pot 

afirmar-se que és com un oceá: totes ies ciéncies, com els rius deis 

oceans, en sortirien i hi retornarien, i fins Tacaba posant per davant del 

poeta épic grec i de VirgUi, ates que només Dante hauria estat principi i 

alhora perfecció. Tocant al Petrarca vulgar, Bruni no admet comparado 
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moral i historiador, 54: " E come dicono e' Greci d'Omero, si pnó affermare lui essere 

simile all'occeano: imperó che come tuttí e' fiumi dall' occeano nascono e nell' occeano 

ritornano, cosi tutte le scienze da costui s'attingono e in lui redundano". Se m'escapa si 

Landino compartía amb els grecs la convicció que els rius neixien als oceans o si s'hi 

adhereix només per projectar en Dante tota la grandesa del símü. 

5' Apunta Cardini [1973: 144-5] que el petrarquisme de Landino es distingeix de tots els 

precedents per "redescobrir" un Petrarca vulgar — el del Can^omere molt mes que no el 

dels Triotijl, rarament esmentats per Landino - al qual s'hi arriba a través dels clássics, 

els poetes lírics i elegíacs antícs que l'aretí hauria volgut estudiar i conéixer a la perfecció 

abans de compondré. Dionisottí [1974: 64-69] explica que el Petrarca llatí desperta 

interés i gaudeix de reputado a Italia des de principis del segle XVI fins els anys 20: a 

partír de llavors es reeditará traduít i amb menys freqüéncia i l'atendó se la tomará a 

emporrar el Petrarca vulgar: les Rime sparse i els Trionfi ja havien sortít, entre el 1470 i d 

1500, a mitjana d'una edició per any. 

amb els antics i, encara, en avaluar-ne la prodúcelo llatina, dona a 

entendre que cultivava un estil que tot just comengava a mostrar algunes 

de les qualitats de l'eloqüénda ciceroniana, no per falta de talent, afegirá 

Biondo, sino de mitjans. En canvi, Landino assevera que és millor que 

quasi tots els lírics antics i el mes decent dels poetes que han confegit 

rimes d'amor: la crítica cinc-centista es fará seves ambdues opinions, de 

manera que el prestigi que Petrarca va perdent en la historia del 

renaixement de l'eloqüéncia llatina, comenga a recuperar-lo en el de la 

vulgar.^' 

Les histories literáries de Bmni i de Biondo, com les de Villani, 

Polenton i iVIanetti, ja havien estat escrites en diversa mesura amb la 

finalitat de promoure l'hegemonia cultural de Florencia entre les ciutats 

itahanes: mes d'una l'encarregá la mateixa canceUeria. Ara bé, els 

prejudicis i les tensions que les regeixen tocant al vulgar fan que aqüestes 

histories tendeixin a posar mes émfasi en el valor de la nacionalitat o de 

la ciutadania dels autors, que no en la qualitat de la Uengua que empren. 

En canvi, les teories i narracions que difonen Landino i PoUziano no 

serveixen només per seguir reclamant la primada Uterária per ais 

escriptors florentins, sino també per vindicar-la ara per ai florentí o per ai 
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* Mario Santero [1954: 502; 545] adjudica al crític un lloc de primer ordre en la historia 

de la definido i afirmado de la prosa toscana perqué entén que, durant la segona meitat 

del Quatre-cents, fou qui millor va assajar de revisar i resoldre les conflictives reiacions 

entre la tradició dássica i el vulgar literari. Santoro adverteix que, grácies a la teoria de la 

transferencia de paraules, recursos i doctrines del llatí al vulgar, Landino aconsegaeix 

que el Matí passi de ser un obstacle a un llegat i un estímul per al desenvolupameat del 

vulgar: cal ser llatí per a ser tin bon tosca. Pot ancorar el florentí, aisí, a la tradició 

dássica i preservar la continultat artística i cultural — també política — que els 

humarustes, ara també del vulgar, constmeixen entre els romans i els italians. Cardini hi 

coinddeix en considerar Landino pega clau en el procés de refundar la literatara vulgar 

damunt de bases htimatiistes, pero discrepa, amb rao, de la continultat massa uniforme i 

coherent que Santoro estableis, d'una banda, entre les tesis de Bruni i les dd cercle de 

Lorenzo el Magnífic i, de l'altra, entre les estratégies de Landino i de Bembo per 

resoldre ds conflictes dd vulgar, cf. Cardini [1973:113]. 

tosca entre les parles \ailgars, de manera que els relats esdevenen part i 

funció indestriable de la política lingüística de Landino, del cercle de 

Lorenzo de' Medici i deis que, com ells, teñen interés en promoure el 

florentí de Dante, Petrarca i Boccaccio com el model per a l'italiá 

Uterari/'" 

Així, durant el Cinc-cents, de la má de debats sobre les 

pretensions de convertir el vulgar en Uengua literaria, sobre quina és la 

variant amb qué escriuen aquests autors - florenti', tosca, itaüá, vulgar - , i 

sobre la manera d'extreure'n regles i la conveniencia d'imitar-la i 

promoure-la com a estándard cuite, la história de la poesia vulgar guanya 

presencia en aquest ámbit de discussió, i es dirimeix d'acord amb els 

interessos i métodes deis polemistes de la Uengua. J a he apuntat mes 

amunt que l'altre camp de recerca que fa variar d'una manera significativa 

les condicions de formació d'aquesta história son els estodis de les 

reiacions de la lírica tres-centísta amb la tradició trobadoresca i els 

rimadors italians deis segles X I I i X I I I . L'eix que atravessa i connecta 

aquests fronts el configuren les corones florentines, les obres deis quals, 

sobretot de Dante i de Petrarca, exerceixen d'estímul, d'autoritat i 

d'horitzó de la recerca que s'interessa pels trobadors i, alhora, de model, 

file:///ailgars
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sovint polémic, de l'italiá literari. É s ciar, llavors, que si l'interés per 

aquests autors ocupa un espai i té unes funcions tan rellevants per a la 

história literaria, les vides, les critiques i les glosses d'aquests poetes que 

apareixen a les edicions de l'obra en vulgar, en catálegs d'escriptors, en 

biblioteques i en generes semblants han de seguir constituint una de les 

seus discursives d'aquesta história. 

Convé aclarir, pero, que al costat deis interessos i biaixos 

historiográfics i Hngüístics que representen Landino i Poliziano, perduren 

a fináis de segle i fins ben entrar el Cinc-cents judiéis i relats que recolzen 

en principis semblants ais de les histories de Bruni i de Biondo o que en 

repeteixen i refan les opinions. De casos se'n poden trobar en tots els 

fronts discursius i generes des d'on s'escriu la história. N'és exemple el 

que Paolo Cortesi diu de les corones fiorentines al De hominibus doctis 

dialogus, una obra escrita a principis deis noranta i dedicada a Lorenzo el 

Magm'fic. Cortesi ressenya en una mena de biografia de grup tots els 

homes de lletres que s'haurien distíngit en l'estudi i l'ús de l'art oratoria 

sobretot durant la segona meitat del segle X V : el repás, tot i que no 

segueix un ordre cronológic estricte, comenga amb Leonardo Bruni i els 

deixebles de Crisóloras. L'autor té molt ciar que el criteri principal per 

jutjar oradors i poetes és que hagin sabut observar els preceptes poétics i 

retórics i imitar el model que estableix Cicero: entén que en ells rau la 

recuperació de la bona literatura, per tant, bandeja tots els autors que han 

adquirit renom grácies a obres fetes en vulgar. 

Tot i que Dante, Petrarca i Boccaccio no pertanyen ni a l'época, 

ni a la classe d'escriptors que li interessen, Cortesi en fa la crítica, decisió 

que pot interpretar-se com una mostra de reconeixement. Ara bé, de 

seguida es fa patent que aquest gest ateny molt mes la valoració deis 

autors que no de la llengua i la poesia vulgars. Així, Cortesi s'exclama, peí 

que fa a Dante, que s'atrevís a tractar arguments tan complexos amb 

llengua toscana; n'alaba l'interés per la culmra antiga, com de Petrarca, a 

qui li reconeix haver estat el prímer de recuperar els estudis d'eloqüéncia. 

No obstant aixó, considera que el poeta aretí tenia un llatí rude i descurat 
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Cito de l'edició comentada i traduída a l'italiá de Graziosi [1973]. Abans de comentar 

a avaluar les qualitats deis oradors, sorgeix entre els interlocutors la qüestió de per qué 

en algunes edats abunda Feloqüéncia i en altres desapareix: convenen que son misteris 

del suprem artífex, pero també que ha d'haver-hi motíus que ho expüquin: analitzen, 

Uavors, les causes que han aUunyat completament d'Itália l'estudi de l'eloqüéncia, ocasió 

que Cortesi apronta per reportar una versió especialment cruenta de la história de les 

invasions i dominacions barbares de la península i de la corrupció del Uatí, fins 

assegurar que les vexacions infligides als italians haurien durat mil anys. La recuperació 

de l'eloqüéncia l'hauria endegat Crisóloras, és per aixó que l'interlocutor que fa de 

mestre no anava a dir-ne res de Dante, Petrarca i Boccaccio: rectifica a instáncies d'un 

deis deixebles, 16 i 18: "Ego vero negare non ausim flagrantissimum in Dante et in 

Petrarcha studium fuisse priscarum rerum. Sed in Dante, tanquam in vetea pictura, 

detractis coloribus, non nisi deUneamenta delectant. At iure eum honoravit fema. 

Praeclarum eius poema plañe bene indicat incredibUem ingenii magnitadinem. Mirabüe 

iUud certe fiíit quod res tam difficües, tamque abstrusas vulgari sermone auderet 

explicare [...] ütinam tam bene cogitationes suas Latinis ütteris mandare potuisset, 

quam bene patrium setmonem iUustravit! Sed ad Petrarcham veniamus [...] Huius 

sermo nec est Latinus, et aüquanto horridior; sententiae autem multae sunt, sed 

concisae, verba abiecta, res compositae düigentíus quam elegantius. Fuit in ülo ingenü 

atque memoriae tanta magnitudo, ut primus ausus sit primum Itaüa exhilarata, et 

tanquam ad studia impulsa atque incensa est. Declarant eius Rythmi, qui in vulgus 

femntuf, quantum iEe \ñs: consequi potuisset ingenio, si Latini sermonis lumen et 

splendor affuisset; sed homini in faece omnium saeculorum nato Ula scribendi 

ornamenta defiíerunt [...] Huius [de Boccaccio] etiam praeclarissimi ingenü cursum 

fatale iMud malum oppressit [...] Totum genus inconditum est, et claudicans et ieiunum, 

multa tamen videtur conari, multa veUe, ex quo intelfigi potest naturale eius quoddam 

bonum inquinatum esse pravissima loquendi consuetudine. Eodemque modo de 

Johanne Ravennate et Coluccio Salutato iudicare ücet, qui nunquam etiam ab oratíonis 

asperitate maestitiaque abesse potuerunt". 

i assenyala que les rimes que va compondré testimonien les fites que 

hauria pogut assoUr amb el talent de qué disposava si hagués fet servir un 

llatí noble i embellit, les fineses estilstiques del qual, reconeix Cortesi, 

havien de mancar per for^a a un home nascut a l'edat mes inculta de 

totes. E n el mateix sentit, lamenta de Boccaccio el "fatal vici" d'utilitzar 

una lengua que hauria frenat el desenvolupament de tot el seu enginy.*' 
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El títol sencer de l'obra on Hondo formula aqüestes opinions és In Actii Pkuti 

aliorumqm latinae Ungme scriptomm calumniatores apología. Al costat d'Amaseo i Florido, 

destaquen en la defensa del llatí Cario Sigonio, Umberto Foglietta, Celio Calcagnini, 

Ardits, greus i enginyosos, pero esclaus d'una llengua i d'una edat 

plenes de limitacions: mes sever encara que Bmni i Biondo, Cortesi deixa 

en quasi bé no res la contribució de Petrarca a la recuperació de 

l'eloqüéncia llatina i projecta els defectes d'estü de l'aretí i de Boccaccio a 

Giovanni de Ravena i Coluccio Salutati. Per altra banda, lluny de l'actitud 

d'un Landino, de l'obra vulgar n'emet judicis "pietosos" que pressuposen 

la condició bárbara i subalterna de la poesia vernacla i de la seva história, 

en la qual no té reUeváncia ostentar-hi cap primacia. 

J a al Cinc-cents, i en el marc de les polémiques sobre la Uengua, 

apareixen histories com la que Romolo Amaseo explica ais dos discursos 

que conformen l'obra De linguae latinae usu retinendo, publicada el 1529, en 

la qual es fa ressó de la tesi que el vulgar hauria sorgit de la cormpció del 

UaO'. Ara bé, segons Amaseo, la relació histórica entre el Uatí i el vulgar 

s'hauria donat entre moltes altres Uengües i, al capdavaU, no demostraria 

sino que el vernacle italiá és la mateixa Uengua que el Uatí, només que en 

una forma menys perfecta. Amaseo revela un tímid interés per fer mes 

harmóniques les relacions entre les Uengües sense subvertir-ne la 

jerarquía, pero a l'época sorgeixen també opinions molt menys 

conciUadores, com les que Francesco Florido formula el 1537 en contra 

de la difusió del vulgar, del qual n'equipara el conreu i l'estudi a una 

infecció que no para d'estendre's i que provoca que es cregui que no cal 

aprendre Uatí. Tocant a les corones, rebutja de pía que es posi Petrarca i 

Boccaccio per davant deis clássics Uatins, considera que tan sois l'aretí 

hauria fet un bon ús del vulgar, en utüitzar-lo només per tractar temes 

mundans i, torgant l'estratégia d'esgrimir Dante, Petrarca i Boccaccio 

com a mostres de l'excel léncia que pot assolir ei vulgar, els addueix, 

justament, com a prova que el tosca és deficient, ates que en tres segles 

d'história només hauria pogut fornir tres escriptors.''^ 
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Francesco Bellafini i Lazzaro Buonamico. Sobre els apologistes del llatí i els arguments 

contra el vulgar, vid. Cian [1911], Grayson [1960], Fubmi [1961], De Gaetano [1967a], 

Dionisotti [1968], Bernardoni, Besomi et al. [1974], Vítale [1978], Waswo [1987], 

Marazzini [1999]. 

Val a dir que premisses i arguments com els de Cortesi i Florido 

constitueixen una versió extrema de les relacions jerárqmques que els 

humanistes del primer Quatre-cents podien establir entre el llatí i el 

vulgar: per aixó és una versió que tendeix a perdre pes al següent segle en 

contrast amb els relats i critiques que assumeixen que el vulgar té una 

tradició literaria autónoma, sólida i de prestigi. Pero també convé teñir 

present que opinions com les de Cortesi i Florido recolzen en prejudicis 

que son vius i que operen també en contextos mes hospitalaris per al 

vulgar - diálegs i discursos sobre la llengua, comentaris del Canv^nim -, 

on s'hi percep, per exemple, que la influencia de Landino creix, pero 

també que se'n qüestiona l'autoritat i que, deis seus judiéis, se'n fa un ús 

selectiu per reescriure una historia en qué també s'hi incorporen encara 

les raons i tesis d'un Bruni o d'un Biondo. 

3. LES HISTORIES DE LA POESÍA VULGAR AL SEGLE XVI 

3 . 1 . Orígens, progressos i models de la poesía vulgar a les Prose de 

Pietfo B e m b o 

Una de les histories de la poesia vulgar mes importants del segle és la que 

explica Pietro Bembo a les Prose della volgar lingua. La relleváncia ve 

donada perqué a l'obra hi conflueixen els interessos, les estratégies i els 

conflictes de les tradicions historiográfiques i critiques que he revisat fins 

aqm. Pero es deu també al fet que es tracta, no cal dir-ho, d'una obra 

que, tot i publicar-se el 1525, determina l'esdevenir de la polémica sobre 

l'italiá durant tot el segle. Per aixó, tocant a les relacions que els Hngüistes 

estableixen amb la historia literaria, els relats de les Pmse poden 

desplegar-se com un mapa conceptual des d'on enlla9ar i examinar 

alguns deis problemes mes persistents i deis usos mes rendibles que la 
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3̂ Les Vrose van ser publicades el 1525 a Tacuino, Venécia, pero havien comentar a 

redactar-se molt abans: el primer nucli de l'obra és del 1500; el 1512 ja estava enllestída 

una primera versió deis dos primers Ilibres, el tercer, en canvi, encara s'havia d'acabar el 

1519. El 1538 fou publicada la segona edició també a Venécia. El 1549 va aparéixer a 

Florencia una tercera edició póstimia a cura de Benedetto Varchi. Les tesis de Bembo 

no només regulen el curs de les discussions sobre l'italiá, intervenen també en les 

querelles de les altres llengües romániques i, al costat de les d'Sperone Speroni, d'ima 

manera conspicua en el cas francés, en qué els membres del grup de L<z Pléiade les posen 

al servei deis seus interessos poHtics i literaris. Com que son inabastables els estudis que 

s'han fet sobre la qüesdó de la llengua, sobre Bembo i les Pnse, remetré només a aquells 

que s'han concentrar en aspectes que atenyen el discurs historiográfic deis lingüistes, de 

l'autor i de l'obra: és el cas de Marazzini [1987], autor d'un treball sobre els orígens 

bárbars en la tradició lingüística italiana que m'ha servit de molt. Per dissort, m'ha estat 

impossible consultar un treball de segur pertinent en aquesta recerca de Mazzacurati 

[1985] sobre el renaixement deis moderns, la crisi cultural del segle XVI i la negació deis 

orígens. 

historia de la poesia vulgar pianteja i ofereix en el marc de les querelles 

de la llengua/^ 

A les Vrose hi concorren les tres versions del naixement de la 

poesia vulgar que s'han divulgat al segle X V : la que en sima la invenció 

vertadera o la refundació a les corones florentines, la que l'atribueix de 

manera imphcita a algún moment no gaire posterior a que sorgís el vulgar 

de la cormpció del llatí per part deis bárbars, i la que n'indaga les arrels 

provengáis. Val a dir que Bembo es fa ressó de la primera versió molt de 

passada, pero en un context significatiu, aixó és, en explicar-li al 

dedicatari de l'obra, Giulio de' Medici, el Papa Climent VI I , nebot i 

deixeble de Lorenzo, que les raons que l'han mogut a confegir els diálegs 

i a tractar els temes que s'hi toquen s'adiuen amb l'afíció que GiuUo té 

per les lletres i les rimes en vulgar, estimulada, entre altres raons, per 

haver frait deis poemes del seu oncle. Pero també i sobretot, afegeix 

Bembo, les Frose s'ajusten ais interessos del dedicatari perqué és florentí i 

els diálegs s'ocupen, mes que de cap altra ciutat, de Florencia i deis seus 
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« Cito les Prose de Dionisottí [1992 (1960): 71-309], I, I, 76: " . . . e si ancora per questo, 

che della vostra cittá di Firenze e de' suoi scrittori, piú che d'altro, si fa memoria in 

questo ragionamento, dalla quale e da' quali hanno le leggi della lingua che si cerca, e 

principio e accrescimento e perfezione avuta". 

*5 Bembo, Prose, I, III, 80; és Lorenzo qui s'afegeix als arguments de Cario Bembo: 

"Cosi é [...] senza fallo alcuno, messer Ercole, come ii Bembo dice; e questo ancora piú 

oltre, che a noi la volgar lingua non solamente vicina si dee diré che ella sia, ma natía e 

propria, e la latina straniera". Dante, al De mlgari eloquentia, I, I, 2, ja havia distingit una 

llengua primaria que s'adquiriria per imitació i una secundaria que s'aprendria amb 

l'esmdi. Les raons d'Strozza, I, IV, 81: "[...] si come a quel tempo e in que' dottí secoli 

era ne' romani uomini di molta maggior dignitá e stima la greca lingua che la latina, cosi 

tra noi o ^ molto in piú in prezzo sia e in onore e riverenza la latína avuta che la 

escriptors perqué és grácies a ells que la llengua de la qual se n'indaguen 

les liéis ha tingut principi, creixement i perfecció.** 

É s ciar que Bembo reporta aquests orígens perfectes de ressons 

landinians perqué pretén afalagar Giuliano amb un relat forjat peí cercle 

de crítics patrocinar pels Medici a Florencia i que aquest interés s'imposa 

al risc de contradir-se després en fer-se ressó de les altres versions. Pero 

també esgrimeix el relat, modificar, a favor dels que aspiren a convertir el 

vulgar en una llengua Hterária i prefereixen escriure-hi abans que en llatí, 

qüestió que s'emporta l'atencíó dels interlocutors als capítols iniciáis del 

primer Uibre. Un d'eUs, Ercole Strozza, considera que els itaUans han 

d'escriure en Uatí perqué, a l'hora de fer Hteratura, sempre s'ha de preferir 

la Uengua mes digna de qué es disposa. T o t i representar les opinions de 

l'humanisme mes hostil al vulgar, Strozza es fa seva la tesi que s'atribueix 

a Bmni i adverteix que, si és veritat que els romans ja parlaven el modem 

vulgar, qui l'anteposi al Uatí tindrá la gosadia de promoure una Uengua 

que els antícs ciutadans de Roma mai no haurien considerat apropiada 

per a la prosa o el vers. E n contra d'aixó s'hi pronuncien el germá de 

Pietro Bembo, Cario i el mateix GiuUano, els quals argüeixen que és mes 

assenyat i Uoable que els itaUans escriguin en la Uengua que els és propia i 

natural, que no en una d'estrangera i apresa a l'escola com el Uati', 

argument que Lorenzo ja havia esgrimit al comentari dels sonets.*' 
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volgare. II che se mi si conciede, come si potra diré che ad alcun popólo, avente due 

lingue, l'una piú degna dell' altra e piú onorata, egli non si convenga vie piü lo scrivere 

nella piü lodata che nella meno? Oltra che se é vero quello che io ho udito diré alcuna 

voka, che la nostra volgar favella stata sia eziandio favella medesimamente volgare a' 

Romani, con la quale tra essi popolarescamente si sia ragionato come ora si ragiona tra 

noi, tuttavolta senza passar con lei nello scrivere, al quale noi piú arditi e meno 

consigliati passiamo, noi non solamente la meno pregiata favella e men degna da' 

Romani riputata, ma ancora la rifiutata e del tutto per vile scacciata dalle loro scritture, 

aremmo a quella preposta, a cui essi tutto il grido e tutto l'onore dato haimo". 

Bembo, Pmse, I, V, 82-3: "[. . .] allora la greca lingua piú degni e tiverendi scrittori avea 

e in m a ^ o r numero, che non avea la latina, e ora la latina medesimamente molti piü 

avere se ne vede di gran lunga e piú onorati, che non ha la volgare. Ma non per tutto ció 

vi si concederá, che sempre nella piü degna lingua si debba scrivere piú tostó che neMa 

meno. Perció che se a questa regola dovessero gli antichi uomini considerazione e 

risguardo avere avuto, né i Romani avrebbono giamai scritto nella latina favella, ma 

nella greca; né i Greci altresi si sarebbono al comporre nella loro cosi beUa e cosí 

rotonda lingua dad, ma in quella de' loro maestri Fenici [...] E dunque bene, messer 

Ercole, confessare che non le piú degne e piü onorate favelle siano da usare tra gli 

uomini nello scrivere, ma le proprie loro, quando seno di qualita che ricever possano, 

quando che sia, ancora esse dignitá e grandezza [...] Cicerone [...] s'ingegna accrescere 

autoritá in molte delle sue composizioni lodandola, e consigüando i romani uomini e 

Tocant a la lliq:ó histórica que adduía Stro2za, Giulio no es creu 

de cap manera que els romans pariessin el vulgar - tesi que poc mes 

endavant Federico Fregoso, el quart interlocutor, desacredita perqué no 

se'n conserva cap testimoni - i li replica que el grec era llavors una 

llengua mes prestigiosa que no el llatí perqué havia acumulat mes bons 

escriptors, pero que no per aixó els romans l'haurien preferit a la seva 

parla. Peí Medici, la llei que revela la historia de les llengües és justament 

que totes les nacions haurien preferit cultivar les que consideraven 

própies, sempre i quan entenguessin que tenien qualitats: per aixó Cicero 

empla9ava sovint els romans a escriure en llatí a fi d'enriquir i acréixer la 

Uengua i per la mateixa rao Ciño da Pistoia, Dante, Petrarca, Boccaccio i 

altres autors s'haurien dedicat a compondré les rimes i proses que han 

conferit autoritat i dignitat al vulgar/*^ 
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invitandogli alio scrivere romanamente e a fare abondevole e ricca la loro lingua piü che 

l'altrui. Questo medesimo della nostra volgare messer Ciño e Dante e il Petrarca e il 

Boccaccio e degli altri di lontano prevedendo, e con essa molte cose e nel verso e nella 

prosa componendo, le hatino tanta autoritá acquistata e dignitá". Bembo reutüitza aquí 

un passatge del Convimo, I, X I , 14, en qué Dante, per defensar els rimadors italians dels 

que els censuraven per preferir el seu vulgar al de Proven9a, fa servir, al seu torn, 

l'autoritat de Cicero, el qual ja s'havia hagut de defensar dels que blasmaven els romans 

que preferien el llatí abans que el grec, cf. Tavoní [2000:126]. 

Bembo adopta l'estratégia que ja havia desplegat Landino 

d'explicar una historia de la poesia que progressa i acumula escriptors al 

servei de l'enriquiment i l'ennobliment de la Uengua, d'ampUar-ne els 

recursos i el léxic i de poUr-ne la rudesa originaria, una historia que es 

carrega d'autoritat i afavoreix la igualtat i la continuítat entre Uengües i 

tradicions Uteráries en la mesura que es dissenya perqué valgui per al 

grec, el Uatí i el vulgar. Admetía Landino que el vulgar havia progressat 

d'una manera atípica perqué Dante havia estat l'origen i la culminació 

d'aquesta historia: als rimadors anteriors els atorgava un paper irreUevant 

i per forga poc podia aportar Petrarca a una Uengua que havia heretat ja 

quasi bé perfeccionada: malgrat tot, Landino animava els florentins a 

seguir miUorant la Uengua per raons patriótiques i perqué la historia no 

podia aturar-se. 

Bembo assumeix aquí un principi i un curs molt semblants 

d'aquesta evolució, pero no U posa un final. Ben al contrari, aclareix que 

els poetes del Tres-cents van contribuir a desenvolupar el vulgar en la 

mesura que fer-ho els va reportar fama i prestigi, pero que ni de bon tros 

van conrear-lo fins extreure'n totes les quaUtats. E n aquest punt, B e m b o 

reorienta l'estratégia de Landino de fer servir la historia per promoure 

que s'escrigui en vulgar: no converteix les corones florentines en mestres 

als quals imitar i alhora en fites insuperables, sino que aUarga els orígens 

fins al present per persuadir que resta molta historia per fer. Així, 

assegura que el vulgar encara no és una Uengua molt rica i que no U 

sobren escriptors, de manera que qui s'hi dediqui podrá aspirar a obtenir 
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La citado continua la de la nota anterior, 83: "[. . .] le hanno tanta autorita acquistata e 

dignita, quanta ad essi é bastato per divenire famosi e iUustri, non quanta per aventura si 

puó in sommo allei daré e accrescere scrivendo [...] Perció che questa lingua non si 

vede ancora essere molto ricca e ripiena di scrittori, chiunque ora volgarmente scriverá, 

potra sperare di mentar buona parte di quella grazia che a' primi ritrovatori si da delle 

belle e laudevoli cose". 

el mérit que sempre es concedeix ais primers inventors de les coses belles 

i Uoables." 

E n aquest relat, Dante, Petrarca i Boccaccio perden la condició 

de models literaris, pero segueixen sent els primers poetes de la história 

del vulgar. N o obstant aixó, a mesura que el diáleg avan9a i Bembo va 

reescrivint aquesta história, els papers canvien i Petrarca i Boccaccio 

s'aUunyen deis orígens per erigir-se en el Virgili i el Cicero de la tradició 

vernacla. I és que Finici de la poesia sembla caure molt Uuny de l'época 

de Dante quan Bembo fa expUcar a Federigo quan i com va néixer la 

llengua vulgar. N o es pot precisar el moment just en qué va aparéixer, 

només sitoar-lo a l'época en qué els bárbars van comentar a ocupar Italia 

i assumir que va créixer i consolidar-se a mesura que les nacions 

estrangeres van anar assentant-se al territori. 

D e com va formar-se, Federigo en pot expHcar mes coses. 

D'entrada, que les llengües deis bárbars i la deis romans - que és també la 

deis interlocutors, en tant que italians - no s'assemblaven de res, fet que 

explicarla que tots plegats aprenguessin i adoptessin d'una manera 

defecmosa la parla deis altres. Aquest procés d'intercanvi i de corrapció -

peí que sembla - mútaa de les llengües hauria desembocat en la formació 

del vulgar, deixant, pero, en la nova llengua molts mes elements de la 

llatina que no deis idiomes bárbars. Federigo addueix dos factors per 

explicar que el vulgar s'assembli molt mes al llatí que no a cap llengua 

transalpina: una "forga del cel nadiu" que hauria impregnat el vulgar de 

la llengua namral del territori, mes que no de les parles foranes i el fet 

que durant segles anessin canviant els pobles bárbars que ocupaven 

Italia, successió que hauria disminuir notablement la influencia que els 
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idiomes de gots, longobards, vándals o francesos haguessin pogut teñir 

damunt del vulgar.'^* 

Així, Bembo es fa seus els orígens bárbars amb qué Flavio 

Blondo havia condemnat el vulgar a ser una llengua abjecte i culpable, 

pero per reescriure'ls de manera que hi ressalti la idea que el vulgar 

hauria tíngut i conservaría una filiado natural amb el llatí perqué 

ambdues Ilengües pertanyerien a una mateixa térra i a un mateix poblé. 

E n aquest punt, convé bandejar la distinció que abans havien fet Cario 

Bembo i Giulio de' Medici entre un vulgar propi i natural i un llatí 

estranger i impostat per suggerir, ben altrament, que l'un hauria perviscut 

en l'altre, s'hi hauria transferit, pero no d'una manera conscient i 

meditada i al cap del temps, com voüa Landino, sino en origen i per la 

condició compartida de ser Ilengües italianes. E s llavors que l'objecte de 

la historia deixa de ser el vulgar per convertir-se en la llengua d'Italia i 

que la historia política del país passa a regir Fesdevenir de la llengua. Així, 

Bembo explica que, d'en9á de la dominado bárbara, Italia hauria perdut 

l'antiga gloria i, amb eUa, la gravetat deis mots, de manera que, oprimida, 

' 8 Bembo, Vrose, I, VII, 86: "[...] Se la nostra volgar lingua non era a que' tempi nata, ne' 

quali la latina fiori, quando e in che modo nacque ella? - II quando - rispóse messer 

Fedetigo - sapere appunto, che io mi creda, non si puó, se non si dice che ella 

cominciamento pigliasse infino da quel tempe, nel quale incominciarono i Barbari ad 

entrare nella Italia e ad occuparla, e secondo che essi vi dimorarono e tenner pié, cosí 

ella crescesse e venisse in stato. Del come, non si puó errare a diré che, essendo la 

romana lingua e queUe de' Barbari tra sé lontanissime, essi a poco a poco della nostra 

ora une ora altre voci, e queste troncamente e imperfettamente pigliando, e noi 

apprendendo similmente delle loro, se ne formasse in processo di tempo e nascessene 

una nuova, la quale alcuno odore deU'una e dell'altra ritenesse, che questa volgare é, che 

ora usiamo. La quale se piü somiglianza ha con la romana, che con le barbare avere non 

si vede, é perció che la forza del natío cielo sempre é molta, e in ogni térra meglio 

mettono le piante che naturalmente vi nascono, che quelle che vi sonó di lontan paese 

pórtate. Senza che i Barbari, che a noi passati seno, non sonó staü sempre di nazione 

quegli medesimi, anzi diversi; e ora questi Barbari la loro lingua ci hanno recata, ora 

quegli altri, in maniera che ad alcuna delle loro grandemente rassomigliarsi la nuova 

nata lingua non ha potuto". 
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Bembo, Frose, I, VII, 87: "Presi adunque e costumi e leggi, quando da questi Barbari e 

quando da quegli altri, e piü da quelle nazioni che posseduta l'hanno piü lungamente, la 

nostra bella e misera Italia cangió, insieme con la reale maestá deU'aspetto, eziandio la 

gravita delle parole, e a favellare cominció con servile voce; la quale, di stagione in 

stagione a' nepoti di que' primi passando, ancor dura, tanto piú vaga e gentile ora che 

nel primiero incominciamento suo non fu, quanto ella di servaggio liberandosi ha 

potuto intendere a ragionare donnescamente. - Deh voglia Idio, - a queste parole 

traponendosi disse súbitamente il Magnifico — che ella, messer Federigo, a piú che mai 

servilmente ragionare non si ritorni; al che fare, se il cielo non ci si adopera, non mostra 

che ella sia per indugiarsi lungo tempo, in maniera e alia Francia e alie Spagne bella e 

buona parte de' nostri dolci campi donando, e alia compagnia del governo invitándole, 

ce ne spogbamo volontariamente a poco a poco noi stessi; mercé del guasto mondo, 

che, Tantico valore dimenticato, mentre ciascimo di far sua la parte del compagno 

procaccia e quella negU agi e nelle piume disidera di godersi, chiama in aiuto di sé, 

contra O suo sangue medesimo, le straniere nazioni, e la ereditá a sé lasciata dirittamente 

in quistion mette per obliqua via". Figura que el diáleg de les Frose hauria tingut lloc a 

fináis del 1502, no gaires a n ^ després que el 1494 Texércit francés de Caries VIII envaís 

Italia grácies a les maquinacions, entre d'altres, deis dues de Milá i de Ferrara, per 

enfrontar-se a les forces papáis, al regne de Nápols — en mans de la corona aragonesa - i 

a la república veneciana, fet que alguns historiadors de l'época van qualificar de 

no pas per voluntat o per inclinado natural, hauria comengat a parlar 

amb veu servil. 

Un cop redistribmdes les culpes de la barbarie originaria del 

vulgar. Bembo en vincula la progressió - primer una Uengua dura, amb el 

temps mes noble i elegant, aixó és, mes Uterária - al fet que els itaUans 

s'aUiberessin de servituds i recuperessin les Uibertats. Aquesta evolució 

hauria continuat fins al present, pero Bembo té interés en fer una crida 

patriótica - com Landino, pero dirigida a totes les regions - perqué no 

s'estronqui i U fa expressar a Giuliano la por que ItáUa no tomi a parlar, 

en breu, amb una Uengua sotmesa, ates que els regnes, ducats i 

repúbUques que s'haurien d'ajudar s'enfironten entre eUs i s'aUen amb 

nacions estrangeres - francesos, espanyols - que aprofiten l'ocasió per 

repartír-se el país.® 
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Bembo s'apropia aquí d'elements d'una altra história prou 

divulgada, perqué ja Leonardo Bruni havia explicat que les ciutats 

toscanes havien comengat a recuperar-se culturalment en desfer-se del 

jou de l'invasor i que, des de llavors, havien maldat per refinar l'estil 

literari fent rimes fins l'época de Dante i rehabüitant l'eloqüéncia llatina a 

partir de Petrarca. En aquest relat, els primers progressos del vulgar es 

confonien amb els d'una história üterária que no feia distindons entre 

llengües. Bembo insinúa només que les mülores del vulgar l'haurien fet 

una llengua mes apta per a la üteratura, pero aquí no arriba a predsar 

quin lloc ocuparia en aquest progrés la invenció de les rimes: no ho fa, 

perqué la tradició historiográfica quasi mai no n'ha sabut o volgut dir res 

de concret, precís i memorable, deis segles anteriors a l'época de Dante, 

pero també perqué Bembo entén que aquests orígens pertanyen a una 

altra história. 

Per conferir-ü autoritat a aquesta altra história. B e m b o la 

introdueix al diáleg fent que Strozza asseguri que ha sentit a dir moltes 

vegades que els itaüans van aprendre d'un altre poblé - mes que no 

inventar - l'art de compondré versos. E n interessar-se per quan i com 

van fer-ho, Federigo H respon que, tocant al temps, ni es conserven ni es 

té notícia de composicions fetes abans de l'época de Dante i, tocant al 

mestratge, ü expüca que, de les dues versions que corren - la que 

l'atribueix ais sicñians i la que l'assigna ais provengáis -, hi ha mes raons 

per creure's la segona: de la poesia siciüana antiga, se'n coneix la fama, 

pero no els autors i, a mes, es tractaria d'una reputació injusta i inexacta 

perqué es deuria al fet que fins a l'época de Dante, del vulgar se n'hagués 

dit siciüá. E n canvi, de la influencia exercida per la tradició provengal, les 

antigües rimes toscanes en donarien compte a bastament.™ 

calamitat i van interpretar com a prova inequívoca que per ais italians comen?ava una 

nova era de submissió davant deis bárbars, vid. Cochrane [1981:163-71]. 

™ Bembo, Prose, I, VII, 87-9: "[...] Se la volgar lingua ebbe incominciamento ne' tempi, 

messer Federigo, e nella maniera che detto avete, il che a me verisimile si fa molto, il 

verseggiare con essa e il rimare a qual tempo incominció, e da quale nazione si prese 
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Convé recordar que ja Angelo Poliziano s'havia fet ressó deis 

orígens sicilians i francesos de la poesia vulgar italiana a l'epístola 

proemial de la Raccolta Aragonese, pero alH no constimién dues possibles 

procedéncies, sino que hi apareixien integrats en una mateixa seqüéncia 

histórica: haurien passat de Sicilia a Franca i d'aUí a Italia. La decisió de 

Bembo de replantejar aquests orígens i fer-los incompatibles pot recolzar 

en un major coneixement de les reiacions entre la tradició trobadoresca i 

la poesia vulgar i, alhora, en la posició secundaría que els cangoners de 

h'rica antiga italiana que pogués manejar concedissin a les rímes 

sicüianes.^' Ara bé, que hi ha també interessos crítics i Ungüístics per 

egli? Con ció sia cosa ciie io ho udito diré piü volte che gl' itaüani uomini apparata 

hanno questa arte, piü tostó che ritrovata. - Né questo ancora sapere minutamente si 

puó - rispóse messer Federigo. - E il vero, che in quanto appartiene al tempo, sopra 

quel secólo, al quale successe quello di Dante, non si sa che si componesse, né a noi di 

questo fatto memoria piü antica é passata; ma dello essersi preso da altri, bene tra sé 

sonó di ció in piato due nazioni: la Cicüiana e la Provenzale. Tuttavolta de' Cicüiani 

poco altro testimonio ci ha, che a noi rimaso sia, se none il grido; che poetí antíchi, che 

che se ne sia la cagione, essi non possono gran fatto mostrarci, se non sonó cotali cose 

sciocche e di niun prezzo, che oggimai poco si leggono. II qual grido nacque perció, che 

trovandosi la corte de' napoletani re a quelli tempi in Cicilia, il volgare, nel quale si 

scriveva, quantunque italiano fosse, e italiani altresi fossero per la maggior parte quelli 

scrittori, esso nondimeno si chiamava cicüiano, e ciciliano scrivere era detto a quella 

stagione lo scrivere volgarmente, e cosi infino al tempo di Dante si disse. De' 

Provenzali non si puó diré cosi; anzi se ne leggono, per chi vuole, moltí, da' quaH si 

vede che hanno apparate e tolte molte cose gli antíchi Toscani, che fra tattí gl' italiani 

popoli a daré opera alie rime sonó senza dubbio statí primieri [...] Perché errare non si 

puó a credere che il rimare primieramente per noi da quella nazione, piü che da altra, si 

sia preso". Bembo fa una interpretado interessada del passatge dd De vulgari eloquentia, 

I, XII, 2, en qué Dante explica a qué s'hauria degut la fama del siciliá. 

Pulsoni [2000: 37; 45-52] explica que l'interés de Bembo per la poesia provengal s'ha 

de sitaar ben a comengament de segle, al 1501, quan estava treballant en una edició del 

Petrarca vulgar. No n'hauria tingut, pero, un coneixement directe, d'aquesta tradició, 

sino a través del cant vint-i-sisé del Purgatori, on Dante fa parlar Arnaut Daniel, i de la 

cangó L X X deis Rerum vulgariumfragmenta de Petrarca, on s'hi cita un vers provengal. La 

recerca de Bembo en aquest sentit no hauria progressar gaire - no hauria pogut anar 
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gaire mes enllá que comentaristes de Petrarca com Francesco Füelfo - i se n'hauria 

desinteressat fins després del 1515, quan s'hauria fet transcriure el E)e vulgari eloquentia de 

Dante que Giangiorgio Trissino havia traduit i difós poc abans. El tractat dantista és la 

font principal de les consideracions de Bembo sobre la métrica proven^al als capítols 8 i 

9 del Ilibre primer de les Vrose: en concret, la idea que els proveníais foren els primers 

rimadors surt de Dve I, x, 2. Les explicacions recolzen també en passos de la Comedia i 

dels Trionfi petrarquescos. En paral leí, pero. Bembo hauria míllorat prou el domini del 

provenid com per veure's amb cor de traduir les vides de trobadors que coneixia d'un 

dels can^oners proveníais que a l'época círculaven manuscrits. L'interés fdológic de 

Bembo per la poesia proveníal hauria continuat després que apareguessin les Vroser. en 

una carta de fináis de 1530, assegura que té la intenció de confegir una antología de 

rimes i vides, pero no va poder acabar l'obra, de la qual només se'n conserven algunes 

feínes preparatóries. Sobre el coneixement de Bembo dels trobadors, vid. quoque 

Meneghetti [2000]. Bologna [2000: 99-103] argumenta de manera convincent que 

Bembo es fa una idea de la lírica italiana antiga a partir de canfoners confegits al segle 

XTV que responen a la intenció de subratllar la primacía dels estikiovistes i de 

presentar-los com el principi d'ima tradició en qué hi haurien entroncat Ciño i Petrarca. 

En aquests recuUs, els antics poetes sicüians es confonen i mínoritzen en un gmp 

d'autors "sículotoscans" que es postposa als stilnomsti. En altres códexs, pero, la 

disposició de les composicions afavorirá que els antics sicilíans optin al paper de pares 

fundadors de la tradició lírica en italiá; la difusió d'unes i altres antologies, al costat de 

les discrepáncíes entre els testimotiis de Dante i Petrarca, explica les tensions que 

afloren a la crítica i a la historiografia entre els orígens proveníais i els sicilíans de la 

poesia toscana. 

bandejar la tradició siciliana i concentrar-se en indagar el llegat provengal 

de la poesia vulgar es fa palés d'una manera gradual, primer, en afirmar 

Federigo que els manUeus dels versos fets a la Toscana demostren que 

son els mes antics d'Itália i, poc mes endavant, en establir que, si no es 

coneixen rimes mes antigües que les d'Occitánia, a excepció de les 

poques que es llegeixen en llati', les rimes toscanes han de ser, llavors, les 

segones mes antigües. Al seu torn, aquest interés per demostrar que la 

poesia escrita en tosca és la primera feta en vulgar italiá i que és hereva 

de les rimes origináries obeeix a la pretensió de legitimar amb la historia 

la convicció que aquesta parla, mes en concret, el florenti', és superior a 
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qualsevol altra del país i que per aixó s'hi han de fonamentar les regles i 

trobar-hi els modeis de la liengua literáriaJ^ 

Ara bé, també cal demostrar que les rimes provenfals en qué 

s'haurien inspirat els antics poetes toscans, a banda de ser les prímeres, 

teñen altres qualitats, necessitat peremptória en una cultura literaria que 

de seguida qualifica de bárbara qualsevol tradició forana que no tingui 

arrels en les civilitzacions antigües. D'aquí que Federigo en narri una 

historia en qué remarca que hi va haver un temps en qué molts pobles 

van coincidir en considerar que la parla provengal era superior a la resta i 

la mes adequada per compondré versos, de manera que els catalans, 

espanyols, francesos i italians que es dedicaven a fer rimes, empraven el 

provenyal. Que aquesta liengua tingues una historia tan Marga, productiva 

i prestigiosa s'explicaria perqué les nacions que l'empraven haurien sabut 

mantenir la pau durant molt de temps, perqué en aquelles terres hi 

haurien proliferat els senyors i les corts i tot plegit hauria afavorit que 

hom aprecies les lletres, que es dediques a escriure i que inventes les 

primeras rimes. E s tracta d'una historia idealitzada que contrasta amb la 

d'Itália i amb la situado que tant lamentava Giulio i que albora ha de 

servir d'estímul i horitzó d'una política cultural i lingüística d'abast 

nacional basada en la primada toscana, d'on que s'hi remarquin les 

bondats que diversos pobles, a banda de les parles que facin servir, 

comparttíxin una mateixa Mengua literaria," 

Remeto a les ultimes frases del fragment citat en la nota 68 i a les ultimes del 

fragment de la nota següent. 

''̂  Bembo, Pnse, I, VIII, 90-1: " E a per tutto fl Ponente la favella provenzale ne' tempi, 

ne' quali ella fiori, in prezzo e in istjma moka, e tra tutti gli alai idiomi di quelle partí dt 

gran langa ptimieía; con ció sia cosa che dasciino, o Francese o Fiamingo ó Guascone 

o Borgognone o altramente di quelle nazioni che egli si fosse, ñ quale bene scrivere e 

specialmente verseg^ar volesse, quantunqae egli Provenzale non fosse, lo faceva 

pfovenzaimente. Anzi ella tanto oltre passó in riputazione e fama, che non solamente 

Catalani, che vicinissimi sonó alia Francia, o puré Spagnuoli piú adentto, tra' quali fo 

uno il Re Alfonso d'Aragona, figüuolo di Ramondo Beringhieri, ma oltre acció eziandio 

alquanti Italiani si truova che scrissero e poetarono provenzalmente [...] Fu adunque la 
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provenzale favella estimata e operara grandemente [...] Né é da maravigliarsene, perció 

che non patendo quelle genti molti discorrimenti d'altre nazioni, e per lo piú lunga e 

tranquilla pace godendo e allegra vita menando, come farmo tutte naturalmente, 

avendovi oltre acció molti signori piü che non v'ha ora e molte corti, agevole cosa fií 

che tra esse in ispazio di lungo tempo lo scrivere venisse in prezzo, e che vi si trovasse 

primieramente il rimare, si come io stimo; quando si vede che piú antiche rime delle 

provenzali altra lingua non ha, da quelle poche in fuori che si leggono nella latina, giá 

caduta del suo stato e perduta". Cal remarcar que altres historiadors menys interessats 

que Bembo en prestigiar el provenga! argüirán que, en realitat, no era la Uengua propia 

de Provenga, sino una barreja d'altres parles que, en fer-se servir sobretot en aquest 

comtat, s'acabá anomenant provengal: un argument análeg al que Bembo utilitza contra 

la fama — injusta - del siciliá, havent estrafet a conveniencia el dictat de Dante. 

Segons Federigo, els toscans haurien adoptat deis provengáis moltes variants 

métriques, entre d'altres: les sextines inventades per Arnaut Daniel, la rima a meitat de 

vers {rimalmeí^o), molt usada per Gúrautz de BorneiU, i els versos trencats {nttí). Els 

poetes itaUans esmentats, Petrarca a banda, I, X, 97-8: "[...] e molte altre voci di questa 

maniera [acabades en -anza] in Guido GuinicelU si le^ono, in Guido Cavalcanti, in 

messer Ciño, in messer Onesto, in Buonagiunta, in messer Piero dalle Vigne, e in altri e 

poetí e prosatori di quella etá. Passó questo uso di fine a Dante, e al Boccaccio altresi: 

tuttavia e aU' uno e aU' altro pervenne o^imai stanco". Les conclusions de la re-visió 

deis préstecs, I, XI , 104: "Né solamente molte voci, come si vede, o puré alquantí modi 

De seguit, el diáleg es concentra en examinar les formes 

métriques, les rimes i el léxic que els poetes toscans haurien manllevat de 

la tradició provenga!, els quals s'il -lustren amb versos d'un repertori de 

poetes — de Guinizzelli a les tres corones - molt semblant al que apareixia 

al proemi del recull de Lorenzo i Poliziano. Entén Federigo que la revisió 

demostra que els toscans van aprendre Part de fer versos sobretot deis 

proveníais, adverteix que els poetes italians que mes s'haurien servit de la 

tradició trobadoresca son els de mes fama - afirmado que s'adiu amb 

qué Petrarca forneixi mes exemples que cap altre autor i amb la valorado 

que se'n fará després - , i conclou que així com la Uengua toscana va 

comenfar des de Uavors a guanyar prestigi, de la provengal va comengar 

a perdre-se'n les rimes i l'ús fins al punt que al present ja quasi bé ningú 

no el compren. 
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del diré presero dalla Provenza i Toscani; anzi essi ancora molte figure del parlare, 

molte sentenze, motó argomentí di canzoni, motó versi niedesimi le furarono, e piu ne 

fufaron quclii, che maggiori stati sonó e migüor poeti riputati [...] Per le qoai cose, 

quello estimar si pao, che io, messer Breóle, rispondendo vi dissi, che il verse^are e 

rimare da quella nazione piú che da altta s* é preso. Ma si come la toscana lingua, da 

quelle stagioni a p%liar riputazione incominciando, crebbe in onore e in prezzo quanto 

s'é veduto di giomo in gíomo, cosi la proveazale é ita mancando e perdendo di secólo 

in secólo in tanto, che ora aon che poed si ttnovino che scrivano piovenzalmeme, ma 

la lingua medesima é poco meno che sparita e dileguatasi delJa centrada". 

E n aquest punt, els interlocutors comencen a discutir sobre quin 

ha de ser el wlgar en qué cal fonamentar Pilaliá Mterari í ben aviat 

s'evidencia que les histories que Bembo ha fet explicar fins aquí 

exerceixen pressió per persuadir que el model l'ha de proveir el florentí. 

N o obstant aixó, abans d'examinar aquests usos de la historia, prefereixo 

fer « a salt fins ais primers capítois del segon l ibre de les Prose perqué allí 

s'hi acaba de completar la narmdó que comentpa amb el m e s t r a ^ 

proven^al i els primers trobadors italians, i perqué és sobretot d'aquest 

últim tram del relat, que ateny Dante, Petrarca i Boccaccio, d'on surt el 

gniix de saber historie que s'esgrimeix en la discussió Hngüística. 

Bembo anteposa a aquesta natració una Uoaaga de Tesctiptura i 

deis pobles que, l'un rere l'altre, l'haurien apreciat i cultivat de manera 

destacada: des deis egipcis, passant pels caldeus i els grecs, fins els 

romans, deis quals n'haurien agafat el .releu els itaüans, ates que en prosa 

i metre vulgars ja es poden llegir no molts, pero sí excel ients escriptors. 

L'inici del progrés que hauria fet aixó possible aquí tampoc no es precisa, 

pero es remunta a l'época anterior a Dante, en qué a Florencia, a la 

Toscana i en alttes llocs, haurien comengat a proliferar els rimadors. 

Reapareixen aquí els noms d'aiguns deis poetes que s'havien 

adduít al primer Ilibre per exemplificar el llegat provenid de la Hteratura 

toscana, pero integrats ara en una nómina molt mes Ikrga que ranterior i 

també que la de la 'Racmlta. Bembo es limita a enfilar autors sense valorar-
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los ni jerarquitzar-los fins que no acaba la relació deis rimadors que 

haurien precedit Dante i encara, de retop, en asseverar que Fautor de la 

Comedia els hauria deixat molt enrere. Entre FAlighieri i Petrarca, es fa 

memoria de Ciño da Pistoia, de Diño Frescobaldi i de lacopo, fill de 

Dante, i en arribar a Fautor del Can^niere, Bembo assegura que en ell s'hi 

reuneixen totes les grácies de la poesía vulgar i, el mes important, hi fa 

acabar el report deis poetes per recular de nou fins al temps de Dante i 

donar compte d'uns pocs prosistes que Boccaccio hauria superat de llarg, 

mes encara passat el temps, en la mesura que Fescriptor florentí hauria 

anat millorant en cada obraJ^ 

^ 5 Bembo, Prose, 11, II, 128-31: " É ora, monsignor messer Giulio, e a questi ultimi secoli 

successa alia latina lingua la volgare; et é successa cosi felicemente, che giá in essa, non 

pur molti, ma ancora eccellenti scrittori si le^ono, en el verso e nella prosa. Perció che 

da quel secólo, che sopra Dante infino ad esso fu, cominciando, molti limatori 

incontanente sursero, non solamente delta vostra cittá e di tutta Toscana, ma eziandio 

altronde; si come fiírono messer Piero dalle Vigne, Buonagiunta da Lucca, Guitton 

d'Arezzo, messer Rinaldo d'Acquino, Lapo Gianni, Francesco Ismera, Forese Donati, 

Gianni Alfani, Ser Brunetto, Notaio Jacomo da Lentino, Mazzeo e Guido Giudice 

messinesi, il re Enzo, lo 'mperador Federigo, messer Onesto e messer Semprebene da 

Bologna, messer Guido Guinicelli bolognese anch' egli, molto da Dante lodato, Lupo 

degü Uberti, che assai dolce dicitor fu per quella etá senza fallo alcimo, Guido Orlandi, 

Guido Cavalcanti, de' quali tutti si le^ono ora componimenti; e Guido Ghisiieri e 

Fabmzio bolognesi e Gallo pisano e Gotto mantovano, che ebbe Dante ascoltatore 

delle sue canzoni, e Niño sanesi e degli altri, de' quali non cosí ora componimenti, che 

io sappia, si leggono. Venne appresso a questi e in parte con queso, Dante, grande e 

magnifico poeta, il quale di grandissimo spazio tutti adietro gli si lasció. Vennero 

appresso a Dante, anzi puré con esso lui, ma allui sopravissero, messer Cinc, vago e 

gentil poeta e sopra tutto amoroso e dolce, ma nel vero di molto minore spirito, e Diño 

Frescobaldi poeta, a quel tempo assai famoso ancora egli, e lacopo Alaghieri, figliuol di 

Dante, molto, non solamente del padre, ma ancora di costui minore e men chiaro. Seguí 

a costoro il Petrarca, nel quale uno tutte le grazie della volgar poesía raccolte si 

veggono. Furono altresi moM prosatori tra quelli tempi, de' quali tuttí Giovan ViUani, 

che al tempo di Dante fu e la istoria florentina scrisse, non é da sprezzare; e molto 

meno Pietro Crescenzo bolognese, di costui piü antico [...] E alcuni di quelli ancora 

che in verso sctissero, medesimamente scrissero in prosa [...] Ma ciascun di loro vinto 
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Que Bembo amplii' el repertori corrent d'autors anteriors a 

Dante, que identifiqui antics trobadors de Genova, de Venécia i de 

Mánma i que remetí els orígens de les rimes toscanes a la tradició 

provengal estimula, per una banda, que autors com Mario Equicola i 

Giammaria Barbieri reescriguin la história de la poesia vulgar italiana a la 

llum de les recerques sobre les relacions que hauria tingut amb l'occitana, 

pero també amb altres tradicions vulgars. Comporta, per l'altra - i és en 

examinar aquests canvis que em vull centrar ara -, que es qüestioni que 

siguin válids els relats i els cánons poétics que traíen histories com les de 

Landino i Poliziano, val a dir que acollides igualment a les Vrose i 

explotades en contextos i amb interessos canviants. 

D'entrada, cal fer notar que al relat de Bembo es consolida la 

tendencia a distanciar-se deis postulats de Landino que ja s'apuntava a la 

Raccolta i hi segueix disminuint la notorietat de Dante perqué no hi figura 

rti com a principi, ni com a perfecció. Ara no només se l'allunya de 

l'origen o de la reñindació de les rimes perqué continua augmentant-se el 

nombre de poetes que l'haurien precedit, sino que també se'n difumina la 

reUeváncia com a fita del progrés de la poética vulgar perqué, tot i que 

segueix representant un aveng significatiu, rere d'eU s'insereixen altres 

autors que el distancien en el temps i, per aixó, en quaUtat, de Petrarca, el 

qual, aquí, a mes de ser superior a Dante, com ja suggeria la ressenya de 

PoUziano, representa la culminado de la história i s'erigeix en el 

repositori de totes les virtuts Uteráries del vulgar. Assegura el üngüista 

que solament grácies a l'aretí i a Boccaccio el tosca hauria crescut de 

debo perqué un i altre haurien millorat notablement la feina deis 

escriptors anteriors, pero també — ha de lamentar Bembo - perqué 

després d'eUs cap autor - ni Bruni, ni Alberti, pero cal entendre que 

e superato fa dal Boccaccio, e questi medesimo da sé stesso; con ció sia cosa che tra 

molte composizioni sue tanto ciascuna fa migliore, quanto ella nacque dalla fanciuUezza 

di lui piü lontana". 
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''̂  Bembo, Pwse, II, II, 131: "Sonó dopo questi stati, nell' una faculta e nell' altra, molti 

scrittori. Vedesi tuttavolta che il grande crescere deUa lingua a questi due, al Petrarca e 

al Boccaccio, solamente perverme; da indi innanzi, non che passar piü oltre, ma puré a 

questi termini giugnere ancora niuno s' é veduto. II che senza dubbio a vergogna del 

nostro secólo si trarrá; nel quale, essendosi la latina lingua in tanto purgata dalla ruggine 

degl' indotti secoli per adietto stati, che ella o^imai Tantico suo splendore e vaghezza 

ha ripresa, non pare che ragionevolmente questa lingua, la quale a comperazione di 

quella di poco nata diré si puó, cosí tostó si debba essere fermata, per non ir piü 

innanzi". 

'''' Val a dir, pero, que perqué el tosca de les tres corones esdevingui la llengua áuria deis 

italians. Bembo no dubta en contribuir que la historia confirmi la primada deis poetes 

tres-centístes amb Instruments filológics, per exemple, en transcriure amb 

tampoc Lorenzo o Poliziano - no hauria estat capa? ni tan sois d'acostar-

se al niveU que haurien assolit Petrarca i Boccaccio.^' 

Si es compara aquest relat amb els anteriors de les Pwse, es posa 

de manifest que quan Bembo ha de defensar i promoure que s'escrigui 

en vulgar abans que en llatí, dissenya la historia d'una manera 

programática: només té principi, revela que el progrés ni de bon tros ha 

tocat sostre i que encara es pot enriquir i polir molt la llengua i la 

literatura. E n canvi, quan ha d'adduir que per escriure d'una manera 

óptima s'ha d'adoptar el florentí abans que altres variants i imitar l'estil i 

el léxic de Petrarca i Boccaccio abans que de cap altre autor, Bembo 

desplega una historia normativa que ha de teñir origen, creixement i 

perfecció per demostrar que ha tingut mes escriptors i mes il lustres que 

cap altre vulgar i per proveir models que no es puguin qüestíonar. E s per 

aixó que Bembo prefereix no afegir cap altre autor rere deis dos mestres 

flotentins: així evita que es pugui inferir que n'hauria estat deixeble i que 

n'hauria continuat la feina. Alhora, posa émfasi en qué el progrés historie 

del vulgar hauria culminat i s'hauria aturat en Petrarca i Boccaccio per 

dignificar la seva política lingüística en presentar-la com una empresa de 

restauració análoga a les que es dediquen a rescatar les Ilengües i els 

sabers antícs de la ignorancia i de l'oblit.^^ 
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modificacions un manuscrit autógraf de Petrarca quan li sembla que algunes Uî ions no 

s'ajusten prou al model que les corones haurien de fornir, cf. Pulsoni [1997b: 101]. 

Segons Cario Bembo, els mots toscans sonen millor que ds venecians perqué están 

mes ben formats i el florentí respecta mes les regles gramatícals i té mes recursos 

retórics que no el veneciá: que hi abundin els escriptors és causa d'aixó, pero alhora una 

rao mes de la seva superioritat, I, XV, 112-3: "La dove la toscana e nel parlare é vaga e 

nelle scritture si legge ofdinatíssima, con d ó sia cosa che ella, da moltí suoi scrittori di 

tempo ín tempo indirizzata, é ora in guisa e regolata e gentíle, che o ^ m a i poco 

disiderare si puó piú oltra [...] E perció che tanto sonó le linguc belle e buone piü e 

meno l'una dell' altra, quanto elle piú o meno hanno iUustri e onorati scrittori, 

sicutamente diré si puó, messer Ercole, la fiorentina lingua essere non solamente della 

mía, che senza contesa la si mette itinanzi, ma ancora di mtte l'altre volgari, che a nostro 

conosdmento pervengono, di gran lunga primiera". Per aprofundir en les teories de 

Bembo i altres crítics i lingüistes italians del Cinc-cents sobre l'eufonia i la dolfor i la 

bellesa dd vulgar tosca, vid. Vega [1992:182-8]. 

De fet, les tensions que genera interpretar i fer servir la história 

com un progrés obert i alhora com un cicle tancat ja afloren al Ilibre 

primer de les Prvse, en preguntar-Ii Strozza a Cario per qué considera que 

el florentí és mes gentil i elegant que el veneciá. E l germá de Pietro 

Bembo addueix diversos arguments, pero el que m'interessa destacar és 

que argüeix, com havia fet Landino, que una llengua és mes honorable 

quants mes i mes il -lustres escriptors ha tingut i que, d'acord amb aquest 

criteri, la parla florentina ha de passar per davant de qualsevol altra 

d'Itália.™ 

La rao imph'cita que fa de l'acumulació d'escriptors un argument 

efica^ és que s'assumeix que una llengua progressa grácies ais esforgos 

coHegiats de tots els que es dediquen a escriure-hi i que uns es 

beneficien del mestratge deis que els han precedit i exerceixen, al seu 

tom, de models deis que venen després. Ara bé, plantejar el progrés 

d'una llengua i d'una literatura en aquests termes afavordx que es 

namralitzi la idea que si un poeta és d'una época posterior a la d'un altre, 

en principi també ha d'haver-lo superat en qualitat, perqué si en general 

no passés aixó, no podria parlar-se de progrés. E n aquesta concepció del 
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" Bembo, l?rose, I, X I X , 121-2: "Non dovea Cicerone o Virgilio, lasciando il parlare 

deUa loro etá, ragionare con quella d'Ennio o di quegji altri, che furono piú antíchi 

ancora di lui, perció che essi avrebbono oro pxirissimo, che delle preziose vene del loro 

fertile e fiorito secólo si traeva, col piombo della rozza etá di coloro cangiato; si come 

diceste che non doveano il Petrarca e il Boccaccio col parlare di Dame, e molto meno 

canvi, el pas del t emps p o t utilitzar-se de manera immedia ta c o m u n 

criteri de qualitat, per aixó l 'ordre d 'una seqüéncia histórica d e poe tes 

indica sovint una jerarquía de qualitat literaria, pe r aixó la historia descri ta 

en aquests termes juga mes a favor de Petrarca que n o d e D a n t e i quan 

es reconsidera a la baixa el valor de les apor tac ions d e l'Alighieri - de l 

qual t a m b é s'havia assegurat q u e ningú m a i n o podr ía superar- lo fent 

r imes - solen adduir-se a rguments q u e r eme ten a Festadi d e 

desenvo lupament literari d e l 'época del poe ta . 

Aques ta visió d e la historia p o t fomir raons pe r demos t r a r que 

Petrarca és super ior a D a n t e , q u e represen ta una fita e n el p rogrés de la 

Uengua i d e la literatura i que cal adoptar - lo c o m a m o d e l , pe ro revela q u e 

té una eficacia limitada si t a m b é s'assegura que , després d'eU i d e 

Boccaccio, aques t progrés s 'hauria es t roncat . E n aquest p u n t , és u n a altra 

la concepc ió del mest ra tge que es revela úti l i és la historia replantejada 

c o m u n con t inu cíclic a m b alts-i-baixos q u e es p o t p o s a r al servei de l 

discurs lingüístic. Així, en plantejar Cario en qui s'ha d 'emmiraUar qui 

vulgui escriure bé , estableix c o m a n o r m a que cal fer-ho en els antics, 

p e r o matisa que s 'ha d e fer s e m p r e q u e aquests antics t inguin u n a parla 

millor q u e la deis m o d e m s . I p e r il -lustrar-ho, explica q u e si Cicero i 

Virgili haguess in preferit l'estil d 'Enn i o d 'escr iptors encara mes antics 

abans que el de la seva época, haur ien bescanvia t o r pe r p l o m , el mate ix 

ma l negoci que haur ien fet Pet rarca i Boccacc io si haguess in adop ta t les 

maneres d e parlar de D a n t e o , p i t |or encara, d e poe tes anter iors c o m 

G u i d o Guinizzelli . E n canvi, Séneca, Lucá i to ts els que v ingueren 

després d e l 'edat d 'Augus t haur ien fet mil lor d ' imitar l'estil de Cicero i 

Virgili, i els italians faran bé d e presc indi r de l'estil q u e s'utílitza ara i 

d ' adop ta r el deis antics Pet rarca i Boccaccio . '^ 
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con quello di Guido Guinicelli e di Farinata e dei natí a quegli anni ratonare [...] 

Perché molto meglio e piü lodevolmente avrebbono e prosato e verse^ato, e Séneca e 

Tranquillo e Lucano e Claudiano e tutti quegli scrittori, che dopo '1 secólo di Giulio 

Cesare e d'Augusto e dopo quella monda e fehce eta stai sonó infino a noi, se essi nella 

guisa di que' loro antíchi, di Virgilio dico e di Cicerone, scritto avessero, che non hanno 

fatto scrivendo nella loro; e molto meglio faremo noi altresi, se con lo stile del 

Boccaccio e del Petrarca ragioneremo nelle nostre carte, che non faremo a ragionare coi 

nostro, perció che senza fallo alcuno molto meglio ragionarono essi che non 

ragioniamo noi". 

Ais capítols immediatament anteriors al que acull aquesta 

comparado entre les bones i males edats de les tradidons llatina i 

vernacla, Lorenzo i Cario Bembo han discrepar sobre el valor que cal 

prestar a la capacitat d'un escriptor d'adaptar-se als canvis de la llengua: 

Lorenzo alaba les corones florentines per haver sabut mantenir sempre 

una parla conforme als usos de cada época, en canvi. Cario Bembo 

considera que els millors poetes son aquells que saben trobar un estil 

que, mes enllá dels canvis, satis fa tant els lectors contemporanis com els 

que venen després, de la qual virtut en serien exemples Petrarca i 

Boccaccio, pero no Dante. 

E n suma, per extreure tot el rendiment del saber historie i fer-lo 

servir per construir un model literari i lingüísüc, cal combinar patrons 

narratius que recolzen en interpretacions diverses del canvi i, tot i així, en 

alguns casos, els criteris que determinen la superioritat d'un o altre 

escriptor — que Petrarca adoptes un estil mes universal, per exemple -

teñen molt poc a veure amb el lloc i la fiínció que se'ls atorga en aquests 

relats. Igualment, les histories i els orígens del vulgar i de les rimes varíen 

a les Pnse i mai no acaben de conformar una narració coherent perqué 

responen a objectíus i s'integren en estratégies diferents. Aixó fa que, 

tocant a la historia literaria, les reaccions que provoquen i la influencia 

que les tesis de Bembo exerceixen en altres estudiosos compromesos en 

defensar i promoure el vulgar i construir-ne un estándard cuite atenyin 
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Com en el cas de Bembo, també d'abast internacional i molt significatíu a Franga en 

la mesura que Joachim du Bellay segueix molt de prop el dictat d'Speroni per confegir 

la Deffense et lllustration de la Langue Franfaise. 

les estratégies, dissenys i usos de les histories que desplega al diáleg, pero 

també les tensions que s'hi generen. 

3.2. Bárbars altta vegada: els orígens provengáis en la história 

d'Sperone Speronl 

N o pretenc donar compte d'una manera exhaustiva i detallada de les 

múltiples ramificaciofls per on operen la história i la crítica de la poesia 

vulgar en les moltes obres - ragionamentí, gramátiques, diccionaris, rimaris 

- implicades d'una maneta o altra en la querella de la llengua: la revisió 

mai no seria completa, ni tan sois representativa, prenent com a punt de 

partenga les Prose. Per aixó m'interessa examinar només uns pocs textos 

eminents en l'ámbit lingüístic que em serveixin per apuntar cap on deriva 

el discurs historiográfic tocant - im cop mes - a la reescriptura deis 

orígens bárbars i deis principis toscans o florentins de la poesia v u i ^ . 

Ultra aixó i com a corol iari, vull mostrar els efectes mes significatius que 

aquests biaixos que s'originen i es desenvolupen en el domini de la 

llengua teñen en les maneres amb qué es reescriu la história en algunes 

arts de ía poética vulgar i en comentaris í vides de ies corones florentínes. 

Una de les obres que mereix que s'M pari mes esment és el 

Dialogo delle lingue que Sperone Speroni va redactar entre el 1530 i el 1542, 

ies tesis del qual s'han de comptar també entre les mes difoses i influents 

del segle. ̂ ° M'interessa examinar-Io perqué en la discussió que hi 

mantenen els personatges de Pietro Bembo i de Lázaro Bonamico, 

Speroni hi reprodueix els conflictes que generen els orígens bárbars tal 

com s'han concebut des de l'época de Bruni i Biondo, pero sobretot 

perqué hi insereix els nous orígens provengáis divulgáis arran de les Fmse, 

i posa en evidencia que, embmtíts de barbarie, aquests orígens poden 
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'̂ Entte els polemistes de la llengua, és práctica corrent escriure diálegs entre 

personatges que representen lingüistes i erudits reals com Bembo i Bonamico -

reconegut professor d'humanitats i autor d'algunes epístoles métriques - i fer que hi 

defensin les "seves" teories, que les ampliin i matisin i que repliquin els arguments 

contraris que poden haver suscitat: per tot aixó, és un métode que restilta molt útil per 

avaluar com uns lingüistes interpretaven, s'apropiaven i difonien les teories deis altres. 

2̂ Cito de Fedició de Pozzi [1988: 277-335], recoUida al volum Discussioni linguistiche. 

Speroni, Dialogo delle lingue, 287-8: "Ma per certo noi siamo ^imti a tempo, che pare che 

il male lun^mente da noi sofferto voglia Iddio a qualche modo ricompensarci: 

perocché in iscambio delle molte possessioni e cittá della Italia, le quali occupano gli 

oltramontani, egü ci ha donato Famore e la cognizione delle lingue in maniera, che 

nessuno non é tenuto filosofo, che non sia Greco e Latino perfettamente. Onde egli é 

strana e bella cosa il vederci continuamente vivere e parlare con barbari, e non aver 

punto del bárbaro. Né solamente queste due nobilissime lingue; ma la Toscana poco 

men che pcrduta, quasi planta che rinovelle, é rifiorita di nuovo si fattamente, che di 

breve piü d'un Petrarca e piú d'un Boccaccio vi si potra numerare". 

girar-se en contra del vulgar en la mesura que es facin provenir de pobles 

estrangers, enemics i invasors d'Itália/' 

E n una de les primeres intervencions del diáleg, el Bembo 

d'Speroni es consola del sofriment i deis greuges que els italians haurien 

hagut de parir per culpa deis invasors pensant que Déu els ha volgut 

recompensar atorgant-los el coneixement del grec i dei llatí i, amb ell, 

l'accés al saber. Per aixó, s'exclama el Bembo fictici, resulta tan 

paradoxal, i alhora tan plaent, veure's sempre envoltat de bárbars, 

conviure-hi i pariar-hi i, malgrat tot, no tenir-ne res, de barbar. I , a 

continuació, assegura que també la llengua toscana s'ha fet revifar amb 

tanta forga que ben aviat es podrá parlar d'uns nous Petrarca i 

Boccaccio.^^ Així, Speroni copsa i sintetitza en unes poques frases les 

estratégies i els objectius del Bembo de les Pwse, és a dir, que havia pretés 

refutar la condició bárbara del vulgar vinculant-lo amb les llengües i els 

sabers clássics, explotant la idea d'una continuítat o identitat entre 

romans i italians que derivaria del fet que compartissin una mateixa térra 

i alhora, que havia procurar impregnar la llengua i els autors que 



Ek orígens de la poesia vulgar 378 

Speroni, Dialogo delle lingue, 289: "A me pare, quando vi guardo, che tale sia la volgar 

lingua Toscana per rispetto alia lingua Latina, quale la feccia al vino: perocché la volgare 

non é altro che la Latina guasta e corrotta oggimai dalla lunghezza del tempo, o dalla 

forza de' barban, o dalla nostra vilta". 293-4: "Onde le loro lingue [de grecs i de llatins] 

vengono ad esser quelle, che solé tra tutte l'altre del mondo ci farmo diversi per 

eccellenzia dalle barbare e dalle itrazionali criature. Ed é ben dritto: con ció sia cosa che 

tra poeti volgari niuno ve n'abbia, il quale a giudicio de' Fiorentini possa agguagüarsi a 

Virgilio né ad Omero; né tra gli oratori a Demostene o a Marco TuUio. Lodate quanto 

volete il Petrarca ed ñ Boccaccio: voi non sarete si ardid, che né eguali pero né inferiori 

troppo vicini gli facciate agli antíchi: anzi da loro tanto lontani H trovarete, che tra quelli 

non sarete osi d'annoverargli". 296-7: "Ella mostra nella sua fronte d'aver avuto la 

origine e l'accrescimento da barbad; e da quelli pdncipalmente, che piü odiarono li 

Romani, cioé da Francesi e da Provenzali; da' quali non pur i nomi, i verbi, e gH adverbi 

di lei, ma l'arte ancora dell' orare e del poetare si derivó". 

considerava modélics, i la necessitat de recuperar-los, del prestigi i de la 

relleváncia tan sovint concedits a les lletres antigües i ais esforgos per fer

ies renéixer. 

E l personatge de Lázaro Bonamico replica al de Bembo que el 

vulgar no pot equiparar-se a les llengües clássiques perqué no és mes que 

un llatí fet malbé a causa del pas del temps, de la brutalitat deis bárbars i 

de la incuria deis italians i assevera que no hi ha cap esdriptor vulgar que 

pugui, ni de lluny, comparar-se amb els poetes i oradors antics. Fins aquí, 

el Bonamico d'Speroni no argüeix res que no s'hagi sentir dir mantés 

vegades entre els detractors del vulgar. Ara bé, en tornar mes endavant a 

esgrimir que el tosca arrossega la vergonya d'haver-se originat i haver 

crescut entre bárbars, l'interlocutor Bonamico subratUa que, de tots 

aquests pobles, aqueUs ais quals el vulgar deu mes son els francesos i els 

proveníais perqué, com havia explicat Bembo a les Prose, d'ells hauria 

manllevat páranles de tota classe i, encara, l'art oratoria i la de fer versos, 

i de seguir, assegura que justament els francesos i els provenfals haurien 

estat els pitjors enemics de Roma.^^ 

Tant al moU de l'os considera el Bonamico de ficció que el vulgar 

porta la mácula d'aquestes llengües estrangeres, que demana al seu 
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Speroni, Dialogo delle Bngue, 296-7: "O glorioso linguaggio! Nominatelo come vi piace, 

solo che Italiano non lo chiamiate; essendo venuto tra noi d'oltre il mare e di la dall' 

alpi, onde é chiusa l'Italia, che giá non é propria de' Francesi la gloria, che stati ne siano 

inventori ed accrescitori; ma dall' inclinazione deüo imperio di Roma in qua, mai non 

venne in ítala nazione nissuna si barbara e cosí priva d'umanitá, Unni, Gottí, Vandali, 

Longobardi, che a guisa di trofeo non vi lasciasse alcun nome o alcim verbo de' piü 

eleganti che ella abbia, e noi diremo che volgarmente parlando possa nasceire Cicerone 

o Virgilio? Veramente se questa lingua fosse colonia della Latina, non osarei 

confessarlo: molto meno il diró, essendo lei una indistinta confusione di tutte le 

barbarie del mondo, nel quale caos prego Dio che mandi ancora la sua discordia: la 

quale separando una parola daJl' altra, ed ognuna di loro mandando alia propria sua 

regione, finalmente rimanga a questa povera Italia il suo primo idioma; per lo quale non 

meno fií riverita dalle altre provincie, che temuta per le armi". 

interlocutor Bembo, tor9ant-li ara l'argument territorial a ell i al Bembo 

de debo, que n'hi digui com vulgui, pero que no Tanomeni Italia. Només 

després d'haver establert que també els orígens provengáis del tosca 

serien bárbars, Bonamico recupera la versió tradicional d'aquesta historia 

i lamenta que, d'engá el declivi de l'imperi roma, huns, gots, vándals i 

longobards haguessin anat envilint i deturpant la Uengua. T o t plegat el 

porta a concloure que el tosca no pot teñir cap filiació amb el llatí, que 

no pot ser apte per a l'eloqüéncia i que a eU no li queda sino esperar un 

miracle diví, una mena de segona maledicció babélica que sembri la 

discordia entre totes les parles que conformen el vulgar i que tingui els 

efectes benéfics de separar-Íes, fer-les tomar a les regions d'on provenen 

i restituir a Italia el seu idioma originari.^'' 

La resposta del Bembo d'Speroni arriba després que Bonamico 

desgrani algunes raons mes per lamentar que es prefereixi escriure en 

vxilgar abans que en Uati'. Cal destacar-la perqué qüestiona justament la 

concepció i l'ús essencialistes deis orígens, tant explotats pels 

historiadors amb finalitats teóriques i normatives, i perqué aconsegueix 

posar al servei del vulgar el fet que la condició bárbara recolzi en un 

criteri territorial mes que no temporal, lingüístic o cultural, és a dir, que 

es qualifiqui de barbar tot alió transaipi, com fa Bonamico amb el francés 
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5̂ Speroni, Dialogo, 299-300: "[. . .] ella [la llengua toscana] non é punto si barbara, né si 

priva di numero e d'armonia, come la ci avete dipinta, che se la origine di lei fu barbara 

da principio; non volete vol che in ispazio di quattrocento o cinquecento armi sia 

divenuta cittadina d'Italia? Per certo si: altramente H Romard medesimi, li quali di Frigia 

cacciatí veimero ad abitare in Italia, sarebbero barbari; le persone, i costumi, e la lingua 

loro sarebbe barbara; l'Italia, la Grecia, ed ogni altra provincia quanmnque mansueta ed 

umana si potrebbe dir barbara; se l'origine delle cose fosse bastante di recar loro questa 

infame denominazione. Confesso adunque, la lingua nostra materna essere una certa 

adunanza non confusa ma regolata di molte e diverse voci, nomi, verbi ed altre partí 

d'orazione: le quali primieramente da strane e varíe nazioni in Italia disseminate, pia ed 

artificiosa cura de' nostrí progenitorí insieme raccolse, e ad un suono, ad una norma, ad 

un ordine si fattamente compose; che essi ne formarono quella lingua, la quale ora é 

propria nostra e non d'altri [...] Dunque una volta ü parlar volgarmente era forza in 

Italia; ma in processó di tempo fece l'uomo, come si dice, di quella forza e necessitá 

l'arte e l'industria della sua lingua". 

i el provengal. Així, el Bembo del diáleg admet que el tosca va teñir un 

origen barbar, pero argüeix que, passats quatre o cinc-cents anys, per 

for^a la llengua va haver de convertir-se en "ciutadana d'Itália" i deixar 

enrere la condició originaria. Si aixó no es reconeix, planteja Bembo, 

caldrá llavors assumir que també els romans van ser bárbars perqué van 

arribar a la pem'nsula fugint de Frigia, i encara, si amb l'origen n'hi ha 

d'haver prou per manteiür sempre un cert estamt, caldrá assumir que 

Grecia i Itáha i qualsevol altre país podrá ser considerar barbar si les 

persones, les Uengües i els cosmms que els son propis van parir, en 

origen, aquesta condició. Fet aquest raonament, el personatge de Bembo 

expUca que el vulgar hauria superat uns orígens dispersos i confosos 

entre diverses nacions estrangeres grácies a la bona feina d'uns seus 

progenitors que l'haurien recolUt, ordenar i fet Uengua propia deis itaUans 

1 de mngu mes. 

L'émfasi que Speroni fa posar al Bembo del diáleg en qué el 

vulgar hauria progressar fent-se mes ordenar i autónom vol contestar la 

convicció que els defectes que té deriven del fet que l'itaUá mai no hauria 

estat a dreta Uei una Uengua, ni en origen una Uengua nova, sino un Uatí 
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alterat en parts accidentáis i sumat a una mésela d'altres paries vulgars. 

Que Bembo expliques a les Prese que el tosca, sobretot a través deis 

rimadors, va enriquir-se grácies a manllevar mots i figures del provengal 

és una tesi que, a banda que pot trair un nou origen barbar, s'esgrimeix 

en contra del vulgar també en aquest sentit perqué fins i tot els 

provengalistes de I'época sollen considerar que ja el provenga! literari 

havia estat una barreja de francés, espanyol, cátala, provengal modem i 

genovés.*'' 

Així, per mes que Bembo procures carregar d'antiguítat i prestigi 

la tradició llemosina a les Prose, la vei^ió deis orígens i del llegat 

proveníais de les iletres toscanes es revela poc útil per defensar el vulgar 

perqué alimenta la tesi que una segona herencia bárbara de l'italiá, amb 

els antícs gals convertits en francesos, hauria succeit i s'hauria sumat ais 

orígens catastrófics de la llengua. D'aquesta manera, autors com Giovan 

Batista Gelli i Claudio Tolomei no es fan seves aqüestes tesis bembianes i 

prefereixen purificar els orígens del vulgar amb la veUa estrategia de 

distingir els antícs italians deis invasors bárbars i de convertir aquests en 

els únics responsables de fer malbé el llatí, afegint-H ara que, contra la 

seva voluntat, aquelles seves vUeses haurien acabat resultant en una 

llengua elegant i noble. 

Una altra estrategia que pren for^a consisteix en descarregar de 

sentít negatíu el concepte de corrupció en entendre'l com un pas 

necessari perqué es generi quekom diferent, pero no per forga inferior: 

GeUi assegura que sovint moltes coses que neixen de la corrupció d'altres 

son millors que les anteriors;*' Tolomei relativitza la interpretació 

8S Vid. Debenedetti [1995 (1911): 66-8]. 

'̂̂  Ho planteja ais Capricci del botaio, publicáis per Antón Francesco Doni el 1546 com a 

Diabghi del Gelk, també a Fedidó moderna de les seves obres, Sanesi [1968]; sobre 

aquesta i altres tesis lingüísriques de Gelli, vid. De Gaetano [1967a: 144; 1967b|. 

FaithíuU [1953] emutnarca aquesta interpretació de la comipció originaria en un procés 

historie que hauria poftat els filólegs del vemactilar de sostenir una teoría de l'alteració, 

és a dir, de concebre el vulgar com una llengua derivada del llatí per alterado — o 
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corrupció - d'alguns elements, a adoptar una teoria de la generado, aixó és, a entendre 

que la corrupció hauria fet sorgir una nova llengua. Aquest mateix procés hauria 

comportat que el llatí s'acabés pensant com una llengua morta i I'italiá com una llengua 

viva. 

88 Tolomei formula aquests arguments a II Cesano della lingua toscana, publicat el 1555, on 

sosté que el tosca té un substrat etmsc anterior al llatí, també corromput pels idiomes 

forasters. Hi conjectura que les llengües tindrien dos orígens genérícs: unes haurien 

nascut sense entrar en contacte amb altres, formant-se mitjan?ant un procés de selecció 

racional dels noms, serien les llengües d'art, mentre que les altres ho haurien fet en 

corrompre llengües ja existents. Cito de l'edició crítíca de Castellani [1996: 35-7], part 

del fragment també el reporta Faithfiall [1953: 283]: "Bastí ben tanto, che creder si dee 

qualche lingua esser nata in quella guisa dall' arte, ch' io V ho ragionato pur ora: ma 

queste, che dal corrompersi solo qualche altra lingua si creano, sonó piü spesse, piü 

facili ad imaginarle, e vieppiü al proposito de' riostri ragionamentí". Tolomei adverteix 

que, d'exemples de llengües nascudes de la cormpció, n'hi sobren: "Né voglio per ora 

discorrere negli esempi di quelle, a cui ció é intervenuto, perché forse troppo di 

lunghezza e di fastídio senza molto bisogno V arrecarei. Ma bastí ne' tempi piü freschi 

il vederlo nella lingua spagnuola e nella nostra toscana, delle quali la prima si vede esser 

nata dalla cormzione della lingua latina e da quella della moresca [...] Cosi della toscana 

nostra diremo, la quale par che sia di tre o forse piü lingue, che stranamente si 

corroppero, composta: doé dell' etmsca antíca, della latína, che poi vi verme, della 

barbara e forestíera, portatavi dalle gentí esterne, che nella infelice Italia ingiuríosamente 

trascorsero [...] Cosi furon cagione di corrompervi in mtto la lingua prima, e in 

Toscana lassarvene una che de Tandea Etmsca un poco, de la Latina assai, e di questa 

forestíera lingua in parte fusse composta; e n'é seguitó che, forse contro a la voglia loro, 

la cormzzione di quelle n'ha un'altra molto Ieggiadra e molto nobile generara". 

catastrófica dels orígens del vulgar en argüir que altres Llengües a banda 

de la italiana haurien sorgit arran de la corrupció de parles: en posa com a 

exemple l'espanyola, la qual s'hauria generar de resultes que els idiomes 

árabs corrompessin el Uaü'.*̂  

Els filólegs del vemacle tendeixen a bandejar el relat de Bembo 

perqué entenen que té una eficacia limitada, pero també perqué en 

discrepen per diverses raons. Així, per exemple, tocant a les relacions 

entre les Uengües, Girolamo Muzio considera que la presencia del 

provengal en el vulgar és mínima i marginal perqué hauria anat a raure 
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" Els escrits de Girolamo Muzio on havia anat exposant les tesis sobre el vulgar des 

deis anys trenta van recoUir-se el 1582 en una obra postuma que porta per títol corrent 

Battaglie. L'obra lingüístíca mes destacada de Salviatí son els Awertimenti della lingua sopra 

il Decamerone, apareguts entre el 1584 i el 1586; la seva primera intervenció en aqüestes 

polémiques és de 1564, quan llegeix a l'Académia florentina una Ora^one in lode della 

florentina favella. Boighini, partícip amb Salviatí de la rassetattura del Decameron, va escriure 

molt sobre la história de Florencia i del florentí des deis anys 50, pero mai no va acabar 

de confegir una obra que recollís les seves tesis lingüístíques, les quals han romas 

escampades en diversos textos, molts d'ells inédits al segle XVT. Castelvetro formula 

tesis sobre la llengua i sobre la história de la poesia vulgar sobretot a unes Giunte alie 

Prose del Bembo que apareixen el 1563 i a l'obra postuma de 1572 Corre^one d'almne cose 

del Dialogo delle di B. Varchi, amb la Giunta del primer Ilibre de les Prose. Per tots aquests 

textos i arguments, vid. Debenedetti [1995 (1911): 177-80]; Pozzi [1988]. 

sobretot al llenguatge poétic. Vincenzo Borghini sosté que és mes 

plausible que l'italiá prengués mots del proven^al derivats del llatí, que no 

de manera directa. Lionardo Salviaü reconeix que és quasi bé impossible 

discernir l'ordre en qué la barreja del Uatí i de les Uengües barbares hauria 

produit el vulgar, pero es mostra mes partídari que el provengal hagués 

manUevat de l'italiá, que no a l'inrevés. Tocant al mestratge de l'art de 

rimar, Lodovico Castelvetro assegura que els proveníais l'haurien aprés 

deis siciUans - com ja es desprenia del report de l'epístola proemial de la 

Yuiccolta Aragonese -, i que aquesta seqüéncia de transmissió obliga a 

reconsiderar eis manlleus que adduia Bembo, per Castelvetro discutibles 

també, com ja havia plantejat Muzio, perqué els parlants que fan servit la 

Uengua corrent no adopten paraules noves deis poetes, sino mitjangant 

altres contactes, i perqué l'origen llatí i l'ús del vulgar demostren que ja 

formaven part de la Uengua molts deis termes que Bembo creía que 

l'itaMá havia heretat del provengal.*' 

E n suma, els principáis fUóIegs del vemacle mostren reserves a 

les tesis sobre les relacions históriques de la Uengua i la poesia itaUanes, 

toscanes o florentines amb la tradició proven^al i poc interés en 

aprofundir-ne l'estudi: en estirar d'aquest cap de fU s'hi interessaran molt 

mes altres autors com Mario Equicola i Giammaria Barbieri, o el mateix 



Els orígens de la poesia vulgar 384 

Speroni, Dialogo, 301-2: "Né vi persuada l'eloquenzia di messer Lázaro piü tostó a 

divenir mutolo che componere volgarmente, peroché cosi la prosa come ü verso della 

lingua moderna é in alcune materie poco meno numerosa e di ornamenti capace della 

greca e della latina. I versi haimo lor piedi, lor armenia, lor numen; le prose il lor flusso 

di orazione, le lor figure e le loro eleganzie di parlare [...] non é forse, come credete. 

Castelvetro, pero en obres només tangencialment implicades en la 

polémica sobre el vulgar i de les quals en donaré compte mes endavant. 

E n el context lingüístic, segueixen sent dominants l'interés per dissenyar 

la história per prestigiar el vulgar i l'hábit de fer-ho buscant arguments 

per persuadir que la poesia vernacla té les arrels en les llengües i les 

literamres clássiques i que n'és la continuació. 

3.3. Deis orígens florentins a l'edat d'or de la poesía vulgar 

D e fet, a les Pnse, Bembo ja s'hi preocupava de remarcar els Iligams 

territorials entre l'antiga i la nova llengua deis romans, interés que 

Speroni sap traslladar molt bé al Bembo del seu diáleg. Convé ara 

recuperar el fil de la discussió amb Bonamico, justament perqué al punt 

on l'havia deixat s'hi aborden les relacions de la poesia vulgar amb la 

literatura clássica. 

Entén el personatge de Bembo que els progressos que van fer del 

tosca la llengua deis italians s'expliquen en part peí fet que adquirís 

harmonía, ritme, elegancia i en suma, els recursos métrics i retórics que la 

fan quasi tan apta com el grec o el llatí per compondré versos. E l 

Bonamico de ficció nega que el vulgar tingui cap d'aquestes qualitats i 

aixó fa que els interlocutors s'embranquin a comparar les rimes amb els 

versos clássics. Com a prova que la literamra vemacla es regerx per la 

mateixa art que la que es compon en grec i en llatí. Bembo addueix que 

hi ha obres fetes en vulgar de mes qualitat que altres, aixó és, que en italiá 

hi ha escrit Petrarca, pero també Serafino Aquilano, que no seria així si 

un i altre no aphquessin amb talent divers els sabers de les arts poética i 

oratoria i que aquesta diferencia demostra, al capdavall, que el vulgar és 

una llengua literaria com les altres.'" 
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Bonamico s'hi oposa argüint que té una métrica defecmosa i 

inferior a la clássica: admet que el tosca exerceix la funció deis peus 

mitjan^ant les sfl -labes, pero precisa que l'encadenat de sü -labes llargues i 

curtes no pot configurar la mateixa mena de seqüéncia que la deis peus 

métrics i discrepa deis que sostenen que la funció de fer avan9ar els 

versos a la poesia vulgar l'exerceix la rima. E l Bembo d'Speroni 

reconsidera les opinions que ha expressat abans sobre els progressos 

formáis del tosca i reconeix, en termes molt semblants ais que havia 

emprat Landino a la prolusió petrarquesca, que encara li falta acabar 

d'assolir la plenitud literaria, no perqué no en sigui capa? per naturalesa, 

sino per culpa deis que en negligeixen el conreu perqué no teñen en 

compte l'exemple de com els romans van polir la mdesa del llatí i van 

ennoblir-lo empeltant-lo d'elements grecs que, de seguida, quasi bé de 

manera namral, van passar a formar part de la liengua i van dotar-la de 

mitjans per resultar eloqüent.^^ 

diversa una lingua dall' altra, che se le parole sonó diverse, l'arte del comporle e dell' 

adunarle é una cosa medesma nella latina e nella toscana [...] Certo bisognarebbe che 

egli [Bonamico] dicesse niuna orazione, niun verso toscano non esser né piú brutto, né 

piú bello dell' altro e per conseguente il Serafino esser eguale al Petrarca, o veramente 

confessarebbe fra le molte composizioni volgari alcuna piú, alcuna meno elegante e 

ornata dell' altra trovarsi: la qual cosa non sarebbe cosí quando elle fossero del tutto 

prive dell' arte de l'orare e del poetare". Serafino AquUano fou un poeta de cort de la 

segona meitat del Quatre-cents. En va escriure la vida el cride coetani Vincenzo CoUi, 

conegut com el Calmeta, defensor d'una teoría del vulgar cortesa que Bembo 

desacredita ais capítols XIII i XIV del primer Uibre de les Vrose. A la Vita d'Aquüano, 

Calmeta atribueix un primer renaixement de la poesia vernacla al cercle de Lorenzo de' 

Medici, al qual, en segona instancia, hi haurien contribui't Beatrice d'Este i altres dones 

de cort destacades: no participa, per tant, de la interpretació que la prodúcelo vulgar 

encara no s'hauria recuperar de la crisi de fináis del segle XIV. Va escriure uns Ilibres 

Della volgarepoesia que s'han perdut. Vid. Kolsky [1990]. 

Speroni, Dialogo, 302: "Monsignore, io negai la lingua moderna aver in sé numero, né 

ornamento, né consonanzia, e lo negó di nuovo, non per esperienzia ch' io n'abbia ma 

per ragione". Mes endavant, el personatge de Lázaro Bonamico assenyala les 

mancances formáis del vulgar, 308: "Ma il numero e l'armonia dell' orazione e del verso 



Els orígens de la poesia vulgar 385 

latino non é altro che artificiosa disposizione di parole, dalle cui sillabe, secondo la 

brevita e la lunghezza di quelle, nascono alcuni numeri, che noi altri chiamiamo piedi; 

onde misutatamente camina dal principio alia fine il verso e l'orazione". Entén Lázaro 

que la prosa toscana no pot teñir ritme perqué no regula les frases d'acord amb peus, 

quant ais versos, 308-9: "I versi veramente, in quanto son fatti d'undici sülabe, non 

paiono in tutto privi di piedi, che le sillabe in loro haimo luogo e officio di piedi; ma in 

quanto queEe cotaE possono esser lunghe e brevi a lor voglia, mai non dtró che sia 

diritto il lor calle, salvo se Monsignor non dicesse le rime esser l'appoggio de' versi, che 

gli sostengono e fanno andaré dirittamente. La qual cosa non mi par vera, peroché, per 

quello ch' io n'oda diré, le rime sonó piú tostó come catena al sonetto e aUa canzone 

che piedi o mani d'i versi loro". Réplica del personatge de Bembo, 309-10: "[ . . . ] questa 

lingua moderna, tutto che sia anzi attempatetta che no, essere ancora assai picciola e 

sottU verga; la quale non ha a pieno fiorito, non che i fnitti prodotti, che ella puó fare: 

certo non per difetto della natura di lei, essendo cosi atta a generar come le altre; ma per 

colpa di loro che l'ebbero in guardia, che non la coltivorno a bastanza [...] l'hanno 

lasciata invecchiare e quasi moriré. E se que' primi antíchi Romani fossero stati si 

negligentí in coltívar la Latina, quando a pullular cominció; per certo in si poco tempo 

non sarebbe divenuta sí grande. Ma essi a guisa di ottimí agricoltori, lei primieramente 

tramutarono da luogo selvaggio a domestico: poí, perché e piü tostó e piü beUi e 

maggíor frutti facesse, levándole via d'attomo le inutUi frasche, in loro scambio 

rinnestarono d'alcuni ramuscelli maestrevolmente detrattí dalla Greca: li quali 

súbitamente in guisa le s'applccarono, ed in guisa si ferno simili al tronco, che o^imai 

non paiono rami adottivi ma naturali. Quíndi nacquero in leí que' fiori e que' frutti si 

colorití dell' eloquenzia, con quel numero e con queU' ordine istesso, Ü quale tanto 

esaltate: U quali non tanto per sua natura, quanto da altrui artificio aiutata suol produrre 

ogni lingua". 

' 2 Speroni, Dialogo, 313: " [ . . . ] lodo sommamente la nostra lingua volgare, cioé toscana; 

accioché non sia alcuno che intenda della volgare di tutta Italia: toscana díco, non la 

moderna che usa il vulgo oggidi, ma l'antica, onde si dulcemente parlomo ñ Petrarca e il 

M'interessava reportar aquests passatges perqué Speroni fa que 

Bembo hi esgrimeixi el carácter modélic de Petrarca, aquí superior a 

Aquilano, pero poc mes endavant també a Dante, quan el personatge de 

Bembo Talaba per haver ennoblit el tosca al costat de Boccaccio i 

censura l'Alighieri per haver-se decantat massa sovint per emprar el 

dialecte Uombard i un tosca massa r u r a l . M ' i n t e r e s s a v a perqué la 
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primacia d'una o altra corona será moüu de polémica entre els lingüistes: 

Muzio, Salviati i Lodovico Dolce, per exemple, tendiran a alinear-se amb 

Bembo, mentre que Macchiavelli, Trissino, Castiglione, el mateix 

Speroni, Gelli, Varchi i Borghini, entre d'altres, s'arrengleraran amb 

Landino, vindicaran les qualitats de Dante o defensaran el carácter 

modélic de les tres corones florentines sense introduir-hi cap jerarquía. 

Pero també volia parar-hí esment perqué, com passava a les J'rose, els 

progressos que justifiquen la superíoritat de Petrarca donen pas a una 

crisi que serveix per explicar que la poesía vulgar encara flaquegí en 

alguns aspectes, a risc de qüestionar, llavors, que l'aretí en representí la 

perfecció. 

Malgrat que es reprodueixen les tensíons que afloraven a les Vrose 

entre ínterpretacions del canvi i usos de la historia, el fet és que pren 

forga la idea que l'época de les corones constítueix l'edat d'or de la 

historia de la poesía vulgar i que la segueíx un període de decHvi que cal 

remuntar seguint el mestratge deis florentins del Tres-cents. Lionardo 

Salviaü, per exemple, estableíx que el sostre del progrés de la poesía 

vulgar se sitúa poc abans que nasqués Boccaccio i que comenta a 

declinar just després que morís. S'exclama que siguí tan abismal la 

diferencia de qualitat que separa els escriptors anteriors al 1380 deis 

ímmediatament posteriors al 1400, í aconseUa que totes les Iligons que no 

puguín extreure's deis autors del segle X I V es busquin primer entre els 

d'edats anteriors i només en última instancia entre els autors coetanis.'^ 

Boccaccio; che la lingua di Dante senté bene e spesso piü del lombardo che del toscano; 

e ove é toscano, é piü tostó toscano di contado che di citta". 

Cito els Amertimenti de Salviati de Pozzi [1988: 803-896]. El passatge, en qué no hi 

falta la comparado amb l'edat d'or de Cicero, Juli César i August, pertany al capítol II 

del segon Uibre, 808-9: "Perché conchiuderemo, senza piü avanti parlar dell' altre 

lingue, le rególe del volgar nostro doversi prendere da' nostri vecchi autori, cioé da 

quelli che scrissero dall' anno miUe trecento fino al mille quattrocento: perciocché 

innanzi non era ancor venuto al colmo del suo piü bel fiore il linguaggio: e dopo, senza 

alcun dubbio, súbitamente diede principio a sfiorire. Anzi direm piü oltre che con la 
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Anys abans, al Quesito décimo de VErco/ano, una suma de tractats 

escrits entre el 1560 i el 65 i publicada el 1570, Benedetto Varchi, en 

plantejar-se com se n'ha\da de dir, del vulgar, hi havia fet balang de les 

opinions que, des de Bembo, els lingüistes havien expressat sobre 

aquesta qüestió. E l que m'interessa, pero, és que, fet el recompte, afegeix 

que tots están d'acord en considerar Dante, Petrarca i Boccaccio els 

primers escriptors de la llengua vulgar, si no en el temps, de segur que en 

excel léñela. Si Varchi vacil la respecte de l'acord en la primacía histórica 

de les corones, o dit altrament, si no hi ha consens respecte la tesi que en 

Dante — com voHa Landino - o en els escriptors florentins - com havia 

suggerit Bembo a la dedicatoria de les Pmse - s'hi hauria concentrat el 

principi, el creixement i la perfecció de la poesia vulgar és perqué, poc o 

molt, lingüistes i historiadors han tingut noticia dels orígens sicüians i 

provengáis de les rimes toscanes, perqué s'han anat coneixent m e s poetes 

italians del Dos-cents i perqué, amb ells, s'ha anat allargant enllá l'época 

anterior a Dante. '* 

nascita del Boccaccio, o poco spazio davantí, parve che cominciasse súbito la sua 

perfezione, e con la morte del medesimo immantinente principio avesse la sua 

declinazione. Perocché é cosa da non credersi di le^eri la differenza la qual si scorge 

tra gli scrittori che rasentaron l'anno milletrecentottanta, e quelli che cominciarono 

incontanente passato ü quattrocento: sicuramente di gran lunga maggiore che ne' cento 

anni addietro non si riconosce tra le scritture. La qual cosa si vide parimente della latina 

lingua nella vita di Cicerone, memoríe simigliantissime, se noi non siamo errad: se non 

in quanto a Cicerone non solamente non consentí di soprawiver lo splendor della 

lingua, ma né anche senza esso restare in vita volle la liberta. Su le scritture addunque 

che parto fiírono dello spazio di quei cento aimi, delle predette rególe ü fondamento 

sará da porre: e dove quelle ci abbandonino, parte dalle piú lontane di quelle, se aver ne 

potremo, parte dalle piú vicine, parte dallo odierno popólo procacceremo il restante". 

Cito el Quesito décimo de VErcolano de Varchi de l'apéndix de textos de Sozzi [1976: 99-

109], 107: "[...] tuttí convengono comunemente che le lingue debbano pigliare i loro 

proprij e dirittí nomi da quei luoghi ne' quali elle si favellano naturalmente, e che gli 

scrittori primieri di qualunche lingua dall' uso di coloro che la favellavano trassero le 

loro scritture. Convengono ancora che Dante, il Petrarca e ü Boccaccio siano, se non di 

tempo, almeno d'eccellenza i primi scrittori che nella lingua volgare si ritraovino. 
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Així, domina la tendencia d'apartar les corones deis orígens 

temporals de les rimes i de convertir-los en rites del període en qué 

haurien culminat els progressos formáis del tosca. É s en aquesta condició 

de rites históriques que els filólegs solen fonamentar el carácter modélic 

deis poetes. Ara bé, l'adhesió a aquesta manera de fer servir la historia no 

está exempta de polémica perqué, si mes no, Giovan Batista Gelli 

qüestíona el métode perqué no está convengut que el temps en qué 

hauria excel -lit l'ús de la llengua i, per tant, el període i els autors que 

haurien de proveir les regles, fos el de les corones. Entén Gelli que cap 

escriptor no es pot prendre enterament com a model perqué fins i tot els 

millors mostren defectes: d'entrada i en general, convé teñir present que 

ais poetes se'ls permeten moltes Ilicéncies que no es poden trasUadar a 

una prosa estándard i, en particular, considera que Dante feia servir 

molts termes aspres i durs, i que tant eU com Boccaccio empraven 

páranles que ja no s'usen.'^ 

Convengono eziandio che, come la toscana é la piú bella di tutte l'altre lingue italice, 

cosí la favella florentina sia di tutte l'altre toscane la piú leggiadra". Tolomei, al capítol 

III del Cesam, fa plantejar al personalge de Trissino la qüestió de si els poetes sicilians 

son italians i si no hi ha mes poetes antics exemplars que els toscans: cito de l'edició de 

Castellani [1996: 13]: "[. . .] chi dubbitará in diverse partí d'Italia, non in Toscana sola 

esser statí antíchi poeti? Per che (lassando da parte quelli che hebbe SicUia, la qual da 

molo si stima parte d'Italia), io diro prima di Bologna, che co le sue poppe nutrí Guido, 

Fabbrizio e Honesto Bolognese, del quale fa menzione U Petrarca nel üij d'Amore". 

'5 Ho formula al Ragionamento in fra Cosimo Bartoli e Giovan Batista Gelli sopra la difficolta di 

metiere in rególe la nostra lingua de 1551: el fragment el recuU Sozzi [1976: 92-3]: 

"Conciossiaché in su gli scrittori non si puó, non avendone noi alcuno che si possa 

tenere per bello e per buono tutto quello che egli ha usato. Perché, cominciandoci da 

que' tre primi che sopra gli altri sonó approvati, Dante, oltre lo esser poeta, ebbe dal 

secol suo rozzo e duro molte e mol te parole, lasciate o ^ in tutto da Tuso. II medesimo 

awiene al Boccaccio, nel qual sonó e modi e parole che, se ben ñiron belle in quel 

secólo. Tuso di og^ non le riceve. E il Petrarca, se bene ha la sua lingua assai piú 

purgata, per essere (come io dissi in Dante) poeta, per le molte licenzie che a' poeti son 

concedute, non é materia conveniente a fórmame le rególe per la prosa [...] Non si 

possono adunque le rególe toscane cavare da gü scrittori". 
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9̂  GeHi, Ragiommento, 93: " E questo anche mal si puó fare; dovendosi (come io dissi 

non molto avanti) pigliar l'uso non d'ogni tempo, ma deUa etá dove la lingua fu nel suo 

colmo. II che non possiamo saper noi altii, poiché ella é viva e va a l'insii, awenga che 

vol forse, come alcuni forestieri, vi persuadíate che ella fusse nel sommo grado ne la etá 

di que' tre scrittori [...] Ma io voglio andaré un passo piú in la, e diré che, essendo ancor 

viva la lingua nostra e in m a ^ o r e speranza di avere a vivere che ella fusse forse ancor 

mai, egli non si puó affermare che la natura (la quale non si stracca e non invecchia mai, 

anzi, se bene ella varia talora alquanto, é pur sempre quella medesima) non possa e non 

abbia ancora a produrre de gl' ingegni simili a loro, i quali, trovando la nostra lingua in 

molto maggior perfezione che non la trovarono i sopra detti, scrivino, non solamente 

bene come quelli, ma forse ancora assai meglio di loro [...] Non si puó dunque diré che 

ella sia ne lo stato suo, veggendosi come di giorno in giorno ella va al suo augumento; e 

potendosi agevolmente far coniettura, da le cose che soprawengono, che ella abbia 

ancora a farsi piú ricca e molto piú bella". Les conjectures responen a la proliferació 

d'estudiants florentins de grec i de llatí i a la probabilitat que parün d'una manera mes 

reglada el tosca i que hi transferebdn també les doctrines que aprenguin grácies al fet de 

dominar les llengües clássiques. 

Mes important, pero, és que Gelli també qüestioni els fonaments 

del métode per identificar models i regles amb raons que atenyen l'ús 

estratégic de la visió progressista de la história. I és que considera que, si 

la llengua és viva i els escriptors acmals l'hereten i l'aprenen mülorada 

respecte deis antics, és molt raonable esperar que aconseguiran fer-la 

avangar, mes encara en vistes de l'interés que mostren molts escriptors 

florentins - cal pensar que obeint la crida que havia fet Landino - en 

esmdiar les regles.del grec i del llatí per transferir-Íes al vulgar.'^ Per tant, 

GeUi discrepa de Bembo i deis que interpreten que el vulgar Uterari va 

entrar i román en crisi d'en9á el segle X V i aUiora sostenen que no hauria 

deixat de progressar des de l'época de Dante fins a fináis del Quatre-

cents: de les seves reserves, se'n desprén una crítica a l'ús interessat i poc 

coherent del saber historie i una consciéncia mes plena deis conflictes 

que genera assumir que la Uengua i la poesia progressen i alhora voler 

orientar aquest canvi cap a xm model tret del passat. 
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Cito la vida de Petrarca escrita per Gesualdo d'una edició de 1541, amb els 

preliminars no pagiaats: "Nella thoscana sua lingua, ne la qual scritti veggiamo i Sonetd 

e le Canzoni, che noi novellamente habbiamo preso ad esporre, & i Triomphi, al 

giudicio di tutti i migliori ingegni tanto valse, che quel grado tiene tra dicitori in Rima, 

che Virgilio tra Latini poetí, & Homero tra Gred. Benche l'eta sua gli desse ¡1 secondo 

luogo, si come al Boccaccio il terzo, ponendo Dante nel primo, forse, per la reverenda 

de gli anni, conciosia che'l Poeta istesso O chiama Duca de le Thoscane Muse, o perche 

ella non affisava bene anchora i chiarilumi de l'eloquentía, al solo soggetto, non á gli 

ornamentí de le sententíe, ne á le figure de le parole intendendo, percio che quello piu 

appregiamo, che é piú conforme á nostro costume: ne puo ben laudarsi quello, che mal 

si conosce". Sobre les relacions de Gesualdo amb Minturno i la intervenció del críüc en 

l'edició comentada del Petrarca, vid. D'Alessandro [2005]. 

3.4. Dicitodin Rimar, les vides de Dante i Petrarca al Cinc-cents 

En tot cas, els interessos s'imposen a la coherencia i els que regeixen la 

formació de la historia de la poesia viilgar en l'ámbit dominat pels 

lingüistes consoliden que les corones, i sobretot Petrarca, hi figurín com 

a mestres ínsuperats i modeis de validesa universal en el conreu de la 

liengua i la literatura toscanes. Aquesta concepció, sempre amb alguna 

variant, repercuteix en les maneres en qué es reescriuen les vides deis 

poetes i en els criteris amb qué se'n valora la relleváncia histórica al segle. 

Així, per exemple, ais textos prelímínars de redíció del Canpner i 

deis Trionfi de Giovanni Andrea Gesualdo, publicada per primera vegada 

a Venécia el 1533, el comentarista avalúa l'obra toscana de Petrarca i li 

atorga entre els rimadors una posició análoga a les que haurien ocupat 

Virgili i Homer entre llatins i grecs. Remarca també que els crítics i 

autors contemporanis el consideraven el segon millor poeta perqué a 

l'época encara no es ponderava de manera adequada la importancia de 

ser eloqüent i de saber embeUir les sentencies i emprar figures de 

dicció.''' Mes ditirámbic es mostra Bemardino Daniello al prefaci d'una 

nova edició de les rimes de 1541, en qué qualifica l'aretí de líric perfecte. 

Talaba per haver elevar la Uengua nadiua a grans honors, l'equipara en 

gravetat, artifici i elegancia a Píndar i Horaci i el posa per damunt de 
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qualsevol antic per haver tractat els afers d'amor d'una manera molt mes 

decent i modesta, sense punt de lascivia.'® 

O n es percep mes clarament el reflex de la imatge que les 

controvérsies lingüístiques están constmint de les corones és en un altre 

Petrarca comentat de 1547. Lodovico Dolce hi explica que a l'época de 

l'aretí abundaven els compositors de cangons i sonets: assegura, pero, 

que tots ells eren inferiors a l'autor deis Rerum mlgarium fragmenta, mai 

superar en el conreu d'aquestes rimes i regla i exemple de tots els que 

haurien pretés exercitar-s'hi amb una mica de mérit, També al catáleg 

'* Les Vita e costumi qtie explica Daniello segueixea bastent de prop les de Gesualdo: 

cito d'tma edició veneciana de 1549, s.p.: "Poeta veramente excellente e divino e degno 

di eterna laude, il quale á tanto honore alzó la nostra natia lingua, che non meno ha da 

glotiarsi d'un perfetto Lyrico; di quello che si havesse la Greca e la Latina. Percioche io 

non so vedere in che si sia infetiore B Petrarca nostro al Thebano Pindaro, ó al 

Venusino Horatio: fra le ode del quale, quale per Dio, troveremo noi, che in altezza e 

gravita di diré, si possa con vetitá a quella Canzone, O' aspettata in Cid beata e bella 

Anima; a^uagüare, & in gravita e va^hezza patimente, á quell'altra oda ch'incomincia 

Pbaebe, syivarumqpotes Diana, e la Canzone Vetgim bella; e poi si faccia giudiüo se i! nostro 

Thoscano, cede punto al Latino poeta cosi nei artifido & vaghezza del diré, come ne la 

gravita de le sententie, Oltre á d ó (se noi ben vorremo con occhio sano de l'inteDetto 

risguardando andaré) niun Greco, o Latino scrittore si trovera, che le cose amatorie con 

tanta modestia & honesta trattasse, od esprimesse gjamai; come il nostro Petrarca haver 

fatto si vede. Legassi CatnHo, Tlbullo e Propertío: legassi Ovidio e vederassi gli scritti 

loro piu tostó dd lascivo, furioso e ferino; che del honesto, ragionevole & humano 

amore esser pieni". 

En el cas de Dolce, la crítica de Petrarca s'emmarca en una Boanja de la poesia -

l'única de les arts que es rep com una donado divina - que precedéis la vida i ds 

costums dd poeta, també una versió resumida del que havia explicat Gesualdo. Cito 

d'una edidó veneciana de 1554 que inclou anotadons de Giulio Catnillo, s.p.: "Di qui i 

Poeti (parlo di quelli, che degni sonó di questo nome) furono sempre pochi. E tra 

questi pochi pare, che in dascuna maniera di Poemi un solo in tutte Teta habbia tenuto 

il ptindpato. Cosi tra quelli, che appresso i Gred scrissero di materie giavi & Heroiche, 

Homero fu primo e solo, & appresso Latini Virgilio. Símilmente quantunque nd secólo 

del Petrarca si trovasser molti, che dettarono Sonettí e Catizonl, tutti fiíron da questo 

Poeta di gran Itmga lasciati adietro, in guisa che le sue Rime sonó state dapoi regola & 
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esempio a ciascuno, che a voluto in cosi fatti poemi esercitarsi lodevolmente: & infino a 

qui é tenuto pet común parere, che niuno sia giunto a quel segno". Dolce repetebc 

aquesta valorado al quart Ilibre de les Osservationi della lingua volgare publicades el 1550, 

on predsa que Petrarca hauria rebutjat l'estil «J:̂ ^o i Lnelegant deis poetes mes antics i 

hauria estat el primer d'aportar grandesa i perfecció a la poesia toscana; sobre aquesta 

obra, ^ad. infra. 

™ Cito les consideracions de Giovio d'una edidó tradmda de Ije Iscrittioni posto sotto le 

veré imagini de gli huomini famosi in lettere, publicada a Venécia el 1558. Sobre Dante, 16-7: 

"Nel primo luogo fra le immagini de gli Italiani ragionevolmente si vede Dante 

Aldighieri. Ilche s'ha meritato non solo per l'ordine, che ho preso di mettervi prima i 

piu antichi: ma per l'eccellente, grave & fertile suo ingegno ancora [...] havesse poco 

dapoi a mostrarsi Firenze crudele, & ingrata patria al maggior suo cittadino, & 

fondatore della lingua Thoscana, co'l mandado (come fece) in esilio". Sobre Petrarca, 

18-9: "Francesco Petrarca dal sudetto nobile dttadino, & Poeta eccellentissimo 

ardentemente, & con maravigliosa acutezza d'ingegno, imparó ¡1 modo dello scrivere 

Thoscano ritrovato, & adorno di numen, & consonanze proprie. Indi con una certa 

soavitá singolare, rendendo molle d'ogni durezza di questo idioma, & componendo i 

versi suoi ki varié, & doldssime maniere, ridusse al cohno della perfettíone Feloquenza, 

ch'in questa lingua era pur'allhora nata: & ove ella mostrava a pena alcuni fiori, fvi da lui 

con lo studio, ch'ei vi pose grandissimo, condotta a produr súbito frutti eccellentí, & 

maturissimi. Onde egli ha conseguito tanta laude pet la gravita delle sentenze, per la 

candidezza dello stile, & per la soavitá deUe parole, di ch'é mirabilmente adorna 

l'amorosa opera sua, che havendo levato ogni ardire a' piu savi di scrivere é stato 

giudicato il primo, & Tulrimo di mtti i nobili Poeti, ch'á tale smdio s'habbiano á porre". 

Sobre Boccaccio, 20-1: "In quella medessima etá felice di Dante, & dd Petrarca, nella 

quale parve che le lettere latine rinascessero, fu il Boccaccio Certaldese, ilquale d'altra 

parte tanto felicemente ridusse l'eloquenza nella prosa della natía sua lingua, che si puó 

diré, ch'egli fu il primo, & sará l'ultimo, che perfettammente scriva in quella maniera". 

de doctes en lletres que elabora Paolo Giovio el 1546, el qual circula en 

diverses edicions i sobretot traduít a l'italiá al llarg del segle, s'hi presenta 

Dante com el fundador del tosca; de Petrarca s'explica que va embellir-lo 

amb nous ritmes i consonáncies, que va restar-li duresa a la parla, que va 

portar-ne l'eloqüéncia al summum i que s'ha de venerar com el príncep 

de la llengua italiana; de Boccaccio, per fi, que fou el primer i Fúltim 

d'escriure una prosa florentina perfecta.™ 
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Si es comparen amb les vides i les critiques de Villani, Bmni i 

Manetti, les deis comentaristes i historiadors del Cinc-cents revelen que 

la importancia literaria deis poetes florentins depén ara molt mes de les 

primacies - cronológiques i de qualitat - que se'ls presta en la historia de 

la Uengua i de la poesia vulgars. E s tracta d'un biaix discursiu en les 

biografíes i els catálegs d'escriptors que acusa la pressió deis arguments 

divulgáis pels filólegs i lingüistes del vernacle. Val a dir, pero, que en 

alguns casos aqüestes critiques s'incorporen a relats que segueixen fent-

se ressó d'opinions sobre el paper de les corones en la historia de la 

recuperació de l'eloqüéncia Uatina, 

Així, per exemple, en un comentari de Dante pubUcat el 1544, 

Alessandro VeUuteUo segueix fil per randa la vida que n'havia escrit 

Bruni i repeteix que l'AUghieri hauria escoUit compondré en vulgar 

perqué hauria estat conscient que era mes apte en aquesta Uengua que no 

en Uatí. Gesualdo destaca Petrarca per haver estat el primer de tteure de 

les tenebres les bones Uetres Uatines i de renovar l'interés per estudiar 

grec. Assegura que, en prosa, l'aretí hauria tingut un estil mitjá entre el 

deis mestres antics i el deis religiosos cristians modems, i matísa que 

l'estil en vers, també mitjá respecte deis antics, hauria estat el miUor que 

podía assoür atesos els coneixements de la seva época. També Giovio 

admet que cal reconéixer a Petrarca els esforgos per desenterrar les Uetres 

sepultades pels gots, pero lamenta que s'equívoqués en menystenir les 

rimes i creure que podía aspirar a ia fama grácies a l'obra escrita en un 

Uatí encara barbar, el mateix error que hauria comes poc després 

Boccaccio. 

M'interessava fer avinent que aqüestes opiníons, sovint 

representades ais diálegs sobre la Uengua a fi de mostrar-ne els punts 

flacs, segueixen vigents a les vides i critiques que es fan a mítjan segle 

deis míUors poetes de la tradicíó vemacla perqué, si mes no, d'una 

manera indirecta, revelen que la poesia vulgar encara no pot teñir una 

historia autónoma que serveixi amb plena eficacia ais interessos de 

filólegs i üngüistes o, dit altrament, indiquen per qué el prestigi de la 
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poesia feta en italiá depén encara en bona part del rendiment que 

ofereixen les estratégies amb qué crítics i historiadors exploten les 

relacions del vulgar amb la tradició clássica. 

3 . 5 . L a invenció de la rima 

Aqüestes necessitats expliquen que Antonio Mintumo insisteixi en 

remarcar que la Krica toscana i Petrarca van venir després deis antics i que 

prescindebü de reportar cap de les dades de les histories que donen 

compte deis orígens bárbars, sicüians i provengáis de la llengua i de les 

lletres vulgars. Expliquen també l'interés en trobar formules per assimilar 

la métrica de la literatura vernacla amb la de grecs i llatins i poder rebatiré, 

així, els arguments sobre la manca d'harmonia i de bellesa del vulgar que 

el personatge de Lázaro Bonamico esgrimía al Dialogo delle lingm 

d'Speroni per demostrar que no era una llengua apta per fer-hi poesia. 

Convé recordar que Lázaro argüía que, si bé les sil-labes deis versos 

vulgars son Uargues i breus com les deis grecs i llatins, no és la 

combinació d'aquestes formes el que atorga l'estractura rítmica al vers, 

de manera que no es pot dir que els peus exerceixin a les rimes la mateixa 

funció que en la poesia antiga. D e repliques a aquest raonament, se'n 

troben moltes i arreu, pero sobretot a les arts de compondré versos en 

vulgar: m'interessa examinar-ne només dos casos, els de Lodovico Dolce 

i de Girolamo Ruscelli, perqué adopten la forma d'una historia deis 

orígens i progressos de les rimes. 

Dolce dedica el quart deis quatre Uibres de les Osservatíoni della 

lingua volgare de 1550 a la poesia, al mode i a l'ordre de compondré rimes 

de diverses classes. No obstant aixó, s'ocupa també de reportar les 

variants métriques que empraven els antics: explica que utilitzaven 

l'hexámetre sobretot per fer poesia heroica i l'hexámetre acompanyat del 

pentámetre per compondré elegies i que disposaven d'altres tipus de 

composicions: églogues, epigrames, odes, sátires i himnes. A continuació, 

Dolce es fa ressó deis canvis que haurien sofert la tragedia i la comedia 

en passar aquests generes deis grecs ais llatins: ara, si el crític fa referencia 
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Cito d'xma edició veneciatia de 1597, 189-91: "Havevano altre sord di Poemi: come 

Egloghe, Epigrammi, Ode, Satire, & Hiani. Ma i piu nobili erano i versi Heroici, e le 

Elegie. La Tragedia non hebbe presso a' Latini quella dignita, ch' ella tenne presso a' 

Greci. AlzoUi a nobilissima grandezza (secondo il testimonio di Quintüiano) Ovidio: ma 

le anttche ingiurie de' Barbari, fatti in diversi tempi alia misera Italia, diedero cagione, 

che eUa insieme con molti altri nobiüssimi frutti d'ingegno si hebbe a smarrire. Fu 

illustrata la Comedia da Planto, e da Terentio, in tanto, che ella puré di Greca diveime 

Latina. Successe alia lingua Latina, per cagiorti di essi Barbari, la Volgare: successe 

al tránsit d'aquestes especies d'una tradició a una altra és amb la finalitat 

d'adobar el terreny al traspás que de veritat li interessa reportar, aixó és, 

que el vulgar succeís al Uatí i que, amb la Uengua, arribes un nou mode de 

compondré i ordenar versos. 

Dolce no omet que aquest canvi s'hauria degut a les invasions 

barbares, pero suggereix que la tradició métrica vulgar hauria continuat la 

Uatina en conjecturar que el vers enter, fet d'onze sü 'labes, s'hagués 

inventat a partir de l'hendecasü lab roma. E n aquest punt, es fa seva la 

tesi que Speroni havia posat en boca de Lázaro i expUca que I'inventor 

deis versos vulgars s'hauria adonat que els mancava dignitat i elegancia 

perqué no podien regir-se pels mateixos peus métrics que els Uatins i 

afegeix que, per compensar aqüestes mancances, hauria decidit fer 

concordar els sons de les ultimes dues o tres sfl labes deis versos. Per 

designar l'harmonia que sorgiá d'aquestes correspondéncies, s'hauria 

adoptat el terme "rima", justament - i aquesta és la conclusió que 

rebutjava el Lázaro d'Speroni -, perqué hauria exercit la mateixa funció 

que el ritme deis grecs. Tot seguit, Dolce aborda el mateix dubte que 

Minmrno tornará a plantejar al Uibre quart de YArte poética thoscana, a 

saber, si amb "r imes" hom pot designar el mateix que amb "versos" , per 

oferir una solució semblant, pero mes restrictiva. Assegura Dolce que 

s'equivoquen els que fan servir el terme rima per referir-se a qualsevol 

mesura de sfl labes, perqué Uavors inclouen sota la definició típus de 

versos, com els solts, que no resulten harmonies grácies a que les 

desinéncies siguin consonants.'"* 
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insieme con esso lei il nuovo modo, & ordine di versi, üquale per aventura si prese dallo 

Hendecassilabo de' Latini: verso, come il nostro, d'undici SUlabe, e lo chiamarono verso 

intero, a cui un' altro ne aggiunsero di non piu, che di sette: e questo verso rotto fu 

detto. E parendo al primo introduttore, che questo nuove forme di versi, non potendo 

essi caminar con quei piedi, onde caminavano i Latini mancassero di dignita, e di 

vaghezza: presero cura di concordargli nel fme con certa conformitá, e corrispondenza 

di voci, in due, overo in tre Sillabe. Da che poseía ne nacque il nome di Rima. Percioche 

prendendosi Rithmo appo Greci per quello, che appo Latini si prende Numero, essi per 

Rima; cioé. Numero, volsero dinotar l'harmonia, che da quelle corrispondenze nasceva, 

ristringendo questa voce sempUcemente al significato puré dell' harmonía, che da' 

numeri si forma, quantunque Antonio di Tempo diffinisca. Rima essere una patita di 

Sillabe da certo numero comprese: laqual diffinioone non fa alcuna distintíon da quella 

sorte di versi sciolu, che é usata da alcun moderno: e laquale chi anchora havesse usata 

a que' tempi, non sarebbe statotenuto scrivere in Rima". 

'"^ Dolce, Osservationi, IV, 192-3: "Onde in questa etá alcuni discrivendo in si fatti 

Terzettí le loro amorose passioni, quelli Elegie nominarono. E, quantunque Dante; che 

ne fu, come vogliono alcuni, il trovatore, se ne servisse in materia alta, e continovata, & 

il Petrarca in soggetto; benche amoroso, elevato e nobUe; non pero si toglie, che essi 

non possano acconciamente abbracciar gU amori e gli accidentí miseri: come anco 

appresso gli antichi [...] vVl Poema Heroico diremo, che servino le Stanze, quantunque 

Després de presentar la rima com un recurs inventat per garantir 

que les noves composicions provoquessin els mateixos efectes que les 

antigües, Dolce procura persuadir que els poetes vulgars haurien sabut 

incorporar el llegat clássic estabHnt correspondéncies entre formes 

antigües i modernes. Així, per exemple, Dante hauria reinventat l'elegia 

amb els tercets, Boccaccio la poesía heroica amb les estances, i amb 

sonets i canfons, Petrarca hauria segult conreant el genere Mric fins 

superar grecs i romans. E l desplegament de genealogies i analogies per 

connectar recursos, metres i generes i demostrar que la historia de la 

poesía vulgar hauria entroncar amb la de la ilatina contrasta amb l'escás 

interés que Dolce mostra en indagar heréncies com la provengal: només 

en fa esment en explicar que les cangons distese i les sextines provenen 

deis trobadors, i encara perqué Dante i Petrarca n'han alabar qui es diu 

que va inventar aqüestes classes de composicions, Amaut Daniel. 
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Al tractat Del modo di compone in versi nella lingua italiana, publicat el 

1559, Girolamo Ruscelli segueix la mateixa estrategia narrativa i 

comparatista que Dolce pero a fi de demostrar que la tradició literaria 

vulgar no només hauria succeit i fet perviure la grecollatina, sino que 

l'hauria superat. Un deis factors que li hauria permés de fer-ho hauria 

estat que, a mes de manllevar i empeltar-se mots, figures i recursos de les 

llengües clássiques, l'italiá s'hauria aprofitat del bo i millor d'altres 

Uengües, de l'hebreu a l'alemany, passant peí proven9al, d'on que al relat 

de Ruscelli el llegat occitá, tot i tenir-hi una presencia marginal, adquireixi 

una funció mes destacada que en la historia de Dolce. 

Ara bé, el canvi mes reUevant que comporta aquest report 

respecte del de Dolce i deis arguments corrents per rebatre les tesis que 

abandera el personatge de Bonamico, és que Ruscelli reescriu els origens 

de la rima per persuadir que hauria tingut un paper molt mes decisiu que 

no els préstecs del provengial o de qualsevol altra Uengua en el procés que 

nell' etá del Petrarca da altri non furono úsate, che dal Boccaccio, che primo le trovó, & 

in quelle cantó i fatti di Theseo [...] Poema Lírico poí, nel quale presso a' Latid tenne ü 

princípato Horario, possono veramente dírsi i sonetti e le canzoni: nelle quali forme di 

componimenü il Petrarca avanzó di gran lunga tutu coloro, che furonon iimanzi e dopo 

lui, occupandone questo luogo". Les referéncies a l'origen provenid de certes can^ons i 

de les sextines i al trobador Daniel apareixen for^a mes endavant, a les pagines 223 i 

230, quan Dolce examina un per un els subgéneres de les rimes toscanes: sonets, 

can^ons, madrigals, balades, sextines, tercets, estances i versos solts. 

'"̂  Cito el tractat d'una edició publicada a Venécia el 1587; els passatges histories mes 

rellevants son trets de la dedicatoria, no paginada: "Fra le molte cose, nelle quali si vede, 

che la bellissima lingua Italiana ha procurato d'avanzare in eccellenza, & perfettíone la 

Latina, & la Greca, conoscono i dotti, & giudiciosi esser' una, & d'altíssima importanza 

quella del comporre in versi. Percioche ritrovandosi questa lingua d'esser nata dopo le 

dette due, che sonó per tante cagioni state sempre in cotanta stima, & disponendosi 

d'aspirare a superarle in ogni parte, che le fosse possibñe, si diede a prendere di esse 

quasi tutto il meglio delle voci, nelle forme del diré, ne i tropi, nelle figure, & in 

ogn'altra cosa, che potesse esser comune anco a lei, & oltre a ció prender dall' Ebrea, 

dalla Prouenzale, o Francese, dalla Spagnuola, et ancora dalla Tedesca tutto quello, che 

vi conoscesse di buono, & atto a divenir parimente suo". 
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hauria portat la poesia vulgar a superar la deis antics. Així, de fer cas al 

tractadista, la tnidició literaria vernacla s'hauria posat a l'algada de la de 

grecs i llatins en imitar els hexámetres amb versos solts, les cicgics amb 

tcrccts i les odcs amb cangons, pere") l'hauria deixat cnrcrc en incorporar 

a les noves formes l'harmonia rcsultant de les correspondéncies entre les 

paraulcs fináis deis versos. lis a dir, la rima no s'hauria inventat per 

rcproduir uns efectes que la métrica vulgar no podia atcnyer com la 

clássica, sino per afcgir-nc de suplcmcntaris que mai abans haurien estat 

a l'abast deis poetes."^' 

I,a visió histórica de ¡.andino inspira els relats de Dolce i RusccUi 

perqué un i altre, a mes de donar per fet que aquesta Uengua hauria estat 

la successora natural del grec i del liau, xifrcn el progrés de les rimes en 

l'cmulació de les tradicions clássiques i subradlcn que les Uetres vulgars 

haurien manllcvat de les andgucs els millors termes i figures que podien 

incorporar i que n'haurien adoptat els patrons métrics. Assumeixen així 

que el mestratge de l'art literaria ha d'haver procedit - s'ha d'haver 

Ruscclli, Del modo di mnsporre, s.p.: "[...] in qu.into a quella parte, che di sopra ho 

detto, dello scrivere in versi, havendo i Greci, e i Î auni tenuto il modo di scrivere con 

versi contínuaü, & tutu d'una guisa in quanto al numero, & alia testura, come sonó gli 

Bssamctri, la nostra lingua si dicdc felicissimamcnte ad imitarli con quelli, che noi 

chiamiamo versi sciolü. lit vcdcndo poi in quanto alia tesmra, che le lingue haveano 

sorü di versi, che di duc in due chicdcvan la scntenüa, la nostra [...] tolse quel modo con 

dctd suoi versi, & fece che di tre in tre chiudesscro la sentenza loro, non senza qualche 

m.anifcsto miglioramcnto da quei de i Ladni, & Greci [...] Onde giá si vedea fin qui 

d'haver felicemente coU' imitadon sua agguagliate l'una & l'altra di dette lingue, in 

qu.anto a i modi del procederé nella guisa de i versi, & dell' ordine del procederé nelle 

lor tcsture. Ma d'haverie poi oltre a ció tanto avánzate, quanto che havendo questa co i 

versi sciold asseguito il modo della semplicitá de' loro, si vedeva d'haver poi donato a i 

suoi quella verissima, & principal parte dell' armonía vera, che nella corrispondenza 

dcUe voci nel fin de' versi, che chiamoron Rime. Con le quali ella puó tener mttawa in 

piede la soavitá, & la dolcezza del suono, & con esso invaghire, & come inebriar gli 

animi umani, tutti composti di perfetta armonía". Ruscelli s'estén for^a mes en els 

efectes plaents que produeLx la rima. 
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transfcrit - sobretot de la pocdca clássica i, el mes important, 

reprodueixen una história de la poesia vulgar cjuc segueix un curs 

semblant al que landino havia programa! primer i celebrat després. 

Val a dir, pero, que Dolce i Ruscelli no s'adhercixcn de manera 

explícita a la tesi landiniana que Dante hauria rcfundat la poesia vulgar: 

son volgudament ambigus en rcfcrir-sc als orígens de les rimes, i tan 

aviat fan referencia a un inventor anónim del qual només se sap que 

hauria fet versos després deis llatins, com il íustrcn les imitacions i els 

progressos deis rimadors adduint les composicions deis poetes florentins 

del segle X I V . N'cxploten, així, la doble condició d'invcntors i mestres i 

amb aixó, les referéncies esparscs al llcgat provcn^al i els elogis mes 

exageráis per a Petrarca, revelen que els relats i les tesis que remunten a 

les Prose de Bembo també regulen les formes de reescriure la história deis 

orígens de la rima. 

4. CAP A UNA HISTORIA COMPARADA DE LA POESÍA VULGAR 
4.1. E ls orígens de la poesia d'amor: la historia de Mario Equicola 

M'interessava tancar la revisió de les histories que es fan ressó de la 

primacía histórica i literaria de les corones florentines amb les narracions 

de Dolce i Ruscelli perqué entenc que representen l'estadi de 

reelaboració i reutilització de la história que anteccdcix conceptualment 

el relat d'Antonio Minmrno, és a dir, que fa possible que el teóric pugui i 

vulgui reescriure la história un cop mes per demostrar ara que la lírica és 

una especie perfecta, fent que desapareguin tots els naixements i 

invencions que s'han atribuít a les rimes a fi que la lírica vulgar, des de 

Petrarca, esdevingui la continuado pura d'una história que enllaía amb 

els antics i que es remunta als origens divins de la poesia. 

A la introducció d'aquest capítol he plantejat que la história que 

Minmrno explica al Ilibre tercer de UArte poética pot situar-se en un 

extrem de l'espai discursiu en qué es configura la história literaria cinc-

centista i que per aixó és pertinent tractar-la com un deis punts 

d'arribada de la recerca. També hi he plantejat que en un altre extrem 
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d'aqucst cspai calia situar-hi la historia de la poesia vulgar que confegcix 

Cüammaria Barhicri. lín aqucst cas, ¿s oportú rctrocedir en el temps i 

al)ordar-ne Tcstudi a través de les tcorics i narracions sobre els orígens i 

els progressos de les rimes en qué trcballa Mario Equicola ais primcrs 

dcccnnis de segle, perqué les histories que explica pcrmeten recuperar el 

fil de la recerca de Pietro Bembo sobre les rclacions entre la poesia 

italiana i la tradició trobadorcsca, pero, a mes, perqué Equicola reescriu la 

historia amb critcris que li pcrmeten indagar les rclacions de les rimes 

toscancs, per un costat, amb la poesia grecollatína i, per l'altre, amb les 

literaturcs vulgars — francesa, espanyola, siciliana, catalana — que al costat 

de la provcngal, csdcvindran també objecte de la historia de Barbieri. 

Vús relats d'Equicola s'emmarquen en dues obres, el Libro de 

Natura de ybnore, un tractat que rccuU teories filoso fiques, poétíques, 

mitológiques i fisiológiques de l'amor i que fou publicat el 1525, tot i que 

l'autor hauria estat compilant malcriáis des de fináis del segle X V i 

rcdactant i corregint des del 1505, i una art de rimar acompanyada d'un 

discurs sobre la pintura que es coneix amb el U'tol breu á'Institutioni (a 

vcgades hitrodiitione), publicada el 1541 pero enllestida molt abans, pels 

volts del 1516.'"^ N o ha d'estranyar, llavors, que al Libro Equicola faci 

'•'̂  Equicola va morir un mes abans que aparegués a Venécia Veditio princeps del IJbro, el 

qual va rceditar-sc tretze vcgades entre el 1526 i el 1607: Lodovico Dolce va teñir cura 

de la rcestampa de 1554. Sobre la fortuna i les dates de composició del IJbro, vid. De 

Robcrtis [1959], Castagno [1962], Rocchi [1976: 566-72], Ricci [1999]; per a les 

Institiitioni al comporre in ogni sorte' di Rima delta lingua tvlgare. Merlino [1933: 643]; sobre la 

vida i la feina d'Equicola a la cort d'Isabella d'Este i deis Gonsaga, vid. els treballs de 

Vial [1957], Kolsky [1986; 1991], Leone [1995]. L'interés d'Equicola per la poesia vulgar 

i els contactes amb historiadors significáis del segle queden reflectits per dos fets: el 

primer, que el 1512 rebés en préstec el manuscrit original de la Raccotía Aragonese que 

Lorenzo de' Medici havia fet emnar a Alfons d'Aragó, códex del qual després ja no se'n 

sabría res mes i el segon, que el 1514, trobant-se a Nápols acompanyant la marquesa de 

Mantua, sol licites consultar l'anomenat IJihre IJemosi, aixó és, el manuscrit trobadoresc 

que el cátala Benet Garet, el Cariteu, havia utilitzat com a font d'inspiració per 

compondré rimes en italiá i amb les quals, des de mitjan segle XV i des de la cort 
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sen'ír d tema de l'amor com a criteri predominara per ardcular la historia 

literaria i que, en canvi, a les ímlitutioni la vcrtebri a partir de criteris 

formáis. Pero ni aquests biaixos, ni mcnys encara que les histories del 

IJhro siguin molt mes llargues o que incorporin moltes explicacions 

biográfiques que manquen al tractat per compondré rimes, no obsten 

que els examini com a relats que integren una mateixa historia en la 

mesura que comparteixen interessos i objcctíus i perqué per satisfcr-los 

despleguen estratégies que es complementen.'"*' 

Així, en comentar les Institutioni, Equicola disungeix amb nitidcsa 

la historia literaria deis anücs de la deis modcms vulgars; en acabar de 

reportar els orígens divins, les virtuts deis prisci vates i eis progressos i 

fruits extraordinaris de la poesia entre hebreus, grecs i llatíns que he 

comentar al primer capítol d'aquest trcball, assegura que tot el que ha 

explicat i celebrat no ateny en res Tactual poética vulgar, pero que ho ha 

fet perqué espera que qui s'hi vulgui dedicar ungui mes present Texemple 

deis antics que no el que donen autors com els germans Pulci i Mateo 

Boiardo.'"' 

aragonesa de Nápols, havia procurar despertar Tinterés de filólegs italians per la tradició 

trobadoresca, cf. Debenedetti [1995 (1911): 30-3]. 

Mes enllá d'interessos i estratégies, el Ubra j les Instilutioni coincideken en passatges 

literals i, seguramcnt, ateses les dates probables de composició d'un i altre tractat, els 

materials compiláis per ai IJbro dcurien servir també per redactar les Instiíuliotir. com 

que la cronolo^a no imposa que comenci per un o aitre text, i el discurs histótic és mes 

Uarg i complex al Ubm, m'interessa examinar primer les Instilutioni i després el tractat 

sobre l'amor. 

Cito les Instilutioni á'vim, edició florentina de 1568 no pa^nada: "Ben sappiamo, che 

quanto disopra é detto, nulla fa per la poética volgare, che s'usa, ma habbiamo 

voluto che intendano quelli, che in cío si esercitano, quello che potrebbono, & 

dovrebbono fare, piu presto che essere imitatori del Pulci, dell' Anchroia, del Boiardo, 

& de gli altri, et quelli cercar di superar solamente in bugie sopra ogni fede con fittioni 

impossibili, com'é volar case, etc.". Els germans Pulci, Luí| ,̂ Luca i Bernardo, eren 

florentins, van escriure durant la segona meitat del sc^e XV i van gaudir de la protecció 

de Lorenzo de' Medici. El mes popular fou Luigi, conegut sobretot peí poema 

cavalleresc Morgante, en el qual l'autor barreja fets histories amb les "ficcions 
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impossibles" que blasma Equicola. Segurament, a Mateo Maria Boiardo (1441-1494), 

Equicola el critica per haver-se pres Uicéncies semblants a YOrlando innamorato, un deis 

roman'^ mes coneguts de la nova épica denigrada per Minturno pels seus orígens. No he 

sabut trobar informado sobre l'esmentat Anchroia. 

'"̂  Equicola enlla^a el passatge de Vita Nuova, X X V , amb Purgatori, XXVI i amb Tr. 

Cup. rV, 40-3, per resoldre les discrepáncies sobre l'origen de les rimes toscanes que 

traeixen els Oocs del De vulgari eloquentia i l'Epístola de Petrarca a Sócrates. Institutioni, 

s.p.: "Della poética volgare d'Italia materna di Dante Alighieri nella sua vita novella le 

parole son queste. Anticamente non erano dicitori d'Amore nella lingua volgare, anzi 

erano dicitori d'Amore in lingua latina certi poeti, tra noi dico, awenga che anchora, si 

come in Grecia, non volgari, ma letteratí poetí queste cose trattavano. E non é molto 

numero d'anni passato, che apparirono questí poetí volgari, che dir per rima in volgare 

tanto é, quanto diré per verso in latino secondo alcuna proportione. Et segno che sia 

piccol tempo é, se vogüamo guardare in Lingua d'Och, & in lingua di Si, noi non 

troveremo cose dette anzi al presente tempo centocinquanta anni. E la cagione, che 

alquanti grossi hebber fama di saper diré é, che quasi furono i primi in lingua di Si, & lo 

primo che cominció a diré, si come poeta volgare, si mosse, pero che volle far intendere 

le sue parole á Donna, alia quale era malagevole ad intender versi latini, & questo é 

contra coloro, che rimano sopra altra maitiera, che amorosa, conciosia cosa, che tal 

modo di parlare fosse da principio ritrovato per dir d'Amore [...] Nella sua Comedia 

D e seguit, Equicola es fa ressó deis llocs de la Vila Nuova, del 

Convivio, de la Comedia i deis Trionfi en qué Dante i Petrarca han fet 

referencia ais orígens de les rimes vernacles i a les reiacions amb la 

tradició proven^al. T^xí, reporta que els dicitori d'amore en vulgar no teñen 

mes de cent cinquanta anys d'antíguitat i aclareix que, entre grecs i llatins, 

també n'hi havia, pero que componien en les seves llengües; explica que 

dir en rimes vulgars ve a ser el mateix que confegir versos en Uatí d'acord 

amb alguna proporció i que el primer que en va compondré ho féu 

perqué voUa que una dona que no sabia Uatí l'entengués; d'aquí, raona 

Equicola amb Dante, que si els versos vulgars van inventar-se per parlar 

d'amor, aquesta hagi de ser la materia que mes els correspon tractar. I, 

per fi, els elogis de Dante i Petrarca a Amaut Daniel com a mestre de 

Uetres i d'amor donen peu a que Equicola traebd la tesi que les rimes van 

arribar a ItáUa de Provenía. 
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E n aquest punt, i encara a l'empara de les mateixes autoritats, 

l'historiador reporta els poetes italians que amb mes dignitat i profit 

haurien escrit entre el 1250 i el 1400, la successió deis quals demostra, a 

parer d'Equicola, que l'art literaria hauria progressat seguint una evolució 

análoga a la de la pintura deis antics. Així, compara trets i mérits de 

pintors i poetes i estableix paral-lels entre les aportacions a l'art que 

haurien fet autors com Polignot, Apol iodor i Apel les i els avenaos en la 

poesía viilgar que haurien comportat les obres de Guitón d'Arezzo, 

Dante i Petrarca, entre d'altres. Tot i la novetat d'establir analogies amb 

els pintors antics, i no amb els poetes o amb els oradors, el relat no 

comporta canvis significatius en la manera de concebre els progressos de 

les rimes, ni en els criteris per determinar la relleváncía de cada poeta i 

organitzar-ne una jerarquía: en esséncía, és una historia que avanza fins 

culminar en Petrarca en la mesura que la poesía perd rudesa i esdevé mes 

bella i eloqüent a l'hora d'expressar els contínguts i que comenga a 

declinar després de Boccaccio i a partir del 1400. '° ' 

vVmaldo di Lemosi Provenzale nomina Fabro miglior del parlar materno, & alcuni suoi 

versi pone in risposta. II Petrarcha lo lauda come gran maestro d'Amore, donde crede 

che da Provenza derivasse in Italia tal diré in rima". 

Equicola, Institutioni, s.p.: "Et quanto ho potuto con diligentía investigare quelli, de' 

quali gli scritti siano degni di lettione, trovo dall parto della Vergine .M.CCL. infino alli 

.M.CCCC. Tra questo tempo furono in flore Guitton d'Arezzo, Guido Guinicelli, 

Guido Cavalcanti, Ciño da Pistola, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovaimi 

Boccaccio, & Franco Benci Sacchetti, tutri Toscani, eccetto il Guinicelli, che fu 

Bolognese". Tots ells apareixen en la historia comparada entre antícs pintors i nous 

poetes: en reporto només algunes parts: "Fra prestantissimi Pittori si numerano, 

Polignoto, il qual con semplice colori pingea, il che fu rozzo principio della futura arte, 

fu primo autore di far aprir la bocea, mostrare i dentí, & variare i voltí. Per haver molto 

questi a p u n t o alia pittura, diremo Guitton d'Arezzo á questo simüe, naturale senza 

fuco, & con l'opere grave, come le parole gli occorrevano scriveva, piu nelle sententie, 

che nell'omato poetando". Combinant els esquemes de les histories de Poliziano, 

Landino i Bembo, Equicola assimila Dante a pintors que haurien destacat per haver 

estat els primers de fer obres memorables i d'aplicar a l'art sabers científics, i Petrarca al 

pintor que els hauria superat tots i hauria portat la pintura a la máxima perfecció: 
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"Apollodoro d'Athene espresse le specie. Di costui fa la priina pittura, che meritamente 

gli occhi potea ritenere, & pascere Tanimo. Primo acquistó gloria al pennicillo 

Eupompo d'Apelle, & Melantho Maestro, primo tra tali artefici di lettere eradito, 

massimamente arhimmetica, & geometria, senza le quali negava poter consistere tale 

arte, fa d'autoritá grandissima. Dante AHghieri questí due comprende, nel qual 

magnificenza di spirito, subHmita di sententie si comprende, nelle grade, & giochi 

amorosi dalla sua natural grandezza non si sa, ne si puó dipartire, acerbo in riprendere, 

dolce in ammonire, per totto dotto, vario, et elegante [...] Apelle superó tatti, piu 

ornamento aggiunse solo alia Pitmra, che mtti gli altri insieme, et in somma perfettíone 

la ridusse [...] ma la precipua laude hebbe nella grada, nella quale gli altri con lungo 

intervallo dopo se si lasció. A questí la eloquentia del Petrarcha s'assomiglia, nella 

brevita ammirabile, nella copia lieto, et giocondo, concitato, et vehemente, le cose 

sublimi á mediocrita riduce, le basse innalza, inanima le parole, et nella lor proprietá 

quasi fa apparir moto, in affettí meravigüoso, solo da imitar degnissimo, candido, puro, 

et terso". 

Dante formula la tesi que l'amor hauria estat la causa que s'inventessin les rimes 

vulgars a la Vita Nuova, XXV: Túnica edició completa de l'obra va aparéixer a Florencia 

el 1576. Abans, el 1527, només s'havien publicar els sonets i les cangons, per tant, 

Equicola deuria manejar altres manuscrits de circulació mes restringida, cf. MetUno 

[1933: 644]. 

E n aquests relats, Equicola no dissimula les diferencies 

lingüístiques entre antics i moderns, al contrari, a mes de fer-se ressó de 

l'origen provengal i no gaire llunyá en el temps de la tradició vernacla, 

remarca, amb Dante, que, si mes no, una de les causes que es comencés a 

emprar el vulgar per fer versos fou que el llatí es reveles inútil per ais 

propósits deis poetes, una versió del naixement de les rimes que els 

humanistes i els filólegs del vulgar no exploten perqué a principis del 

Cinc-cents es coneix poc, pero segurament també perqué en contamina 

l'origen d'ignoráncia i de passió."" Alhora pero, Equicola assimila les 

tradicions clássica i vulgar mitjangant analogies formáis: fer rimes és com 

compondré versos, temátiques: uns i altres poetes haurien escrit sobre 

l'amor, i evolutives: en haver progressat la poética vulgar com ho hauria 

fet l'art deis antics. 
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E n suma, a les Institutioni la poesia clássica i la poesia vulgar teñen 

histories iguals, pero cadascuna la seva, en canvi, al Ubro de Natura de 

Amore teñen la mateixa historia perqué Equicola integra una i altra 

tradició en el report deis progressos de la poesia d'amor, deis quals 

només ha exclós els autors que forneixen mals exemples perqué n'han 

parlar de manera deshonesta o poc enginyosa, sense doctrina o amb 

rimes vanes. E n efecte, de referéncies a la poesia d'antics i moderns, sigui 

perqué Equicola es fa ressó de sentiments i opinions d'Anacreont, Ovidi, 

Cavalcanti o Joan de Mena, sigui perqué reporta les vides i rasos de 

Bernat de Ventadorn i Jaufre Raudel de Blaia, el Ubro en va pie i ja 

m'allargaria massa només que en volgués fer un resum. Per aixó i perqué 

és evident que el criteri transversal de l'amor i la disposició enciclopédica 

deis continguts predisposen el lector a que percebi que les tradicions 

teñen Uigams i semblances, examinaré sobretot els passatges en qué 

Equicola assaja de reforjar aquesta visió transformant les analogies 

formáis, temátiques i evolutives que predominen a les Institutioni en 

condnuitats históriques. 

Així, en comen9ar el tractat i just abans de comentar les 

sentencies d'amor de Guitton d'Arezzo, Equicola explica que els 

principis de la poética son antiquíssims i que abans va descobrir-se el 

vers - s'entén que de manera espontánia -, que no les regles per 

compondre'n. Afegeix que, en resultar els versos plaents grácies al ritme i 

a la consonancia que posseíen, els antics mestres d'oratória haurien 

decidir regular la prosa amb peus métrics i que, a partir d'aquí, haurien 

anat sorgint molts recursos i efectes retórics, entre ells, la consonancia 

que produeixen les sü labes que acaben igual: 

La qual consonancia utilitzen els ultramuntans en els versos ñatins, 

fent correspondre rúltima sfl laba amb la primera del tercer peu. 

Aixó, si no m'enganyo, va originar el dir vulgar en ritmes, el qual 

avui mal anomenem dir en rimes. Diuen alguns que la Proven9a 

fou la mare d'aquesta invenció i que d'aUí va ser portada a Sicüia i 
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Cito el Ubro de Natura de Amore d'una reedidó de 1562 apareguda a Venéda i 

corregida per Tomaso Porcacchi, 8-9: "Crediamo che i principii della Poetíca siano 

antíchissimi; & habbiamo per cosa certa, che ñ verso fu trovato prima, che 

l'osservatíone & la regola d'esso. Furono sempre i Poeti con gran dilettatione udití, per 

la consonanza, & numerosa stmttura; il che conoscendo quel sommo oratore Isocrate, 

per maggior dolcezza legó e strinse la prosa con certí piedi; il che osserva il piu delle 

volte nelle clausule Demosthene & iVT. Trálio: & di qui son natí tantí colori rethorici, fra 

i quaü s'aimovera della consonanza di sillabe egualmente desinentí; ilche usano gli 

oltramontani ne' versi latíni; facendo corrispondere l'ultíma sillaba con la prima del 

terzo piede. Questo se non m'ingaimo diede origine al volgar diré in rithmi, ch'al 

presente con corrotto vocabolo si dice in rima. Dicono alcuni, che la Provenza ía. 

madre di questa invenzione, & quindi fu trasportata in Sicilia, & poscia si difusse per 

mtto. Queste sopra di ció sonó le parole di Dante nella sua vita novella". 

" 2 Equicola, Ubro, 10: "Ennio Poeta, Catone, & Graeco oratori, non si partivano dalla 

volgare usanza di parlare; perdoche secondo l'opinioni di Socrate, ciascuno é assai 

eloquente in quel che fa. Come Polignoto pittore di semplici colori con grada soleva 

proporre le tavole al popólo; cosi costoro con semplice modo i lor concettí 

esprimevano. Tra costori si puo annoverare Honesto Bolognese, Seimuccio Binucci, 

Franceschin da Bizi, & Ciño Reminucci, & di questí il piu culto Guido Cavalcanti[...]". 

després difosa per tot arreu. Sobre aixó en parla Dante a la seva 

vida nova."i 

A continuació, Equicola reporta el mateix passatge sobre els didtoñ 

d'amore que fa servir a les Institutioni, pero hi afegeix, al final, que Juan del 

Encina confirma que aquesta manera de fer poesia hauria passat d'Itália a 

Espanya. Dels orígens espontanis de la poesia i, per aixó, simples abans 

de regir-se per normes artístiques, Equicola també en fa menció al rimari 

i els assumeix en ambdues obres, en establir que els poetes italians mes 

primerencs, Guitton d'Arezzo i Cavalcantí, entre d'altres, com els pintors 

grecs mes antics, Polignot, i els primers poetes i oradors romans, Enni, 

Cató i Gracus - afegits al Ubro - haurien fet versos, pintures i discursos 

d'una manera senzilla i ro^^"' po'- i ornament."^ 

A les Institutioni, Equicola també hi afirma que els antics mestres 

de retórica haurien inventat, entre d'altres recursos, la rima que després 
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Per exemple en un relat del mateix Ubro, que Equicola encapgala amb la concepció 

progressista de la história de les arts i en qué sitúa Petrarca en la história del tosca en 

una posició análoga a les que haurien ocupat Homer i Virgili en la del grec i del llatí, 13-

4: "Se cercheremo i principü di tutte l'arti tróvate per uso de' mortaü, gü troveremo 

deboU, & come bambini sciünguaü; ma che dípoi a poco a poco son saüti in tanta 

ecceUenza, che se noi torceremo i passi dalla via de gü antichi, andaremo errando come 

ciechi senza guida. La Poética apparve nel principio cosa roza, ma posda per la 

dilettatione prese tanto augumento, che si fermo da Füemone, Thamira, & Museo in 

Homero vivo fonte, da cui derivano i Poetíci rivi. Nel Latió da Ermio, da Lucretio, & 

da CatuUo perverme in etá perfetta & robustissima in Vergiüo Marone. Hora la nostra 

elegante üngua Thoscana neUe consonanze delle siUabe, che terminano üi rima, da lApo 

SaltareUi, Guido Guinnicelü, & Bonaccorso da Monte, ha finalmente fisso U termine in 

Francesco Petrarca". 

Al capítol vuité del Uibre primer de les Prose, Pietro Bembo conclou justament que 

les rimes provengáis han de ser les mes antigües perqué, en Uatí, se'n Uegeixen tan 

poques que assumeix que la práctica hauria caigut en desús molt de temps enUá, El 

problema que Equicola aborda desapareix en la mesura que s'accepta, com faran Dolce 

i Ruscelü, que la rima és una mvenció moderna feta per reproduir o miUorar els efectes 

sonors que grecs i Uatins generaven amb la disposició deis peus métrics. 

s'hauria convertít en el tret mes característíc de la poetíca vulgar, pero ho 

planteja molt després d'haver-se fet ressó de les tesis de Dante i Petrarca 

sobre l'origen provengal de la poesia toscana. En canvi, al fragment del 

Ubro que he citat i en part traduít, Equicola disposa en una mateixa 

seqüéncia histórica el que en altres relats son orígens i invents que 

s'haurien repetít en tradicions diverses. 

E l que li permet de fer-ho és argüir que els ultramuntans haurien 

utilitzat les rimes en compondré en llatí i conjecturar que aquesta práctíca 

hauria acabat donant peu a la poesia vulgar. Amb aquesta tesi, Equicola 

pretén resoldre el problema que deriva d'afirmar que la tradició vulgar 

hauria adoptat la rima deis antics i, alhora, haver d'admetre que aquest 

recurs, si mes no tal com l'utilitzen els modems, té poca reUeváncia en la 

poética clássica."'' I, al mateix temps, en esgrimir que justament els 

ultramuntans haurien rimat en Uatí, troba la manera de connectar els 

orígens provengáis i la transmissió a Sicíüa, a Italia, a Espanya i arreu de 
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" 5 Debenedetti [1995 (1911): 197-8] explica que Angelo Colocci fou un deis estudiosos 

cinc-centistes que mes es dedica a la qüestió deis orígens de les rimes, pero sempre en 

apunts que mai no van desembocar en una obra que pogués pubücar-se. Colocci 

considera que l'origen mes remot s'ha d'atribuir a Teco perqué amb ell, per primera 

vegada, els humans haurien experimentat el plaer que provoca la repetido d'una 

desinencia i reporta diferents versions que vinculen aquesta primera experiencia a la 

invenció de la poesia a l'antiga Grecia. Sosté que si cap antic no va escriure un tractat 

sobre la rima, és perqué s'emprava en cants que s'haurien anat perdent quan hauria 

comen?at a proliferar la poesia métrica, la qual de seguida hauria esdevingut 

hegemónica entre grecs i llatíns. La poética rítmica hauria resorgit molt temps després, 

esfondrat l'imperi roma i grácies ais poetes cristians, els primers de donar forma a rimes 

esparses en himnes, precs i canfons moráis fetes en Uatí i en vulgar: d'ells n'haurien pres 

exemple els cavallers nobles i les dames enamorados. Barbieri també sosté que la 

primera poesia rimada feta a Europa es canta a les Esglésies i coincideix amb Colocci en 

qué aquesta poesia hauria pelegrinat entre árabs abans de difondre's peí continent. 

la literatura vulgar amb la historia deis poetes grecs i romans, els quals 

segueixen constant, al relat, com els antics inventors de la rima. 

Equicola assumeix, com havia fet Angelo Poliziano i com fa 

Pietro Bembo, que la poesia toscana no és descendent directe de la 

llatina pero, també com eUs, no renuncia a establir lUgams histories entre 

una i altra tradició. Ara, per fer-ho, assaja una estrategia poc corrent 

entre els crítics connacionals: i és que, a risc de qüestionar que els italians 

segueixin considerant-se els únics hereus de la romanitat, Equicola 

Ilatinitza - i "desbarbaritza" - els orígens ultramuntans de la tradició 

literaria moderna per remarcar que aquests orígens haurien mediat entre 

les poétiques clássica i vulgar i que la invenció, el conreu i el 

perfeccionament de la rima haurien format part d'una mateixa historia de 

progrés."^ 

Aquesta continuítat formal es veu reforjada mes avangat el Ubro, 

en el capítol en qué Equicola explica com els poetes haurien alabat les 

amants i descrit les própies passions. I és que la ressenya segueix un 

ordre de tradicions literáries que reprodueix quasi bé exactament 

l'establert a l'hora de donar compte de com s'hauria transmés l'art 
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poética o de rimar, aixó és: autors llatins, grecs - dislocats aquí respecte 

de la historia proveníais, ftancesos - desapareixen els sicilians -, 

toscans i espanyols. Equicola fa primer unes consideracions generáis 

sobre la retórica de la poesia d'amor i assegura que per seduir la dama, 

tot poeta desplega sempre dues estratégies: afalagar-la i commoure-la. 

Establertes les convencions del genere, Equicola il -lustra com les haurien 

observat, entre d'altres, Catul, Properci, Tibul i Ovidi, després posa 

exemples d'epigramistes grecs i, tot seguit, sense solució de contínuitat, la 

narrado es trasUada a Provenga, pels volts del 1200."^ 

La historia que conta Equicola sobre la proíiferadó de la poesía 

provengal és semblant a la de Bembo, pero mes detaEada i precisa. 

D'entrada, estableix en quines corts s'haurien reunir els trobadors i 

joglars francesos, provengáis, catalans i genovesos per cantar balades 

d'amor, comencant per la de Ramón Berenguer, del casal d'Aragó. 

Aclareix que si la Uengua que empraven s'anomenava provengal, era 

perqué es feia servir sobretot en aquest comtat, ates que era una liengua 

composta de francés, cátala, provengal i alguns mots genovesos. I expUca 

L'apartat porta el títol "Come i Latini, & Greci Poeti loculari, provenzali, Rimatori, 

Francesi, Dicitori Thoscani & Trovatori Spagnuoli, habbiano le loro amate lodate, & 

passtoni da loro stessi descritte", 324: "Sfotzasi il Poeta che delle sue passioni scrive 

con órnate & dolci parole, con nuove & atte sententíe, con accomodate juntare mover 

fanimo daU'amata verso lui, & tendérselo benivolo. Ilche va. due modi principalmente 

opera. L'uno ha in se commendatione, l'altro concitatione, due potentissime parti di 

persuádete. La commendatione é quella che contiene le laudi [...] Concitatione quella 

chiamano, la quale commove gli affetti. In questa bisogna fingerci d'esser & paret tali, 

quali vogliamo che siano coloro, a chi c'ingegoiamo persuádete. De' Poett latini 

vediamo l'opere piene di laude delle amate, fondamento validissimo di far la donna 

crédula & piacevole; vediamo i loro libri abondantissimi di lagrime, sospiri & cruciati. 

Via facilissima a indurre le donne a misericordia, cosa humanissima & loro propria". 

Després de Uatins i grecs, els proveníais, 329: "Le piu scelte sententie de gli epigrammi 

Greci circa amor mi patón queste. Ne gH anni del parto della Vej^ine circa mille, & 

dugento, o poco piu in Provenza era signor il Conté R. Beringieri della nobü famiglia, & 

gente di TVragona". 
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Bembo fa referencia al rei Alfons II d'Aragó, conegut com "el trobador", fill de 

Ramón Berenguer IV i avi del Ramón Berenguer (comte de Provenga de 1209 a 1245) 

que esmenta Equicola, 329-30: "Per l'hereditá fu sua la Provenza di qua dal Ródano, & 

nella sua corte conversarono moltí gentilhuomini, & virtuose persone di Francia, di 

Provenga, di Catalogna, & d'Italia, del paese di Genova. Tra i quali molti trovatori, & 

giocolari ivi si radunavano componendo, & recitando Chanson, senuantes, coupaletz, & 

lettres, & baUades d'amotir, il loro idioma si chiamava Provenzale; percioche in 

Provenza era piu che altrove essercitato, benche della Francese, Cathelana, & 

Provenzali lingue fosse composto, con alcuni vocaboli Genovesi, ma rari [...] 

Pratícarono alcuni di tali trovatori nena corte di Füippo Re di Francia, & di Luigi suo 

figüuolo: similmente nella corte di Ricardo Re d'Inghilterra, & del suo íigMuolo, & non 

meno in corte del Conté di Tolosa Ragonese chiamato Ramondo; tanto durarono quelli 

gentili spiriti, quanto la corte fu in Provenza. Ma poi che'l predetto Conté Berienghieri 

maritó le figüuole, Margarita a Luigi santo Re di Francia, la seconda al Re Inglese, & la 

terza a Cario Conté di Angió fratel di Luigi predetto, mancó quella nobile planta, 

percioche Cario di Angió essendo restato herede per la moglie deUa Provenza, & ne gli 

anni delta nostra redentione mUle dugento sessantacinque, havendo havuta del nimico 

intera vittoria, fatto Re di Napoli, quivi habitó: & questa io istimo che fosse la causa, 

che non si amplió piu oltra il dke provenzale: il quale era stato in fiore circa cento 

anni". Aquesta mateixa tesi de la fi del provengal la sostindran Pierfrancesco 

Giambullari a // Gelk, de 1546, Giammaria Barbieri en explicar la inédita historia de la 

poesia rimada i Vincenzo Borghini, el qual en relaciona l'abandonament amb l'auge de 

la poesia toscana, com ja havia fet Bembo, c f Debenedetti [1995 (1911): 158-9; 227]. 

que se'n va comengar a perdre l'ús quan Caries d'Anjou, casat amb una 

de les M e s de Ramón Berenguer V de Provenga i hereu d'aquest comtat, 

va convertir-se el 1265 en rei de Nápols i se n'hi ana a viure. ' " 

Abans de reportar les vides i rasos deis trobadors, Equicola 

remarca que aquests poetes provengáis van inventar un nova manera de 

tractar l'amor, molt mes respectaosa amb les dames, molt mes honorable 

i molt menys lasciva que no la deis antics. Atribueix, així, a les rimes 

ultramuntanes les virtuts que crítics, biógrafs i comentaristes solen 

concedir a les cangons i ais sonets de Dante, primer, i de Petrarca, 

després, per vindicar al Libro que la lírica vulgar hauria estat étícament 

superior respecte de la de grecs i llatins en conjunt i des deis orígens. 

Aquesta primada recolza també en la tesi que Equicola havia formular a 
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les Institutioni en reportar el lloc en qué Dante havia explicat que les rimes 

s'havien inventat perqué la dama a qui es dirigien els versos no entenia 

llatí, aixó és, que la poesia vulgar s'hauria creat per tractar d'amor i que 

aquesta finalitat inicial - que no compliria la poesia antiga - garantirla que 

fos el miUor mode de fer-ho. 

Ais proveníais alabats per Petrarca al Catifotier i ais Trionfi, i ais 

trobadors italians esmentats per Bembo, Equicola n'hi afegeix de nous: 

per extreure'n les IH^ons d'amor, parafraseja les raons que haurien mogut 

els poetes a cantar a la dama i en prosifica les Uoances i les sentencies de 

les composicions. E l que vull destacar, pero, és que aplica la mateixa 

técnica per glossar els textos deis autors francesos, italians i espanyols, de 

manera que el métode i l'itinerari seguits en la recerca d'aquest saber 

serveix per cohesionar les diverses tradicions vulgars i per perfílar-ne una 

historia comuna. Albora, tocant ais poetes italians, Equicola respecta i 

consolida la jerarquía establerta per la crítica i la historiografía que han 

ates parámetres artístics, formáis o lingüístics. Així, examina amb 

deteniment els dits d'amor de la Vita Nuova i les Uoances a Beatriu, pero 

dona compte de les sentencies de Guitón d'Arezzo, GuinnizzeUi, 

Cavalcanti, Cinc i d'altres fent-ne un comentad de conjunt, perqué entén 

que les teories i els sentiments d'aquests rimadors teñen molt en comú, 

pero també per poder ocupar-se abans i amb mes deteniment deis versos 

de Petrarca. 

4.2. Repensar els orígens. L a genealogía de les rimes de 

Giammaria Barbieri 

Els relats que explica Equicola a les Institutioni i al Ubro de Natura de 

Amore no son els únics que estimulen i fan possible la historia de 

Giammaria Barbieri. Cooperen amb narracions, tesis i comentaris que 

apareixen en obres publicades el mateix 1525: les que Bembo planteja a 

les Pmse della volgar lingua, decisives per endegar recerques sobre les 

relacions de la poesia toscana amb la llengua i les lletres provengáis i les 
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U8 Per a un estudi de les fonts provengáis que Vellutello fa servir per comentar els 

Trionfi, vid. Schutz [1951]. 

Giammaria Barbieri va aprofitar per aprendre francés i provenga! que el 1538 hagués 

d'acompanyar Ludovico II Pico a la cort de Francesc I de Franga. D'esmdis sobre 

Barbieri n'hi ha pocs: de Bertoni [1905a; 1905b] només he pogut consultar el primer 

treball, sobre les reiacions de Barbieri amb Castelvetro; segueixen sent útils les pagines 

que li dedica Debenedettí [1905] i sobretot [1995 (1911): 64-6; 141-53; 203-5; 228-9], 

pero sempre parant mes esment ais estadis provengáis; Careri [1990] ha estadiat els 

manuscrits que utilitzava Barbieri i el sistema de citado que emprava; m'ha quedat 

pendent consultar el treball de Pulsoni [1997a] que, de segur, m'hauria fet profit perqué 

tracta de l'ús que Equicola i Barbieri van fer del De vulgari eloquentia. 

dades amb qué Alessandro Vellutello 11 lustra les referéncies ais 

trobadors deis versos del Triomf de l'Amor}^^ 

També s'ha de recordar el que ja he apuntat a la introducció 

d'aquest capítol fent-me ressó de les tesis de Santorre Debenedettí, aixó 

és, que cap a mitjan segle, Barbieri i Lodovico Castelvetro, amb la 

col laborado de diversos erudits i bibliófils, potser deis mateixos Bembo 

i Equicola, haurien tíngut enllestída una obra en qué hi haurien recollit i 

traduít les rimes i les vides deis trobadors tan alabats per Dante i 

Petrarca. Aquest projecte se n'hauria anat en orris, pero Barbieri deuria 

aprontar les fonts i el saber que hauria permés acumular la feina feta per 

confegir el primer Ilibre del Rdmaño, sobretot per a les parts dedicades a 

la tradició trobadoresca, estímulat també peí fet que s'hagués mantíngut 

l'interés per les rimes proveníais arran que es divulguessin a través 

d'obres com el Uhro, els I Marmi d'Anton Francesco Doni, apareguda el 

1552 o YErmlano de Benedetto Varchi, ja de 1 5 7 0 . " ' 

Ara bé, la história de Barbieri té per objecte la poesia vulgar 

rimada i si n'he volgut destacar els Uigams amb els relats d'Equicola, 

sobretot amb els del Uhro, és perqué hi comparteix, mes que amb cap 

altra d'aquestes obres, el principi de la continultat formal, temática i, el 

mes important, histórica entre les tradicions proven^al, francesa, siciliana, 

italiana i espanyola. De fet, Barbieri assumeix aquesta continultat, pero 

en revisa l'ordre i, sobretot, la génesi a fi d'aclarir els dubtes que 
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'20 Explica Debenedetti [1995 (1911): 194] que als primers esbossos del Ubro Equicola 

és mes prudent que en la versió final del tractat a l'hora d'establir l'origen proven^al de 

les rimes, potser per la pressió que exerceixen les tesis de Bembo, i que hi reporta els 

dubtes que genera confrontar les diverses tesis que circulen: proveníais, sicüians, 

bárbars i d'una llengua mixta d'hispá, gal, italiá i proven^al, potser la barreja que després 

considerará la llengua de la Provenía. 

' 2 ' Vaig poder consultar la historia Dell'origine della poesia rimata de l'edició de Girolamo 

Tiraboschi de 1790 durant ima estada de recerca a la biblioteca de la Scuola Nórmale 

Superiore di Pisa; vaig prendre'n notes i transcriure'n foría fragments, pero no podré 

reportar algunes parts de les quals faré esment. Cito l'obra amb el títol breu á'Origine, 

pero convé recordar que l'hi va posar Tiraboschi. El primer capítol acull la introducció i 

la dedicatoria a Alfons II, duc de Ferrara: Barbieri hi justifica la feina adduint, és ciar, 

que resulten insuficients els treballs anteriors; es remunta al De vulgari eloquentia, fa 

esment de la Summa Artis VJthmici Vulgaris Dictaminis d'Antonio Da Tempo, escrita el 

1332 pero divulgada sobretot des de fmals del segle XV, d'un breu tractat en Uemosí del 

segle XIII íntitulat IMS rasos de trobar de Raímon Vidal de Provenía (mes conegut com 

de Besaudú) i després passa comptes amb els filólegs del vulgar coetanis; Bembo, 

Calmeta, Equicola, Trissino, Mintamo, Daniello, Ruscelli i Dolce. Barbieri, Origine, II, 

32-3: "[...] una maniera di diré, che con numeri e tempo regolato e in rímate 

consonanzie cade [...] et questa é quella Rima, che noi cerchíamo, &c della quale 

principalmente s'íntende di ragionare ne í conseguenti capitoli". 

s'arrosseguen des de les discrepáncíes entre Dante i Petrarca sobre els 

orígens de les rimes i que s'han anat reproduint en relats com els 

d'Angelo Poliziano, Pietro Bembo i el mateix Equicola.'^" 

Barbieri també deixa ciar, ja d'entrada, que no pretén explicar 

l'art i la historia de les lletres, de l'eloqüéncia o del trobar, nocions que a 

vegades s'inclouen en el signifícat del terme "rimes". Les que 11 

interessen son, sobretot, les rimes que constitueixen el mode de 

compondré caracterísüc dels poetes moderns, aixó és, aquelles que 

observen la regla d'establir concordances entre les ultimes sil -labes dels 

versos. Aquesta restricció de seguida es revela important, perqué Barbieri 

la utilitza per rebutjar que les rimes s'adoptessin de grecs o de llatins i, 

encara, que els orígens s'hagin de locaützar a Sicilia. 
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Barbieri, Origine, III, 41: "Alia fattura del quale [vers clássic] concorrono ancora altre 

cose, non solo la concordanza delle desinenze, che gli antíchi usarono non per 

necessitá, come noi, ma a suo placeré & di rado, & criando alcuni la ñiggirono, come 

Virgilio [...] per la qual cosa non s'ha da diré, né da credere, che da' Greci o da' Latini si 

siano prese le Rime, poseía che essi non l'ebbero, se non del modo che s'é detto di 

sopra". 

Barbieri és un deis pocs historiadors que, a mes de fer-se ressó 

que Petrarca remet Finid del conreu de les rimes a Filia sícula, reporta 

que l'aretí sosté que aqüestes rimes les haurien confegit, en l'antíguitat, 

aquells que feien cangons en vulgar. L'historiador considera que Petrarca 

no erra quan afirma que els antícs empraven rimes per confegir cangons 

populars, perqué d'aquesta práctica encara en queden testimonis, pero 

entén que s'equivoca en creure que llavors hi havia dues llengües i que la 

rima l'empraven només els que componien en vulgar. Segons Barbieri, 

tots els sicilians haurien emprat la mateixa llengua - cal entendre que el 

grec o el llatí -, només que uns l'haurien conreat millor que els altres. E n 

negar que, ja antigament, hagués existít una poesia feta en vulgar, 

Barbieri elimina la possibilitat que la rima n'hagués estat un tret i aixó li 

permet esgrimir que els antics, a jutjar per la producdó literaria presa en 

conjunt i a diferencia deis moderns, mai no haurien adoptat la 

concordanga de les desinéncies com la principal regla métrica, Fhaurien 

emprat esporádicament i sempre com un recurs secundari, d'on que 

calgui descartar, conclou Barbieri, que la rima provingui de la poética 

clássica. 

D e seguit, reporta que Dante assegura que les rimes mes antigües 

haurien estat les fetes en llengua d'oc i que Bembo es fa ressó de les dues 

versions deis orígens, sense decidir-se pero, entén l'autor, per una o altra. 

E l parer de Barbieri és que, en efecte, sicilians i provengáis haurien estat 

deis primers pobles de fer rimes en vulgar, adverteix, pero, que diversos 

factors assenyalen que n'haurien aprés l'art de les nacions árabs. UAlcorá, 

les referéncies que fa Averrois a les rimes árabs en comentar la Poética 

d'Aristótil i fonts hebrees, sempre interessades, segons Barbieri, en els 
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Barbieri, Origine, IV, 44; "lo dico ripigliando la precedente materia, che se l'Alcorano 

scritto in Arábico con versi rimad, come dice Fra Ricoldo, fu fattura di Macometto, o 

pur fu messo insieme per opera di Ebuzeber suo successore, o riformato da Hali, che fu 

cagione di Scisma fra' Saracitú di Oriente e di Occidente, egU per mtti i modi precede in 

tempo ad ogni Scrittura rimata cosi Latina come volgare, della quale noi habbiamo 

memoria, cadendo senza dubbio fral VI. e '1 VIL secólo. Onde meritamente sararmo gli 

Arabi da porre per principali autori delle rime, come queUi, che piú anticamente si 

trovano haver rimato". 

Barbieri, Origine, IV, 44-5: "La qual maniera di versificare come habbia potuto 

passare in Europa, e specialmente a' Provenzali & a' Siciliani, che si vantano di esseme 

statí i primi trovatori nel loro volgare, se ne puó molto bene venire in cognizione dalle 

Storie, che parlano particolarmente de i progressi de i Saracini. Delle quaü quanto sia 

per gli Provenzali noi seguiremo quella, che s'intitola los Anales de Aragón, riputandola 

afers deis seus parents árabs, confirmarien que haurien conrear l'art de la 

rima abans que se'n confegissin els primers textos en Uatí o en vulgar, els 

quals s'haurien de situar entre els segles V I i VII.^^^ 

Raona Barbieri que si les rimes árabs son les mes antigües que es 

coneixen, han de considerar-se les primeres i que per entendre com 

s'haurien propagar per Europa i per qué sicilians i provengáis, cadascú 

peí seu costat, es vanten d'haver estat els primers de fer rimes en wágar, 

només cal parar atenció a les histories que donen compte deis progressos 

deis sarraíns, aixó és, de com haurien envait la Pem'nsula ibérica el 714 i 

avangat fins atravessar els Pirineus. A parer de Barbieri, els espanyols 

haurien aprés la liengua i la poesia rimada deis árabs i l'haurien transmés 

a les regions veiries, sobretot a la Provenga, a partir que els comtes de 

Barcelona, emparentats amb el rei d'Aragó, n'esdevinguessin els senyors. 

E n aquest punt, Barbieri insereix al relat l'edat d'esplendor de les rimes 

en Uengua d'oc ja reportada per Bembo i Equicola, pero en desplaga els 

orígens enUá en assegurar que haurien proUferat sota els auspicis deis 

comtes Ramón i Berenguer. Aqüestes conjectores sobre l'ordre en qué 

s'hauria transmés la poética vulgar l'emplacen a qüestionar que els 

primers trobadors es considerin sempre i només provengáis i a reclamar 

que se'n tingui en compte Torigen hispánic.^^'' 



!*cr altru IkukI.1, t\uc ch sarraíns tiomincssin el Mcditcrrani i tjuc 

thinun sci'jcs hui^iicssin frct]ücntat Sicilia cxplicaricn t¡uc Tan tic la ritna 

s'hagucs intrcHltitt ;i h.'ilia per rilla, com vol Petrarca. Scnsc cspccificar-nc 

el lloc, assci^iira B.irlMcri ijuc les primcrcs rimes ijuc van confegir-se a 

l'Uiropa forcn en Itati i iiuc es cantaren a les esglésies. De seguit, assumeix 

el principi progrcssi^íta t¡uc tjuant mes tard hagués passat l'an de rimar 

ilel lluti al vulir-ir, tunt tnés perfcccionat ho hauria fet: adoba així el 

tcrreny pcniuc els tcstimonis de Petrarca i Dante sobre la juvcntut tic les 

rimes vulgars scrvcixin tambe per retnarcar-ne la tjualitat fonna!.'"'' 

fíl mes tiestacahlc ilel rciat de Barbieri no es que atribucixi la 

itucncit» tle la poesia vulgar a pobles aralis, que trastoqui la seqücncJa 

mes corrent en que s'hauria transmés l'art - posant els espanyols, en 

altres relats licixeblcs tlels rimadors italians, en el lloc o per davant deis 

in i|iicst»> casi» piü lícgna lii t'r»ic, pcrciiKchc pjrla dt ctnc avvcnutc iic i suoi p.icsi, «> t!a 

i]ucllc licpcndcnti ¡...| l't in vcniá MXto ijucMi {̂ onti Ranionili & Ilcrllnv,liicri, che 

ílurariino tino j (".arlo di .Vngió fratcllo ticl Re ili rVancia, che succcs^c nc! Clontatlo per 

IWatricc sua niogltc, 1A Pn>%cn7a si tccc grandemente sentiré, & t'ionitino Ic rime ncl 

vwlî arc t{¡ lingua d'iK allhora taimente,che iti tjut i Princn/ali nc som» ssimati tía molti i 

irovatnri, tutto che piuttosto se nliaWiiano da dirc autori gli Spagnuoli 

secondariamentc, per la prcn^rrata liistoria". íil pnnier Ramón Bcrcnguer tbu comtc de 

Provenga del 1113 a! 1131, scguit d'un Bcrcnguer Ramón, ílns el 1144, i d'un altre 

Ramón Bcrcnguer, aquest anomenat ¡J HI tic Ptrncnifa: rúltim fou Ramón Bcrcnguer 
V lie Provenga, comtc tic! 1209 at I24.S, pare «le ta Bcatrivi csmcntada al t'ragmcnt. 

'•̂  Barhicri, Oríjyitt. iV, 48-9; "\x quali soprapostc Canzoni ci possono serviré 

abtvastanya per conosccrc i tempi, nc' i quali apparc gli Uchrci havcrc ha\-uto la 
cognitionc c l'uso dcllc Rime, il mfxlo dcllc quali quanto piü tanli in tempo, tamo piü 
pcrtcttamentc in arte passó nel volgare, 11 quando potrcmo noi cosi raccoglicrc, chcl 

Petrarca scrivcndonc a Socratc ncgli anni di Cristo 1348. dice csscrsi tróvalo non muliis 

imft Sfatüs. 11 che mc>lto piü specitlcatamcntc si trahc dalle parole di Dante nella sua \'ita 
nuova, che scrisse ancora gionnetto, essendo egli nato ncll'anno 1265, do\c dice: " E 
non c molto numero d'anni passati, che 3pparirr>no questi pocti votgari, che dirc per 
rima in volgare tanto c, quanto a dirc per vcrsi in latino, sccondo alcuna proportione; ct 

scgno che sia picdolo tempo c, se volcmo guaalarc in lingua d'ocho, & in lingua di si, 
noi non troviamo cose dettc innanzi al presente tempo cento cinquania anni". 
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pnivcngals - , ni lainpoc t j u c per fcr-ho recorrí a rauíorita! hisu">ricii d 'uns 

annals, sino cjuc es ticcami per explicar uns origens tic la rijna t j u c mmt's 

serveixen per rcsoUirc les discrcp.íncics cutre les versions provcn^al i 

siciliana. C'onvé rcconlar que Bembo difón els orígens provengáis ilc les 

lletres toscanes en la mesura t j u c fe raons per argüir i j u c les rimes tlels 

trolmlors haurien cstai les primeres i, per taní, per persuadir que ch 

poetes florentins liaurien tingtit tic mestres els inventors mateixos tic 

l'art. líquicola lambe s'adhercix a l.i icsi provcncjal, pero només després 

d'haver explicat que els rétors romans haurien inventat la rima i t j u c els 

poetes ultramuntans Thauricn aplicat al llaii abans de transferirla a la 

pcjcsia vulgar. 

lín despleg-ar la seva hipótesi, Bad)ieri n o rcinventa els r)rígcns de 

les rimes perqué els aportin el valor de la puresa primigenia o el presrigi 

de la civilització clássici. Son, a mes, uns orígens obertament b.irbars i 

implícitamcnt rudcs, pcm Barbieri no atiducix cap argument per 

allibcrar-los d'aquesta condició.'"'' C>)m líquicfíla, assenyala que les rimes 

en llatí van preccdir les vulgars, pcrt> n o utilitza la dada per suggerir que 

la história literaria deis moderns n o fa .sino continuar la deis atiücs. líl 

canvi mes rellevant, Uavors, no rau en que els nous origens de la pf>csía 

vulgar siguin árabs, sino en que pufftitt ser-hf) perqué encaixen de manera 

plausibc al principi de la genealogía cstablerta, encara que aquests origens 

no rcportin cap valor afegit i scnsc que calgui buscar arguments que en 

pal ^iín cis efectes. Amo s'explica perqué Barbieri té una concepció mes 

Per lis italians dch segtcs XIV, XV, i XVI, mrcs, moms í árabs son bárbars soljrctnt 

pcn|uc no son cristiins, una disfinció ja implícitamcnt aplicada als poWcs que des del 

scglc III haurien cnvaít i dominat Roma, identificada de Uavors cngá amb el món cristia, 

cf Hay (1960). /\ra he, h justificació religiosa de la barl)áric no es incompatible amb la 

lingüística i la territorial, per aixó uml>é son bárbars, ignorants del liau' i cncmics de 

Tantíguitat clássica, de la cultura i d'Itilia, cis pf)!)ics pirminics, cis francesos, cis 

provengáis, ds espanyols i ds monjos cscolásiics. Tambe hi ha cxcq^cions: els francesos 

I.XJUÍS le Roy i Jcan Botíin, per cxcmplc, consideren que ds árabs van hcrctar les arts i 

les cicndes en csfondrar-sc l'imperi toma, c f Ví'cisingcr [1945]. 



atitonomii tic la trailicic) vulgar i tic la scva historia - mcnys minoritzada 

per la tratlicii) chissica - que no els altrcs autt)rs, pem tambe pcrcjuc té 

una itlcn mcnys csscncialista de les implicacions i funcions que 

arrosscgucn i cxcrccixcn cis orígens en el discurs de la historia. 

Tot aixo no obsta que liarbicri disscnyi i faci scr\'ir la historia per 

tlifondrc les hondats tic la poesia vulgar i, sobretot, de les rimes italianes. 

Així, d'cntr.ula, assegura que el recurs de la rima va adaptar-se d'una 

manera tan harmónica a les parles vcmaclcs, que amb el temps el tcrme 

no potÜa significar altni cosa que compondré versos en vulgar. Com 

líquicola, es fa scit el passatge de la Vita Nmra en que Dante assegura 

que l'amor fou la causa que s'invcntessin les rimes, pero n'augmcnta la 

relleváncia en asscgurar que, sumat al favor que li haurien rctut els grans 

homcs, l'amor també n'hauria fet créixer i millorar el conrcu. 

Barbieri dedica els capítois cinquc i sisé a il lustrar com els afers 

amorosos haurien estimulat que la creació literaria augmentes i es 

perfecciones, primer amb vides, rusos i fragments de cangons de Rambaut 

de Vaquciras, Pcre Vidal, Cniillcm de Cabestany i d'altres trobadors i, de 

scguit, amb dadcs - sobretot rclativcs a les dones que haurien despertar 

les passions deis poetes: Beatriu, Sclvaggia, I^aura, "Fiammctta" - tretes 

de les vides, deis comentaris, de les epístoles i deis poemes de Dante, 

Guido Cavalcanü, Ciño, Petrarca i Boccaccio. Reconeix Barbieri que 

disposa de mcnys informació sobre els amors deis rimadors italians, pero 

convcrteix aquest déficit en un atribut de la tradició nacional en adduir 

que es deu al fet que es mostraven mes pudorosos que no els trobadors a 

l'hora de padar deis seus sentiments, costums casts que no haurien 

impcdit, pero, que expressessin els sentiments amb tant de fer%'or, 

assegura l'historiador, que haurien aconseguit situar les rimes italianes al 

capdavant de la poesia \'ulgar.'" 

B.arbieri, Orígirie, V, 50: "Dante dice che le donnc furono cagione del nascimento 

delle Rime in volgare, & io dico gli amori delle medesime donne, & i favori degli 

huomini grandi essere stati cagione ancora del loro augumento, siccome furono 
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Al capítol sctc, Barbieri traeix testimonis sobre els poilerosos que 

haurien contribuit a difontlre i prestigiar l'art de les rimes pels diversos 

dominis del vulgar. Boccaccio infonna del concurs que solia cclebrar-se a 

la cort d'un comte Raimon de Provenga - de segur e l Ramón Bcrcngucr 

V de que solen parlar e l s historiadors -, i Dante avala q u e hi bagué una 

época en qué tot ci que s'escrivia en rimes a Italia es considerava fet en 

S i c i l i a perqué provenia sempre de l a cort deis rcis de Sicilia. Barbieri en 

recorda e l normand Guglicimo, afamar per l a seva saviesa, i un 

descendent de Frederic Barbarroja que hauria destacat amb cangons 

própies. FI recorregut pels centres de poder que haurien vcdlat perqué es 

conreessin les rimes acaba a la cort deis marqucsos d'Fste a Ferrara i, 

amb ell, el capítol sobre l e s causes que haurien fet que nasqués i es 

desenvolupés la poesia vulgar.''" 

Al següent capítol, Barbieri aclareix que només está intercssat en 

l e s Uengües \ailgars en qué han escrit autors dignes de memtbria. Així, 

seguint la classificació del De vulgari eloquentia, considera que l e s rimes que 

convé recordar i prendre com a exemple son les de francesos, 

provengáis, sicilians i itaUans, tot i ser conscient que va haver-hi poetes 

parimente per altri tempi d'altri sortí di pocsic. A dichiarationc della qual sententia non 

sara credo fuor di proposito l'addurrc in questo loco alcuni particolari d'história, per 

l'csempio de' quali si possa venirc in cognitione de gli Amori, che mosscro gli 

Oltramontani, & mossero i nostri a poetare, & ad innalzar le rime cantando". Origine, 

VI, 73: "Dei nostri minor numero e piü casti amori habbiamo da raccontare nel 

presente capitolo; pcrciocché la maniera d'Itália nel conversare non comportó loro una 

tanta liberta di fare, & di dirc cose tali alia scopcrta di modo, che si possano sapera gli 

amori di tutti quei che pajono cantar d'amore. Nondimeno cosi férvidamente nc 

cantarono quei pochi, de' quali si fara qui sotto mcnzionc, che per opera loro le rime 

Italiane pajono havere tolta la gloria del rimare ad ogni altro volgarc". 

'•̂  Barbieri fou, des del 1560, canceller del commune de Módcna, ciutat que formava part 

de les possessions del casal d'Este i que, des de 1598, va substituir Ferrara com a capital 

del ducat Val a dir que, entre els poetes acoUits a la cort de Ferrara, cal comptar-hi 

Ludowco Ariosto i Torquato Tasso, pero també Mateo Maria Boiardo, denigrat per 

Equicola a les Institutioni. 
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' 2 9 Peí que fa ais francesos, l'atenció se I'emporta sobretot el Vsmant ck la Rose, del qual 

Equicola ja n'havia extret sentencies al Uhro i l'havia atribuit a loan de Meun. Barbieri 

el corregeix: aquest recull de rimes d'amor, l'hauria comengat a elaborar cap el 1230 el 

antics que dominaven altres paries - per aixó Dante i Petrarca haurien 

pogut incloure versos proveníais en alguns deis seus poemes -, i autors 

que haurien adoptat altres vulgars com a llengua literaria - i aquí Barbieri 

posa d'exemple els trobadors italians que Bembo ja havia assenyalat a les 

Prose. 

Abans d'abordar cada tradició per separat, Barbieri fa explícit que 

la história de la poesia rimada que vol expHcar té com a objectiu principal 

resultar profitosa per a la Hteratora itaUana, pero matísa l'abast d'aquest 

servei: no vol imtnisqüir-se en la controversia sobre quina ha de ser i 

com s'ha d'anomenar ia Uengua Uterária: peí que fa a aquesta qüestíó, 

només es mostra partídari que el model el proveeixi el vulgar de les 

corones florentines. 

L'historiador dedica a cada tradició un deis quatre últíms capítols 

dei que havia de ser el primer IHbre del Eirnam. Procedéis per ordre 

d'antíguitat: comenta pels francesos, perqué entén que van ser els 

primers de vulgaritzar textos Uatíns, després venen els proveníais, tot i 

que Barbieri admet que está en Htigi que siguin mes antícs que els 

siciHans, deis quals en dona compte després, 1 acaba amb els italians. E n 

cada cas, exposa primer dades o arguments de caire ^ n é r i c , com per 

exemple, que els francesos fossin els primers d'escriure prosa histórica en 

vernacle, que el proveníal fos una mésela de francés, espanyol i mots 

autóctons que avui ningú ja no coneix, o que de poetes siciUans de 

quaUtat n'hi hagués molt pocs. Desplega després reiacions d'autors i 

s'estén en les vides i obres deis que considera mes dignes, o deis que en 

té informació: contrasten, per aixó, les moltes dades sobre els trobadors 

proveníais de qué disposa amb el poc que reporta deis antics scñttoñ 

francescbh Barbieri addueix que no n'hi hauria hagut gaires, de "rimadors 

francesos, perqué haurien preferit dedicar-se a la prosa.*^' 
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E l capítol dedicat ais francesos també es distingeix deis altres peí 

fet que Barbieri no en selecciona, organitza i avalúa els contínguts en 

fundó de Fautoritat crítica i historiográfica que concedeix a Dante i 

Petrarca, o perqué siguin útils per entendre el que n'expliquen a la 

Comedia o ais Trionfi}^'^ E n canvi, si Barbieri dubta que sigui certa la fama 

de Giraut de Bomeiüi de ser el millor trobador, és perqué l'Alighieri i 

Petrarca consideren superior Amaut Daniel; si interessa discernir quants 

i qui foren els Arnauts i els Raimbalds de la tradició provengal, és per 

aclarir quins volia citar l'aretí; és Petrarca qui estableix que els rimadors 

sicilians no van teñir gaire talent, opinió que mou Barbieri ha fer 

memoria tan sois deis autors nobles, i és Dante qui, en esmentar Guido 

delle Colonne, Piero delle Vigne o Jacopo da Lentino al De vulgañ 

eloquentia o a VInfem, avala que siguin aquests els sicilians que s'hagjin de 

salvar de robl i t . " ' 

N o ha de sorprendre, llavors, que l'autoritat de les corones 

encara es faci mes aclaparadora i operi per mes vies quan arriba el tom 

d'explicar la historia deis rimadors italians. Així, d'entrada, Barbieri xifra 

pare de la poesia vulgar en francés, Guülaume de Loris, mentre que Jean Clopinel de 

Meun sur Loire l'hauria completat quaranta anys després. Interessant-se per la tradició i 

la recepció de l'obra, Barbieri afegeix que el Romant va teñir molts continuadors, pero 

que també va rebre censures per part de mestres teólegs. El de la rosa pertany ais 

roman9os que, segons Minturno, els «wtí»^'italians haurien emulat. 

En alguns casos, la narració i la crítica depenen indirectament de l'autoritat de Dante 

i Petrarca perqué es fonamenta en dades i judiéis exposats per comentaristes per 

contextuar i il -luminar el dictat deis poetes: destaca el rendiment que Barbieri treu del 

Commmtum super Danfem que Benvenuto da Imola va elaborar entre els anys 60 i 80 del 

segle XIV. Altres fonts son el Ubretto déle VJme antiehe, anomenat sovint la Recolta de' 

Gimti perqué aquesta casa editorial el va publicar el 1527 a Florencia i la Nova Crónica de 

Giovanni Villani, onde de Filippo, una historia de Florencia que l'autor no va poder 

acabar en morir el 1348. 

A banda d'aquests autors, i entre d'altres, Barbieri esmenta el rei Enzo i Stefano 

Protonotario, deis quals en reporta dues cangons per exemplificar el que anomena 

"puro volgare sicüiano": les copia d'un códex perdut, el Ubro siciliano, i son deis 

poquíssims poemes medievals que es conserven en dialecte siciliá. 
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" 2 Barbieri, Origine, XII, 146; "Alia maniera de' Siciliani s'accostarono assai da principio 

gli antíchi nostri rimatotí, dalla quale si andarono tanto piú discostando, quanto fiírono 

migliori poetí, & piü dottí. De' quaü dovendosi hora far ricordo nel presente capitolo, 

meritamente incomincieremo da Messer Guido Guinicelli da Bologna; poiché Dante nel 

XXVI. Canto del Purgatorio ne fa cosi honorata menzione, che si degna nominarlo 

padre suo, & degli altri, che mai, "Rime d'amor usar dolci, e le^adre" . 

Barbieri, Origne, XII, 152; "[Dante] si fu quelli, che nobüitó le rime italiane sopra 

ogni altro volgare, & aperse la via del ben diré a gli altri rimatori, che seguitarono dopo 

lui. DeUa cui vita e costumi scrissero anticamente il Boccaccio un libretto a parte, & 

Giovanni ViUani un capitolo al nono libro deUe sue croniche Fiorentine". 

Barbieri palesa algún salt enrere en el temps i en la qualitat de les rimes, aixó és, im 

retorn a l'estíl dels sicüians: és el cas de Dante da Máano, XII, 157; "[. . .] molto si 

el progrés d'aquesta poesia en el fet d'allunyar-se de la manera de rimar 

dels sicüians i decideix comentar la ressenya per Guido Guinicelli perqué 

al vint-i-sisé cant del Purgatoñ Dante l'anomena "pare seu i dels que usen 

rimes d'amor dolces i elegants"."^ Del mateix cant, del De vulgari 

eloquentia i del quart capítol del Triomf de l'Amor provenen les reserves que 

suscita l'estü, mes que no les sentencies, de Guitton d'Arezzo, citat mes 

endavant i després que s'hagin esmentat diversos autors de la Romanya 

que haurien anat contribuint a polir el vulgar. 

D'exemples d'aquesta mena, el capítol en va pie, pero també 

m'interessa remarcar que Barbieri utilitza Dante i Petrarca com fites i 

fronteres dels periodes de la historia. E n aquest cas, els judiéis que 

comentaristes, lingüistes i biógrafs han fet sobre Dante s'imposen a les 

tesis que pogués teñir l'Alighieri com a crític i historiador. Així, malgrat 

que hagués qualificat Guido GuinizzeUi de "pare" dels rimadors, Barbieri 

estableix que ell fou el pare i el mestre del dir en vtügar, qui mes 

n'ennoblí els versos i qui va mostrar als autors posteriors com havien 

d'escriure amb eloqüéncia.'^^ Altra vegada, les opinions de Dante sobre 

els seus coetanis - Cavalcantí, Gianni, Ciño - determinen l'ordre i el preu 

amb qué Barbieri en dona compte: quan no pot refiar-se d'aquest criteri, 

rhistoriador infereix la posició en el temps dels poetes menors del Uoc 

que ocupen les seves composicions a les antologies que maneja. 
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Val a dir, pero, que no s'obliga a filar gaire prim, perqué al 

capdavall distribueix els autors entre els que van compondré abans de 

Dante, els que foren coetanis de l'Alighieri i els que van "florir" a l'edat 

de Petrarca. Com en tants altres relats, Barbieri considera que cap poeta 

no ha superat l'aretí en el conreu literari del vulgar. N'alaba també el bon 

criteri a l'hora d'escollir les composicions breus que integren el Catifoneri 

que van publicar-se en vida del poeta, miUors, suggereix Barbieri, que els 

Tnomfs, editats pósmmament.'"'^ Deis contemporanis, l'historiador 

justifica que esmentí alguns autors perqué se'n coneixen sonets dedicats a 

l'areti', d'on que podien haver estat els seus amics. Ara, per mérits propis, 

destaca Boccaccio, pero per la prosa, no pels versos: en aixó, Barbieri ha 

de corregir el benévol judici de Petrarca, el qual hauria volgut fer creure a 

Fautor del Decameron que era el tercer millor rimador, rang que Barbieri 

considera mes enraonat d'atorgar a Fazio degli Uberti, justament perqué 

amb les rimes breus hauria sabut emular Petrarca i amb les llargues, com 

dDittamondo,Dmtc}^ 

ritrasse alia maniera de' Siciliani nelle sue compositioni, che sonó raccolte nel settimo 

Hbro delle time anoche, & nel fine, come quel Sonetto, nel qual dimanda interpretatione 

di certa sua visione [...]". 

Batbieri, Origine, XII, 158: "Ma perciocché nella commemoratione de' nostri poetí si 

é fin qui risegnata buona parte di quei, che fiorirono innanzi a Dante, o con Dante, 

passeremo hora all' etá di Messer Francesco Petrarca, il quale fu senza dubbio il fiore de 

i poeti del suo tempo, di tanta nominanza di ecceUenza per fare Sonetti & Canzoni, che 

ancor dura, non essendo fin qui nato, chi sia stato bastante a torgU la gloria della lingua. 

Le cui Rime stampate nel suo Canzoniéro sonó cosi comunemente note, che altro non 

fa bisogno dirne", L'edició princeps deis Trionfi, amb el Canspniere, és de 1470. 

Batbieri, Origine, XII, 164: "Ancora che '1 Petrarca nella seconda pistola del quinto 

libro deUe senili assai cottegianamente si sforzi di far credere al Boccaccio, che suo sia il 

ter2;o loco nella cosa delle Rime, piú giustamente nondimeno pare, che questo loco si 

debba date a Fatio degli Ubettí, il quale nelle Canzoni piú s'accostó alia le^adria del 

Petrarca, & in forma di Opera continuata fu come una scimia di Dante". Fazio degli 

Uberti va morir cap el 1370 i va escriure el Dittamondo, una mena d'enciclopédia 

geográfica en tercets, en qué el poeta fingeix que recorre el món amb l'ajuda d'un guia: 

Barbieri l'utilitza com a font d'infotmació. 
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La história deis rimadors italians, i amb ella el dotzé capítol i el 

Ilibre primer del Rimam, s'acaben amb algunes poques referéncies mes 

de poetes que haurien intercanviat versos amb Petrarca o que son 

esmentats per Boccaccio: d'autors posteriors, Barbieri no té intenció de 

ressenyar-ne cap. É s plausible que el crític hagués previst dedicar el 

segon ilibre a classificar i il -lustrar les estrofes i els metres de la poética 

vulgar i a establir els preceptes i mostrar els models que el bon rimador 

hauria de conéixer i imitar. Tampoc no hauria de sorprendre que fos 

Petrarca l'autor que mes exemples proveís al segon Uibre, ates que també 

al relat de Barbieri representa la cuiminació de la história de la poesia 

vulgar. 

Per tant, de ser així, malgrat que Barbieri i Minturno expliquin 

histories molt diferents, haurien coincidit en dissenyar-les de manera que 

ia lírica petrarquesca hagués d'exercir d'horitzó teóric de la poética 

vulgar. E n qualsevol cas, queda palés que ambdós relats responen i se 

sumen a les pressions i als interessos deis editors, comentaristes i 

lingüistes que intenten prestigiar la tradició vernacla promovent les 

excel iéncies deis autors del Tres-cents i sobretot d'un Petrarca que, 

gradualment, d'engá les valoracions que n'havien fet Bmni i Manettí, de 

ser tot just mes bon rimador que no escriptor en Uatí, ha esdevingut el 

miUor autor de versos en tosca, el primer deis poetes que han escrit 

sobre l'amor en -rolgar i, per fi, el h'ric perfecte, superior fins i tot a grecs 

i romans. 

Els relats s'ajusten també a la tendencia d'abandonar la narració 

deis avatars de l'eloqüéncia vulgar arribada l'época de Petrarca i 

Boccaccio, d'estroncar-ne el perfeccionament - malgrat que fer-ho, tot i 

que serveix per proveir models, contradigui, com ja ha-via assenyalat 

GeUi, la lógica de la visió progressista - i a confirmar ex álentio la crisi 

posterior o, si mes no, la convicció que, passat el segle XIV, la quaUtat de 

la producció vernacla hauria davaUat. E s tracta d'una interpretació que es 

consoUda en ia mesura que Petrarca escala posicions en la história 

Uterária vulgar i, en paral iel, perd rang en la jerarqiúa deis recuperadors 
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de les Uetres Uatínes, la história deis quals, en contrast amb la de la 

tradició vulgar, tendeix a reescriure's per retardar cada vegada mes bé 

l'auténtíc renaixement del saber antíc, bé la culminado del procés. 

Barbieri i Minmrno coincideixen també en fer desaparéixer de la 

história els orígens bárbars de la Uengua i la poesia vulgars, tot i que de 

maneres ben diferents. Minmmo assumeix que només una história que 

entronqvd amb els orígens de la poesia antiga pot servir per legitimar la 

tradició vernacla. S'acull, per aixó, a una visió cícUca de l'esdevenir de la 

poesia que h permet ometre del relat fets conflictius o períodes de crisi -

que el vulgar hagués sorgit arran de corrompre el Uatí o que la lírica 

toscana provingués de la provengal - i emfassitzar, en canvi, els moments 

i els autors en i amb qué les Uetres o la Úrica haurien sorgit, resplendit i 

renascut. La narració teixeix, així, un fil que Uiga ais orígens divins només 

aqueUes fites que a Fhistoriador U interessa destacar: Orfeu i els prisd vates 

amb Píndar i Horací, els antics lírics amb Petrarca i les rimes sacres del 

mateix teóric i les corones florentines amb Pontano, Sannazaro i Bembo. 

Barbieri no partícipa deis prejudicis humanistes sobre la 

inferioritat del vulgar i l'autoritat de la crítica antiga: rebutja 

explícitament, per inútil, la pretensió de Minturno de construir una 

poética vulgar amb unes eines que considera anacróniques i ínapropiades 

per reglar unes rimes que, al seu entendre, serien característiques només, 

o fins definidores, de les modernes üteramres vernacles, les quals, al seu 

torn, haurien tingut una história propia i en part comuna, al marge del 

passat de grecs i romans. Si, malgrat aixó, aquesta história és digna de 

recordar-se, útil per legitimar teóricament les rimes vulgars i efica? per 

demostrar la primacía deis versos toscans és perqué revela una progressió 

formal, ética i de prestigi social que hauria tocat sostre a ItáUa amb els 

sonets de Petrarca. 

Ara bé, rdoqüéncia, l'honestedat i la doctrina que mostren haver 

assoüt les rimes d'amor toscanes no han depés, com voUa Landino, que 

s'hi transferís la doctrina de les Uetres Uatines, ni s'expliquen, com 

suggereixen en graus diversos Bembo, Equicola, Dolce, RusceUi i 
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Minturno, perqué s'hi fes revifar un llegat clássic latent només en la 

cultura literaria nacional. La historia de Barbieri revela que la capacitar de 

millorar de les tradicions vulgars ha estat autónoma i sostinguda, per 

damunt de diferencies lingüístiques que fins llavors només s'havien 

obviat per assimüar vells i nous romans. É s aquesta progressió autónoma 

que fa que els orígens bárbars que puguin haver tingut les poesies vulgars 

perdin transcendencia en tant que orígens, ja que l'émfasi de la narració i 

el valor historie rau en el perfeccionament, i en tant que bárbars, 

condició que desapareix, de fet, en la mesura que el relat no oposa el 

vulgar a cap concepte temporal, territorial, religeos o lingüístic — antíc, 

roma, italiá, cristíá, Uatí — impregnat de les connotadons amb qué se sol 

prestar sentit i fiínció a la barbarie. 

Els orígens perden, així, l'estatut de repositori d'esséncies que ha 

justificat l'interés de la crítica per dominar-ne la historia. E n desapareix, o 

si mes no, s'hi atenúa, la dimensió quasi atemporal que permet Mintumo 

esgrimir els inicis de l'anüga lírica sacra en benefici de la moderna i el 

porta a reclamar que el rofnan^o italiá es regeixi pels models de l'épica 

clássica per superar els defectes que hauria heretat de l'original francés, o 

que condueix Patrizi a argüir que els himnes órfics representen el 

summum de la meravella poética i a atribuir-los la capacitat de regular tot 

el sistema literari o que indueix els detractors del vulgar a denunciar-ne 

les mancances artístiques origináries i, per aixó, permanents. 

Llavors, respecte de la historia de les rimes toscanes, pero també 

de la concepció deis orígens i del canvi, Barbieri se sitúa en un extrem 

oposat al que ocupa Minturno, en la mesura que assumeix plenament la 

idea que Speroni ja havia fet exposar al personatge de Pietro Bembo en 

defensa de la italianitat — adquirida amb el temps - del vulgar, aixó és, que 

la condició originaria d'una entitat no ha d'arrossegar-se sempre per 

forga. Si al 'Rimario encara interessa conéixer uns orígens que son molt 

menys importants que el camri i que exerceixen només de principi d'una 

evolució és, sobretot, per trobar ima expücació plausible de la continuítat 

histórica de les literatures vemacles, requisit perqué Barbieri pugui 
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examinar les rimes italianes ai final i al capdamunt d'una historia de 

progrés, i comparar-Íes amb les ñranceses, proveníais i sicilianes des 

d'una posició d'avantatge. 




