
Tesi doctoral 

L A INVENCIÓ DELS ORÍGENS. 

L A HISTORIA LITERARIA 

E N L A POÉTICA D E L RENAIXEMENT 

Cese Esteve 

Directora: María José Vega 
Doctorat de Teoría de la literatura i literatura comparada 

Departament de Filología Espanyola i Teoría de la literatura 
Universitat Autónoma de Barcelona 

2 0 0 6 



ELS ORÍGENS, LA HISTORIA LITERARIA I LA POÉTICA, 
C O N C L U S I O N S 

L'estudi deis relats sobre els orígens de la poesia que s'escriuen a Italia durant 

el segle X V I revela que constitueixen la forma d'historiar la literatura mes 

rellevant i productiva de la' cultura literaria renaixentista. Son rellevants i 

productius per a la formació del discurs teóric en la mesura que se'ls atorguen 

funcions cabdals per reconstruir poétiques teológiques - que poden ser 

estrictament cristianes i prendre com a models els poetes bíblics o integrar les 

tradicions hermética i platónica - i posar-ies al servei, per exemple de la política 

i de la propaganda contrareformistes i perqué contribueixen, d'aquesta manera, 

a mantenir vigents conceptes com el furor diví i el sentit al iegóric, nocions de 

llarga tradició, pero excéntriques respecte de la doctrina i la terminología de la 

poética neoarístotélica que domina la critica literaria cinc-centísta. Els orígens 

son també decisius perqué es pugui construir una historia i una teoria de la 

lírica que difonguin el prestigi i la importancia de les funcions i deis efectes deis 

antics i moderns poemes breus i que permetin posar-los a l'algada de l'épíca, la 

tragedia i la comedía, els generes consideráis majors o perfectes d'acord amb la 

jerarquía d'espécies neoaristotélica. 

Ara bé, els relats deis orígens no son ímportants només perqué 

serveixen per apuntalar discursos margináis o de resistencia: están entrellats 

també en debats centráis de la poética italiana del Renaixement. Intervenen en 

les indagacions per discernir la naturalesa de la poesia perqué els esgrimeixen, 

per exemple, els teórics del segle, i son majoria, que sostenen que el vers és un 

deis atributs originaris i, per aixó, essencials de la poesía o, sí mes no, el 

component que la fa perfecta. E n el marc de la qüestió de la llengua, els 

humanistes detractors del vulgar en branden els orígens contra língüístes, 

crítics i comentaristes de Dante i Pettarca que, al seu torn, fonamenten sovint 

el potencial i el valor literari de les Iletres toscanes en el Uegat cultural clássic de 

qué s'haurien fet hereves peí fet de teñir els mateixos orígens territoríals o 

nacionals. 

Si aquests relats apareixen ímplicats en diversos fronts díscursius de les 

poétiques i polítíques culturáis del Renaixement, és perqué dominar els orígens, 
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és a dir, poder inventar-ios, situar-los en el temps i en l'espai, assígnar-los 

característíques o atorgar-los a una nació, constitoeix un saber al qual se li 

reconeix autoritat i poder. Aixó fa, llavors, que els orígens de la poesia resultín 

també cabdals per fer de la história una disciplina rellevant en la cultura literaria 

deis segles X V i X V I : en la mesura que transcendeixen la fundó laudatoria i es 

revelen necessaris i rendibles per discernir les causes i els trets essencials de la 

poesia, per descobrir-ne els inventors i fer memoria i justicia deis mérits que 

aixó comporta o per identíficar formes, funcions i autors modélics, els orígens 

justifiquen la recerca histórica i en garanteixen la capacitat de produir 

coneixement. I encara tocant a la formació de la história literaria renaixentísta, 

els orígens son rellevants en la mesura que, concebuts, per exemple, com la seu 

de la poesia mes pura i perfecta, adquireixen capacitat per regular els 

parámetres - en aquest cas, quasi sempre de degeneració - amb qué s'interpreta 

el canvi. 

L'examen de la formació de la história deis orígens palesa que les 

maneres d'entendre i valorar els orígens de la poesia que han transmés i 

consolidat les tradicions i els generes discursius que els han dominat, les formes 

en qué es narren, els usos a qué es destinen aquests relats i les possibilitats de 

reescriure'ls i reutilitzar-los es determinen mútoament. La história deis orígens 

mai no es pot explicar de qualsevol manera, pero no es pot seguir narrant 

només en els termes que estableix la tradició apologética a partir del moment 

que els crítics els indaguen per conéixer-ne les causes namrals o si es vol aclárir 

si Orfeu és anterior a Moisés, quants i quins poetes van compondré abans que 

Homer o si els antics romans van inventar la poesia rimada. Justament aquest 

últim exemple traeix que els condicionaments recíprocs atenyen també les 

tradicions historiográfiques de la poesia antiga i de la moderna vulgar. 

Minmrno transfereix a la lírica toscana uns orígens sagrats a bastament difosos 

per crítics defensors de la tradició antíga, historiadors hebreus i Pares de 

l'Església; Landino subratlla que Dante hauria estat el primer de transferir al 

vulgar tota la doctrina dássica, Equicola remet la invenció de la rima a la 

ttadidó llatina i B e m b o esgrimeix la forga del cel nadiu perqué tots aquests 

escriptors, amb estratégies diverses, pretenen fer de la história de la poesia 

italiana la continuació de la de grecs i romans. 
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És per aixó que resulta peitinent comentar a revisar les línies mestres 

de la formació de la historia deis orígens de la poesia al Renaixement italiá 

aprofundint en les conclusions del tercer capítol: examinar les raons que fan de 

la narració de Giammaria Barbieri un relat excéntric respecte de la tradició 

historiográfica de la poesia italiana pemietrá donar compte de les pressions que 

exerceixen en els filólegs del vulgar, al seu torn, la historia literaria antiga i els 

relats sobre els orígens de la poesia grega i llatina. 

E l gruix de relats sobre els orígens de la poesia toscana que sorgeix 

justament d'aquest marc de rclacions amb les tradicions literáries deis antics 

constitueix un front igualment pertínent per dur a terme una primera 

exploració de les histories deis orígens de la poesia i de les respectives 

literatures vernacles que s'expliquen a Franga i a Espanya. L'análisi d'aquests 

relats haurá de complementar en un futur próxim la feina feta fins ara, 

justament perqué aquí fer-ne una primera lectura servirá per revelar que els 

principis, métodes i versions de la historiografía literaria italiana regulen en no 

pocs aspectes la formació de la historia literaria cinc-centista a Europa. N o ha 

de sorprendre, llavors, que els relats sobre els orígens de la poesia que 

expliquen teórics cinc-centistes francesos com Thomas SebiUet, Peletier du 

Mans o Ronsard coincideixin amb els que narra i explota la crítica literaria 

iteJlana de l'época i que fomeixin, per aixó, l'ocasió per revisar-ne els biaixos i 

acabar, així, d'exposar les conclusions del treball. 

El Ikgat classk i la historia de lapoeña toscana: necessitat i utiBtat 

Tant en introduir el relat de Giammaria Barbieri a rinici del capítol tercer, com 

en establir, al fínal del mateix capítol, els trets que el singularitzen, he volgut 

remarcar que Barbieri participa de bona part de les premisses i interessos amb 

qué crítics, comentaristes i lingüistes donen compte de la historia i deis orígens 

de ia poesia antiga i moderna. Així, en assumir que els orígens importen només, 

o sobretot, com a principi d'una genealogía, Barbieri es fa seva i adapta la 

manera d'entendre i ponderar el valor deis orígens que el paradigma 

progressista fa cada vegada mes present en la poética, avalat per la tradició 

retórica i Fautoritat aristotélica, pero promogut també a través d'históries com 

la de Landino o la que Equicola confegeix en comparar les evolucíons 

análogues deis dicitoñ in rima amb les deis antics pintors grecs. 
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Ara bé, de la mateixa manera que, per exemple, Minmrno en comentar 

'L'Artepoética thoscana es fa ressó de les causes naturals i al Ilibre tercer, arribat el 

moment d'establir com s'hauria inventat la h'rica, explica que el genere prové 

del cel i dels déus, la historiografia de la poesia vulgar italiana, tot i adoptar la 

visió progressista de la llengua i de l'art Hterária, no renuncia mai a explotar 

aqueUs orígens que puguin servir per fer mes poderosa o persuassiva - importa 

forga menys que sigui consistent - la historia que reclama la primacía dels 

autors toscans: aquesta és la diferencia que deixa el relat de Barbieri als marges 

de la historia de la poesia ítaHana. 

Es mítiangant estratégies diverses que els historiadors de la poesia 

vulgar vindiquen que la tradició nacional hauria tingut una relació privilegiada 

amb el Uegat clássic, relació que sovint es procura presentar en forma de 

continuítat o enUag historie entre romans i toscans. E n qualsevol cas, aquesta 

és la tendencia dominant respecte de la qual Barbieri ocupa una posició mes 

excéntrica. La pretensió de fonamentar la superioritat de Petrarca i Boccaccio 

només en els mérits que revelaria una historia comparada dels progressos de les 

miUors tradicions de poesia rimada per forga ha d'oferir un rendiment Hmitat 

en un espai discursiu en qué encara hi teñen molt a dir els filólegs i crítics que 

segueixen mostrant reserves sobre la capacitat Hterária del vulgar. 

Valgui com a exemple significatiu d'aquesta posmra el catáleg dels 

poetes europeus coetanis amb qué LeHo Giraldi pretén completar al 1551 la 

historia dels autors grecs i llatins de l'antiguitat que havia pubHcat sis anys 

abans. Giraldi valora per damvmt de tot que els autors siguin virtuosos, emdits, 

eloqüents i elegants, aixó és, que componguin versos en obsequi de la devoció i 

dels preceptes cristians i que coneguin molt bé el grec i el Uati'. E s per aixó que 

no vol aUargar-se massa fent la crítíca dels autors de l'época que han escrit en 

vulgar: considera que els pocs que hi han reeixit, com Pietro Bembo, Jacopo 

Sannazaro o Antonio Tebaldeo, han demostrat ser encara miUors escrivint en 

Uatí. A mes d'aixó, entén que fer una crítica exhaustiva dels poetes vulgars el 

portaría a haver de jutjar, al costat d'autors com Angelo PoHziano i Lorenzo el 

Magnífic, barbers, sabaters i tota mena d'artesans que han tingut velleitats 

Hteráríes. D e fer aquesta desagradable feina, diu Giraldi, ja se n'encarrega Mario 

Equicola al Libro de Natura de Amore i bandeja la tradició vernacla sense obUdar-

se, pero, de censurar aqueUs que han pretés posar la Uengua i la Hteramra 
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vulgars al mateix nivell, o per damunt, que les lletres llaünes i d'acusar 

d'heretges els que han intentat adaptar versos toscans al metre i a l'harmonia de 

les composicions deis Uatins antics.' 

L'opinió que Giraldi té de la poesia vulgar no és la d'un Amaseo o la 

del Lázaro Bonamico d'Speroni que supUcava que no es consideressin italianes 

les rimes fetes en tosca, pero tampoc no s'adiu del tot amb la de Landino o de 

Bembo: pondera els mérits de Poliziano i Lorenzo de' Medici pero, en certa 

mesura desacreditant les miUores que Landino preveía si els poetes vulgars eren 

capagos de transferir a fitaliá literari la doctrina apresa amb les Uetres Uatines, 

assumeix que qualsevol poeta docte sempre treu mes rendiment de les 

superiofs qualitats del llatí. D'aquesta manera, ei preu de qué han de fer-se 

creditofs els poetes modems per sumar-se a la historia que Giraldi havia 

' Cito els Diahgi dúo de Poetís nostromm tempomm de l'edició de Pandolfi [1999]. Giraldi, Diahgi, 

Diahgmprior, 116: "Venun de vernaculis íam satis: ñeque enim mens est hos colii^re, quippe 

cuiB boni omnes Latine sciunt, ut Bembos, Sanazarius, Thebaldeus, alii pene innumerabiles; at 

nudi quídam et inermes hanc poetícae partem agressi tonsores sellulariique indigni qui cum bis 

connumerentur; míttamus istos Mario Equicolo, ut in suo de amore, quem se scribere 

profitetur, libro enumetet" Els diálegs reconsttueixen una reunió que representa que hautia 

tingat loe a can Giraldi, a Ferrara, ei 1548, pero com que es pretén també que els Interlocutors 

ja haurien mantingut anys abans, cap el 1513 i a Roma, una primera discussió sobre els poetes 

italians contemporanis, Giraldi demana que, abans de teprendre la feina, es llegeixi el report 

d'aquesta conversa, la qual constítueix el primer deis dos diálegs: és per aixó que s'afirma que 

Equicola está escrivint un Uibre sobre l'amor. Per a mes detalls sobre relaboració deis Diahff, 

remeto a festudi introductori de Pandolñ [1999: 11-29] i a Rossi [1901]. Al diáleg segon es 

toma a lamentar que hi hagi tants poetes vulgars i de tan diversa qualitat, es censura els que 

s'han atrevit fins i tot a escriure que el vulgar pot competir amb el Uatí i es reporten les divetses 

versions sobre els orígens ~ sicilians, toscans, proveníais - de la poesia vernacla. Dialogas 

posterior, 212 i 214: "Sed nimius sim, sí cunctos complecti velím [a tots els poetes vulgars]; 

tonsores enim et sutores opificisque seUularios maltos eriam ex fece haustos enumerare 

oporteret. E x quo nescio qui vírí alioqtá docti in eam haeresin incidere, ut non modo 

vernáculas velint Latinis Uteris aequate, verum etiam anteponere, quin et id etiam literis 

prodidere; qui autem primi rythmos et huiusccmodi carminum genus invexere, vel ittvenere 

potius, variae sunt summorum virorum sententíae: quídam enim in SictJos et Regnícolas 

retulere, plerique in Hetruscos, unde et sermo Thuscanus dictus est; alii non nulli in 

provinciales idest eam partem Gafliae, quae Ptovincia nuncupatur; alii alia, de quibus primum 

Colotius, deinde Bembus pluribus disseruere, praeter eos vero, quos et priore dialogo et hoc 

ipso complexi sumus". 
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comengat a explicar des deis orígens és quasi bé indissociable del conreu de les 

llengües clássiques, mentxe que, ben altrament, la história de la poesia vulgar 

s'autonomitza de l'antiga perqué l'haurien dominat una legió d'afidonats a 

compondré rodoHns i queda confinada a obres també populars com ei Ubro 

d'Equicola. 

N o és inoportii recordar aquí que un altre historiador excéntric com 

Patrizi, encara a fináis de segle i tot i censurar als crítícs que s'adhereixin de 

manera irreflexiva a certs prindpis i métodes només perqué porten l'aval de 

l'autoritat antiga, xifra la recuperació de les lletres en l'obra llatina de Petrarca, 

aixó és, d'acord amb els esquemes de la tradició historiográfica de l'humanisme 

mes primerenc. Per tant, el context discursiu fa necessari i alhora útil desplegar 

estratégies narratives que palesin que la tradició vernacla és hereva de la 

clássica: necessari per contestar les histories deis orígens bárbars del vulgar 

amb versions que permetin superar o almenys atenuar les reticéncies de la 

classe docta i útil per afirmar la primacía de la poesia itaUana entre les 

literatures vulgars. 

Ux historia de la poesia vulgar. d'Itália a Europa 

La mesura del poder d'informar el passat literari d'aquests relats no la revela 

només que la história que confegeix Barbieri resulti singular i tingui un ressó 

escás. E n implicar-hi la tradició clássica i vindicar-se'n els hereus, els filólegs 

italians converteixen la história de la poesia feta a la pem'nsula - en llatí, en 

vulgar o en ambdues llengües - en la história universal de la literamra i 

determinen que tradicions com la francesa o l'espanyola hi haurien tingut una 

rellevánda menor. Franco Simone ha estudiat a bastament els efectes i les 

reacdons que aquesta visió provoca en la historiografia francesa deis segles 

renaisentístes.^ Així, al Tres-cents, teólegs com Jean de Hesdin i Nicolás de 

Clamanges defensen els francesos de l'acusació d'indoctes que els fan Petrarca i 

els humanistes italians: per rebatre-la, elaboren un extens catáleg de filósofs i 

cienüTics gals, argüeixen que, amb l'imperi, el saber s'hauria traslladat de Roma 

a París a l'época de Carlemany, i addueixen que a la ciutat s'hi fundes la 

universitat com a prova de la fértil activitat cultural que, de llavors engá, hi 
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hauria hagut al país, afavorida, a mes, peí clima nacioaal, que consideren idoni 

per ais estudis. 

La trmslatio impmi i les ruines de la capital serveixen per negar que 

l'antiga Roma hagi resoi^t, a mes, pero, eis estudiosos francesos oposen a la 

visió cícüca de la historia amb qué eis italians emparen aquest renaixement la 

narració deis progressos que la tradició cultural hauria anat assolint des deis 

origens de la nació franca, descendent de la troiana. Assagen també de 

restringir al segle X I I el periode de "tenebrosa ignorancia" que eis humanistes 

italians xifren en quasi mil anys i, en paral leí, tracten de recuperar les gestes 

nacionals de l'época medieval, oblidada i menystinguda pels prejudicis de la 

historiografía dominant, albora que reescriuen la historia deis italians per 

demostrar que descendeixen deis gots i no deis romans. 

Malgrat la resistencia inicial, detecta Simone en les obres de Guillaume 

Fichet, doctor en teología i professor de retórica a la Sorbona des de 1470, i de 

Robert Gauguin, autor d'una hisfória de Franga, que les versions de la 

recuperado de la cultura i les lletres que difonen els humanistes italians 

tendetxen a imposar-se en la historiografía francesa del segle X V . L'autoritat 

creixent amb qué humanistes del Quatre-cents com Brani i Valla prediquen el 

retom de la supremacía del llatí com a condició i símbol del renaixement de 

Roma i la insisténda en afirmar la continuítat territorial de la cultura romana a 

Italia fan que cada vegada resulti menys convincent argüir que l'imperi s'hauria 

traslladat o que hauria resorgit en un lloc diferent d'on havia estat en origen. 

Arribat el segle X V I , la pressió deis esquemes historiografics de 

l'humanisme italiá s'aprecia en histories de la poesia com la que explica 

Estienne Pasquier a les Bjcherches de la France, la qual s'ajusta a la divisió 

tripartida de la historia cultural i on ja es consideren bárbars els segles que van 

de Carlemany fins Petrarca, o la que conta Thomas Sebillet al primer capítol 

del primer Ilibre de VArt poetique franpise de 1548. Sebillet dona compte deis 

orígens divins de la poesia amb els arguments i les autoritats corrents i en 

reporta els inicis entre els profetes hebreus, els c racks grecs i els sacerdots 

romans. A continuado, explica que, després d'un llarg període de crisi provocat 

per les guerres, l'art literaria hauria renascut grácies a Dante i Petrarca, els 

quals, sent italians, haurien retingut encara algún vestigi de l'antic imperi: de 
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Com que les histories literáries de les arts poétíques europees de qué em faig ressó aquí teñen 

la ftinció d'E lustrar la influencia i la resposta que genera la historiografia italiana i Tanálisi 

exhaustiva deis relats queda per a ulteriors treballs, en aquest apartat de conclusions només 

donaré les referéncies de les obres i m'estalviaré de reportar els íiragments origináis. 

Cf. Fernando de Herrera, Anotaciones a Galle^ Morell [1972; 308-12]. 

seguida, pero, assegura Sebillet, autors francesos com lan de Meun i lan le 

Maire haurien pres el relleu deis toscans.'' 

Els relats francesos revelen que els esquemes per interpretar i 

perioditzar l'esdevenir de la cultura i de les Hetres deis humanistes italians 

constitueixen el marc discursiu en qué uns i altres dirimeixen els mérits i la 

relleváncia que cada tradició nacional hauria tingut en aquesta história. Les 

reaccions, en el cas espanyol, confirmen aquesta hegemonía, pero encara 

palesen mes clarament que la história de la poesia toscana s'ha ajustat a - i 

alhora ha adaptat - aquests esquemes a fi de desempaUegar-se del Uast de la 

barbarie i poder brandar el llegat clássic per vindicar el primer Uoc en la 

jerarquía de les literatores vernacles. Així, Fernando de Herrera, a les 

anotacions de la poesia de Garcüaso que pubUca el 1580, es fa ressó deis elogis 

que els comentaristes i bíógrafs itaüans han dedicat ai Petrarca vulgar d'engá de 

l'últim ter? del segle X V , aixó és, destaca la moraütat deis seus versos, el posa a 

la mateixa algada, i fins per damunt, deis mUlors lírics antics i assegura que ha 

estat el primer i alhora I'úlom, per insuperable, deis rimadors d'amor. Com 

volen molts historiadors del tosca, el comentarista també assumeix que després 

de Petrarca el conreu de les rimes hauria atravessat una Uarga crisi de qué no 

s'hauria comengat a rescabalar fins que Bembo i Sannazaro no haurien confegit 

noves obres."* 

A Herrera ü interessa recordar els mérits atribuits al poeta aretí per 

remarcar que son, en bona part, els mateixos que han fet de Garcüaso el 

príncep de la poesia espanyola, deis versos del qual, assegura el crftic, la quaütat 

mes admirable és l'honestedat i la temperanga amb qué hi ha tractat el desig. 

Les histories de les rimes toscanes i, sobretot, el tractament que s'hi dispensa a 

Petrarca proveeixen els parámetres amb qué Herrera descriu i jerarquitza la 

lírica casteUana i canotütza Garcüaso. E l comentarista també es fa seva la 

história de les Uetres Uatínes difosa per la tradició humanista i considera, per 

file:///-XArtpoetique
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exemple, que la poesia hauria perdut simplicitat i puresa després de l'edat 

d'August i que l'arribada deis gots a Italia hauria comportat que reloqüéncia 

Ilatina s'acabés perdent.^ Ara bé. Herrera s'apropia d'aquesta historia per posar

la al servei de la seva tradició literaria nacional i per qüestíonar, justament, la 

primacía que reclamen els historiadors i crítics italians per a la poesia toscana. 

I és que el comentarista explica que de la barreja del llatí amb les parles 

deis invasors del nord hauria sorgit l'italiá, pero també l'espanyol, i argüeix que 

aquest mateix origen les fa Ilengües germanes. E s per aixó que li costa 

d'entendre que tants escriptors italians menystinguin la literatura espanyola i, en 

canvi, exagerin els mérits de la propia, tot i que aquest el considera un pecat 

d'orgull que haurien heretat deis romans. E s pregunta Herrera amb quina 

autoritat Pietro Bembo, Marco Antonio Sabellico i altres estudiosos anomenen 

bárbars els espanyols, tenint com teñen una religió, una llengua i unes Iletres 

iguals o quasi idéntiques que les seves. Raona el comentarista que, d'espanyols 

doctes, no en falten, que el seu no és un poblé de costums incivilitzats i que 

porta temps sent Fenemic mes significat deis infidels: cap criteri, per tant, no 

justifica que els italians titilin de bárbars els espanyols i que en menyspreiri les 

Iletres. Mes encara si aquests escriptors tinguessin en compte, afegeix Herrera, 

que la poesia toscana ha pogut prosperar perqué els italians han gaudit del 

temps que cal per cultivar-la i millorar-la, un temps que els espanyols han hagut 

d'invertir en recuperar i reconstruir l'imperi que, segles enllá, els itaMans van 

perdre. 

Considera Herrera que si s'han s'ignorat o no s'han admirat com caldria 

les proeses militars que han protagonitzat els espanyols, des de Viriat fins Felip 

I I , passant per Pelayo i el Cid, i si es permet que els italians obvün tots aquests 

herois per destacar només els seus, és perqué els reis i princeps espanyols no 

haurien sabut vetllar perqué bons historiadors s'encarreguessin d'immortalitzar 

aqüestes gestes,'' E n definitiva, el comentarista entén que és hora d'oposar la 

relació de proeses militars deis seus cormacionals a la historia de progrés 

cultural de qué es vanten els italians i de recordar que les Uengües d'uns i altres 

teñen els mateixos ongens per refiatar tot aUó que pugui atényer els espanyols 



Condusions 439 

Cf Pclcticr du Mans, "De ranüquitc c de l'cxcclancc de ia Poesie", I, 6-10, ].'Artpoetique. 

de la convicció que Speroni feia expressar al personatge de B e m b o d'estar 

envoltats per tot arreu de bárbars, pero en canvi no tenir-ne res, i per 

qüestionar la superioritat literaria que el B e m b o de ficció i, amb ell, tants crítics 

i historiadors italians fan dependre d'aquesta condició privilegiada. 

Eís orígens en ¡a poética europea del Renaixement 

Els arguments d'Herrera traeixen que les histories dissenyades per 

"desbarbaritzar" la propia tradició teñen un paper cabdal en les pugnes per la 

supremacía literaria i per aconseguir posicions i funcions meritóries en la 

recuperació de la cultura i rdoqüéncia, pero també que les polémiqucs es 

Uiuren en el domini dels orígens. Per iHustrar-ho amb alguns casos 

significatius, m'interessa adduir de nou exemples de narracions inscridcs en arts 

poétiques fetes a Franca. Així, UArt poetique de Jacques Pclctíer du Mans, 

publicat a Lió al 1555, s'obre amb el protocolan capítol dedicat a Tantiguitat i 

excel iéncia de la poesia, on l'autor repeteix el lloc comú que es inútil indagar 

qui va descobrir-ne l'art: no n'és, pero, només perqué els testimonis de que 

disposa siguin contradictoris, esbiaixats i poc fiables, sino també i sobretot 

perqué la poesia, com la resta d'arts, no en té, d'inventors: es un do rebut del 

favor celestial. 

A partir d'aquesta afirmació, sembla que Pclcticr hagi de desgranar tots 

els tópics sobre els orígens divins i el furor dels prisci vates, pero desplega, en 

canvi, una visió naturalista i progressista de la poesía: reporta els inicis en que 

s'haurien descobert cis primers ritmes en la parla i com l'afició a rcproduir-los 

s'hauria convertít, primer i grácies a la imitació, en costum i després, amb les 

regles, en art. Malgrat que s'acull a uns orígens humans de la poesia, Pclcdcr 

insisteix que resulta fútil escarrassar-sc per esbrinar-nc els inventors: argüeix 

que si hom ja no es posa d'acord en casos particulars, es a dir, amb qui va 

descobrir els generes literaris - i remet als diversos autors als quals s'atribueix 

haver creat la tragedia, l'clegia i la lira -, per forga causará encara mes 

disscnsions tractar d'aclarir qücsdons generáis, aixó es, qui va inventar la 

poesía.^ 
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Cf. Peletier du M.-ins, "D'ccrirc an sa languc", I, 34-6, l.'Artpoétique. 

Cf. Ronsard, ylW7fri;f'í¿ ¡'Artpoetique, 2. 

Que aquest desinterés pels inventors de la poesia és una forma velada 

d'oposar-se ais beneficis que deis orígens grecs i romans sol extreure'n la crítica 

i la historiografía italianes queda palés quan, uns capítols mes endavant, Peletier 

aborda ia qüestió de la Uengua amb qué s'ha de compondré. Raona el crític que 

els auténtics preceptes per a la formació d'un bon poeta no poden estar 

sotmesos ni a nacions ni a llengües: han de ser universals i, per confirmar 

aqucst principi, argücix de nou la seva versió deis orígens: si la poesia és una art 

rebuda del cel, ha d'haver estat repartida entre tots els pobles en igual mesura.^ 

Si Tcstratégia de Peletier passa per ignorar els orígens de la poesia i 

albora assumir que son universals i que cap nació o llengua pot apropiar-se'ls, a 

YAhbrr^é de l'art poétique Franfois, publicat el 1565 a París, Fierre Ronsard en 

reescriu la historia per denigrar la tradició Harina. E n comentar el tractat, 

Ronsard explica que la poesía fou a la primera edat una teología al legórica que 

hauria scrv'it per cnscnyar ais menys cntcnimentats els misteris secrets. Entén el 

crític que Eumolp, I Jnus , Orfcu, Momcr i Hesíode haurien estat considerats 

poetes divins no tant pels seus admirables esperits, com pcl fet que haurien 

acolorit i augmentat el que profctes i sibil les haurien anunciat en pocs mots ais 

oraclcs. E n tot cas, el que mes m'interessa destacar és que Ronsard distíngeix 

aquests primcrs poetes deis que haurien aparegut molt de temps després: 

qualifica aquests autors d'humans, considera que s'haurien caractcritzat per 

cxcrcitar-se en les técniques literáries i per compondré una poesia artificiosa i 

que els romans en serien l'exemple paradigmátic, ates que haurien estat molt 

prolixos pero poc dotats de talcnt, a exccpció de cinc o sis autors que haurien 

sabut conjuminar la doctrina amb Tóptim domini de l 'art. ' 

Galland-Mallyn, Hallyn i Lccointc expliquen que Ronsard xifra també la 

dcgcncració que comporta el pas deis poetes di\nns ais humans en la con\ncció 

que el furor originan deis grecs hauria deixat pas a una fcbre que tindria les 

causes en I'humor malcncónic. Els autors de les Poétiques de la Renaissance 

cntcncn que per vertebrar aquesta narració, el crític i poeta de la Plciade s'hauria 

inspirat en la historia de la degcncració del furor diví que l'humanista quatrc-

ccntista Domiz io Caldcrini havia dcsplcgat en comentar les Sjkae d'Estaci. Per 
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glossur la noció tic calor com a estímul crcatiu, (lalderini explica que rauténtic 

furor tlcls antics s'hauria anat cmpobrint fms rcduir-se a un esperit vital o una 

calor sobtada que enccndria i possciria les animes deis poetes només durant 

una cstona brcu, ti'on que aquesta mena tl'inspiració mai no duraría prou per 

govcmar la creació d'una obra llarga pero, en canvi, entén el comentarista que 

resultaría cficag per compontlre composicions breus com les silves.'*' 

Tambe es rellevant tjuc Ronsard combini aquesta periodització deis 

orígens i la visió degenerativa ilel furor poétic amb una interpretació 

progressista tic l'art literaria que se suma a la d'un Felcder du Mans o a la d'un 

l'lstienne Pasquier. Assegura el crític que res no pot arribar a la perfecció si no 

prové de Déu, pero s'afanya a aconsellar a l'aprcncnt de poeta que Uegeixi i 

mcmoritzi els bons autors i que es dcdiqui a corregir i llimar els versos propis 

com un jardiner que es preocupa de podar les branques inútils deis arbres." 

D'aquesta manera, Ronsard s'assegura la possibilitat de fer com Sebillet 

i col locar la poesía francesa al final, i al capdamunt, deis progressos de l'art. 

L'esiratcgia fonamentada en I'anuc principi del labor omnia vineit s'afegcix a la 

que desplega per desprestigiar l'heréncia que reivindiquen els nous romans, 

mitjangant la qual Ronsard pretén desfer els vineles que, per exemple, Polidor 

Virgili ha^na volgut estabür entre l'antiga tradició Harina i els orígens hebreus, 

no pas grecs, de !a poesia. I encara, Ronsard procura també apropíar-se del 

projccte de fer renéixer en francés rentusiásüca primera poesia. L'estudiós Jean 

Vignes ha rcsscguit la influencia exercida per poétíques ncoUarines Cristíanes 

com la de Battísta Spagnuoli, el Mantovano, en l'obra de Jean Salmón Macrin i 

la d'aquest i la de Theodore de Béze, al seu tom, en l'adhesió deis membres de 

la Pléiade, del mateix Ronsard i d'un poeta i teóric com Joachim du Bellay, ais 

models de la ínspiració didna de David i la lírica cristíana i a posar al servei de 

Déu tota l'eloqüéncia i fins el furor originari que Ronsard assaja de contrafer a 

les odes.'" 

Son histories deis orígens de la poesia que caldra contexmar 

adequadament i examinar mes d'aprop al costat d'altres de noves, pero que, en 

' O Cf. Galland-Hall}-n i Hall>-n [2001: 140-2]. 

" Cf. Koní,ZTá,Abbrrgé á l'Artpoitíque, 3. 

12 Cf. GaUand-Hall>-n i Halljti [2001: 264-6]. 
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suma i a primer cop d'uU, revelen que les estratégies i els conflictes per 

dissenyar i utilitzar els orígens de la historiografía italiana teñen continultat a 

Huropa, on hi rendeixcn uns reíais amb fomies, funcions i icnsions afcgidcs, 

justament, les que deriven de rintcrés per qüestionar - i competir amb - les 

histories literáries que es difonen des d'Itália. De fet, s'hi perceben algunes de 

les línies mestres que configuren aquesta modalitat de la história literiiria en la 

poética italiana: valen, en no pocs aspectes i biaixt)S, per recordar-nc la 

formació. 

H/s dominis deis ongens de la poesía 

D'entrada, els orígens de la poesia hi representen l'estoc d'arguments per 

alabar-ne i promourc'n les virtuts i, alhora, es conceben en termes de causes, 

moments, inventors i generes: en aquest ventall de formes deis orígens s'hi 

troben els que indaguen els historiadors i els que resulten productíus per ais 

crides, pero també nocions sobre els orígens que arrosscgucn tradicions 

discursives, generes i métodes que sovint s'cncrcucn de manera conflictiva i 

condicionen les possibilitats d'harmonitzar i fer servir les histories. Així, com 

els italians, els autors d'arts poéuques francesos emmarquen els relats en els 

elogis de les excel ícncies de la poesia, on la finalitat cxigcix que s'hi dcsplcguin 

els conceptes i arguments que confcreixen densitat i valor a la história deis 

orígens divins: el fiíror celcsrial, la funció teológica i profétíca, el sentít 

al -legóric, els efectes miraculosos de la primera poesia, els versos deis autors 

bíblics inspirats per l'Esperit Sant, i els filis i intérprets deis déus: Apol -lo, 

Orfeu, Moisés, Homer. 

He procurat remarcar que ais relats sobre l'antíguitat i l'excel -léncia de 

la poesia les concepcions i els usos retórics, apologétícs, histories i teórics deis 

orígens es confonen i operen simultániament: esgrimir que els primers autors 

eren sants o que, en origen, la poesia fou inspirada per Déu per defensar-la i 

elogiar-la implica que s'assumeix que hi ha una identítat essencial entre la 

primera poesia i loia la poesia. Es una condició que justífica l'interés que puguin 

teñir l'historiador i el teóric per l'origen com a seu de les causes primeres o 

com el moment en qué sorprendre la formació deis atributs essencials o l'estat 

mes pur d'una entitat que encara no hauria comeníat a canviar. 
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Aquesta polivalencia s'accentua en la mesura que, en el pía narratiu, els 

relats deis orígens son fets d'enunciats, dades i noms que avalen filósofs, 

teólegs, historiadors, mestres de retórica i crítics: Plato i Cicero, Estrabó, 

Pausánies i Plini, Josep, Eusebi i Sant Jeroni son alguns deis mes citats. A 

través d'ells, concorren en la historia deis orígens que s'explica per defensar i 

lloar la poesia tradicions discursives que s'han interessat en indagar-los per 

altres raons o amb principis i métodes diferents. Així, els historiadors hebreus 

primer i els Pares de í'Església Cristiana després expliquen la historia deis 

orígens per demostrar que el poblé jueu hauria inventat, descobert o rebut la 

poesia i hauria cantat versos inspirat per Déu, com demostrarien les 

Escriptures, abans que cap altra nació i, sobretot, des de segles abans que els 

primers grecs haguessin comengat a compondre'n. 

Els crítics i historiadors cinc-centistes - també els francesos -

repeteixen sovint aquesta reivindicado i l'utilitzen amb finaUtats diverses. 

Polidor Virgili, per exemple, per reparar els greuges que la historia cultural 

dominada pels grecs hauria comes amb els romans. Lorenzo Gambara se'n fa 

ressó per emparar-hi la perfecció de la poética cristiana, Patrizi, en canvi, per 

desacreditar les demandes de la historiografía hebrea en demostrar que els 

primers poetes i teólegs hermétics haurien estat mes antics. Molts crítics també 

posen els testimonis d'aquests autors i d s hexámetres de Moisés de costat deis 

himnes órfics, de les consideracions de Plato sobre els poetes enfarismats i de 

les referéncies d'Estrabó a l'Oracle de Delfos per confirmar que la primera 

poesia hauria estat divina arreu i de diferents maneres. Usos a banda, es tracta 

d'una versió que posa I'accent en la dimensió temporal deis orígens, ates que 

basa la primacía hebrea en la major antiguitat deis versos bíblics, que emfassitza 

el valor culmral de la poesia, mes enUá que sigui una déncia divina o el 

llenguatge de la teología, en la mesura que historiadors com Flavi Josep i 

Eusebi reivindiquen el mérit deis jueus d'haver inventat aquesta i moltes altres 

arts i disciplines i, potser el mes important, és una versió que revela l'interés 

que pot teñir per a una nació o per a una tradició literaria apropiar-se deis 

orígens. 

Concebuts i utüitzats en aquests termes, els orígens sumen ais valors de 

la divinitat i de la puresa essencial el mérit de I'inventor i la superioritat que es 

concedeix a la persona o al poblé i a les obres fetes peís descobridors respecte 
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de la poesia feta després per deixebles i epígons. E l prestigi i Fautoritat deis 

imitadors depén de la filiació que tinguin amb els inventors o de la posició que 

ocupin en la línia de transmissió de doctrina que es remunta als primers i 

millors mestres. Aquest és el valor deis orígens que Bembo identifica i explota 

en el fet que els toscans aprenguessin a compondré rimes deis provengáis que 

les havien descobert. E l mateix que el Lázaro Bonamico d'Speroni assumeix 

per acusar de barbares unes rimes que els italians haurien adoptat deis seus 

pitjors enemics i el valor originari que Peletier du Mans procura evitar que 

esgrimeixin, justament, els historiadors que es defensen deis detractors del 

vulgar en assegurar que és fútil buscar els inventors de la poesia perqué es 

tracta d'un do rebut del cel per tothom. 

Les possibilitats de reutílitzar aquesta manera d'entendre els orígens - i 

l'estratégia per qüestionar els resultats que pugui rendir - palesen que les 

histories de la primacía hebrea i de l'antiguitat de les composicions de la B iMa, 

malgrat íusionar-se quasi bé sempre amb els testimonis que s'addueixen per 

demostrar que la poesia hauria estat una facultat regalada, revelada o inspirada 

per Déu, afavoreixen ja, en certa mesura, que es despleguin patrons 

d'expHcació que secularitzen els origens: els "dessencialitzen" per situar-los en 

Uocs i temps concrets i substitueixen les causes divines per motivacions 

humanes. 

Els orígens naturals i els progressos de la poesia 

E s tracta d'im biaix que s'accenma en ia mesura que els crítics es fan ressó deis 

orígens de la poesia que es descriuen, o es pressuposen, en histories que 

assumebcen que la humanitat ha hagut d'aprendre a civüitzar-se per superar de 

manera gradual un estat primigeni de rudesa i brutaUtat: la construcció del 

saber i la invenció de les arts haurien tingut un paper decisiu en aquesta 

progressió cultural, pero per forga s'haurien descobert i comengat a exercir 

d'acord amb la naturalesa i les habUitats deis primers homes, aixó és, peí que fa 

a la poesia, mitjangant cants espontanis i assajant versos de proporcions 

imperfectes. Si els historiadors assumeixen que la poesia és una art inventada 

pels humans i que, com vol Quintiüá, res i especialment cap art mai no és tan 

perfecte com perqué els que la conreen no puguin mülorar-la sempre, posen en 

qüestió, per descomptat, que es tracti d'un regal diví, pero també que els 
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orígens tínguin valor en tant que repositori de les formes mes perfectes, que 

mereixi ser recordar i iinitat el primer home o poblé que va fer versos i que 

haver-ne cantat abans vulgui dir haver-ho fet millor. 

Els progressos técnics i métrics amb qué la tradició gramática i retórica 

descriu el curs que la poesia hauria seguit per transformar-se d'afició 

espontánia en art literaria impliquen uns orígens naturals i la convicció que els 

primers autors i composicions haurien estat rudes i, per aixó, desconeguts. É s 

de costat d'aquests testímonis que els cntícs italians - en aixó, almenys a primer 

cop d'ull, sembla que difereixen deis francesos — comencen a incorporar a la 

historia deis orígens la versió que n'explica Aristótil al capítol quart de la Poética, 

l'autoritat de la qual penetra i creix en el discurs historie - fins substituir la 

referencia ais primers poetes-teólegs de la Metafísica - en proporció a la 

relleváncia que la doctrina poética de l'estagirita adquireix entre els crítics, 

sobretot a partir de la segona meitat del segle X V I . 

D'engá de les primeres narracions que se'n fan ressó, les de Mario 

Equicola i Lelio Giraldi, la teoria aristotélica de les causes naturals i l'explicació 

deis progressos de la poesia tendeix a encaixar-se en l'esquema narratíu perfilar 

per la concepció artística de la literamra: s'interpreta que la segona causa 

natural s'adiu amb els testimonis antics que traeixen l'antiguitat del vers, 

s'assinülen els progressos que assenyala el filósof amb els que la tradició 

retórica ha xifrat en la descoberta i proliferació de versos i es reforga la 

convicció que els inventors de la poesia han de desconéixer-se perqué la 

historia no fa memoria deis que no destaquen. D'aquesta manera, la concepció 

natoraüsta i artística deis orígens i progressos de la poesia guanya en presencia i 

autoritat ais relats i accenma les tensions amb la historia de lapñscapo'ésis que, 

tot i que a fináis de segle Bernardo della Fonte ja havia exposat i assajat de 

resoldre en una art poética inédita, els historiadors de la primera meitat del 

Cinc-cents havien pogut anar esquivant o adduint com una mostra mes de les 

dificiiltats que planteja conéixer els orígens. 

'Elgir neoaristotelic de la historia deis orígens 

Ara bé, la necessitat d'encaixar el relat d'Aristótü en els esquemes amb qué fins 

llavors s'ha donat compte deis orígens de la poesia genera també altres 

conflictes i comporta, de fet, el gir mes patent de la formació de la historia deis 



Condusions 446 

orígens durant el Cinc-cents, almenys a Italia. Els arguments del filósof que 

mes problemes plantegen a les concepcions corrents de la primera poesia son, 

per im costat, que fan aparéixer entre els primers poetes, fins ara teólegs, 

profetes, sacerdots i sants o, en el pitjor dels casos, versificadors anónims, 

autors de carácter abjecte, arran que Aristótil fonamenti la primera divisió dels 

generes literaris en un criteri étic, aixó és, en el carácter noble o vil dels primers 

homes que s'haurien dedicat a compondré encomis i blasmes. Per l'altre, que 

l'estagirita, en afirmar que de les obres dels poetes anteriors a Homer no se'n té 

constancia, assumeixi que els autors prehomérics s'han obhdat perqué no 

haurien fet hteratura de valor i de prestigi, de la mateixa manera que els 

historiadors no haurien enregistrat els primers progressos de la comedia perqué 

en aquell temps no s'hauria prestat cap reputació al genere. 

S'endega, llavors, un procés de reescripmra i reordenació de la historia 

dels orígens de la poesia que permeti harmonitzar les diverses versions 

ponderant el pes que guanyen i perden unes i altres autoritats, sense sacrificar, 

per aixó, el carácter exemplar que s'ha atribuít a la primera poesia per la seva 

condició divina. Així, s'inventa una prehistoria literaria on s'hi confinen els 

desconeguts descobridors de l'harmonia i el metre i que s'anteposa a l'edat dels 

poetes teólegs, un període de durada indefinida, pero que s'hauria allargat fins 

l'época en qué s'hauria destruir Troia o en qué hauria viscut Homer. D'aquesta 

manera, historiadors com Scahgero fan Uoc als primers improvisadors, en 

distingeixen i n'aUunyen en el temps els profetes bíbUcs i els prisci vates, ubiquen 

en la segona edat els autors que altres fonts asseguren que van compondré 

abans de la guerra de Troia i ajusten la narració perqué el carácter fundacional 

que Aristótil i, amb eU, crítics cinc-centistes com Trissino, atorguen a Homer 

esdevingui almenys una fita cronológica de la historia de la primera poesia. 

També es despleguen arguments per dissociar els poetes de carácter 

abjecte de figures com Moisés o Orfeu, Museu i Amfió, dels quals se'n 

remarquen cada cop amb mes émfasi les virtuts moráis. Altrament, i d'acord 

amb les premisses de la cada vegada mes estesa visió nataraUsta i artística de la 

poesia, es tendeix a bandejar les tesis que fonamenten la grandesa d'aquests 

poetes en la inspiració i en la fiUació divines i, en canvi, se'n destaquen els 

sabers i les aptimds que cal que dominin per poder erigir-se en mestres i poder 

satísfer, així, les funcions que se'ls pressuposa en una historia de progrés. 
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La historia deis origens es reescriu en fundó de les pressions que 

exerceix un relat aristotélic que acaba encapgalant la tradició d'historiadors, 

retórics i crfücs que entén que la poesia s'hauria inventat, conreat i miUorat 

com qualsevol altra art, que en qüestiona, així, els atributs que els elogis porten 

difonent durant segles: que fos una facultat que, en origen, no s'hauria aprés, 

sino que haurien rebut uns pocs esperits privüegiats, que fos la primera ciencia, 

que hagués conüngut les doctrines i fet les funcions de totes les altres i que, 

amb el pas del temps, n'haguessin derivat la filosofía, la teología, la historia, 

i'oratória i la resta de disdplines. Albora, pero, i aixó convé remarcar-ho, el 

gruix deis relats deis orígens qüestiona també la visió aristotélica deis primers 

poetes, s'erigeix en un front de contestació en la mesura que es nega a acceptar 

que entre els prisci vates s'hi poguessin trobar bornes d'esperit abjecte, negligeix 

o reubica, per aixó, l'origen étic de la divisió de la poesia en especies i, el mes 

important, esmena la condició de fundador de la poesia - la deis generes 

majors i la deis autors recordáis per la historia - que el filósof atribueix a 

Homer, ressenya l'existénda i l'obra deis profetes Moisés i Orfeu, pero també 

deis autors épics Siagre i Dares i vindica el prestigi deis poetes que haurien 

antecedit la caiguda de Trola. 

'Els origens i la historia en la poética de Francesco Patri^ 

Cal teñir presents uns i altres efectes de la poética neoaristotélica en la 

formado de la historia Uterária i en la concepció deis origens perqué, per una 

banda, que contribueixin a fer hegemónica la visió progressista de la poesia 

repercuteix en les estratégies amb qué els filólegs i lingüistes del vulgar deixen 

enrere el llast deis origens bárbars i descriuen els avengos graduáis de les rimes 

toscanes. I perqué, per l'altra, que els crítics hagin trobat la manera de reinserir 

els orígens divins en un esquema narratiu progressista i que n'esgrimeixin 

arguments i dades per qüestionar Fautoritat de la historia aristotélica fa possible 

que, encara a fináis de segle, Francesco Patrizi constraeixi una poética que vol 

fonamentada en un saber historie que la tradició crítica aristotélica hauria 

negligit, i que adopta com a paradigma teóric i model d'imitació els generes 

sagrats — la profeda i els himnes órfics — deis orígens. 

Patrizi desplega tot el potencial que els relats deis orígens divins de la 

poesia han anat acumulant a copia de repetir-se a les arts poétiques i mantenir-
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se en narracions que cada vegada es fan mes ressó de les causes namrals, deis 

inicis mdes i deis progressos técnics i formáis de la poesia. El gros de 

tradicions critiques i arguments que configuren la poética teológica son 

esgrimits per Patrizi com el resioltat d'una indagació histórica feta amb rigor 

científic que ha de servir per demostrar no només que la teoria de les causes 

namrals i el relat que conta Aristótil al capítol quart de la Poética son falsos en 

molts aspectes i incomplets en molts altres, sino també que la manera amb qué 

el fUósof concep la poesia i n'organitza el sistema de generes és errónia perqué 

no recolza en la realitat empírica de la poesia. Addueix Patrizi que negligir la 

recerca histórica hauria portat Aristótil i seguidors a convertir en genus de la 

poesia un tret, la imitació, que en realitat només hauria estat propi d'unes 

quantes de les moltes i molt diverses especies literáries de qué és testimoni la 

história i a passar per ait, en canvi, les característiques que de debo definirien la 

poesia en termes i abast universals. 

Altra vegada, aqüestes esséncies rauen ais orígens, pero la pñsca poesis 

deis profetes, teólegs i sacerdots de la tradició hermética revelada per Déu i 

inspirada ais oracles ja no es pot esgrimir, sense mes, com la forma mes 

perfecta i genuinament poética. Patrizi acusa la pressió deis principis i métodes 

que ha instaurar la historiografia deis progressos de l'art literaria: explica que la 

poesia sorgeix de causes namrals - en cap cas, pero, les defineix com ho fa 

Aristótil -, identifica una prehistoria literaria de la qual només se'n poden fer 

conjecmres, pero en qué és plausible que la poesia hagués nascut amb els 

primers cants i evolucionat amb el temps cap a les formes mes sofisticades de 

la primera edat. E n tot cas, el mes significatiu és que Patrizi entén que per fer 

que la história que conta tingui rendiment teóric ha de demostrar que la poesia 

originaria informa l'art, que ja no és prou convincent ni operatiu adduir, com fa 

Ronsard, que el fiíror diví deis primers poetes hauria degenerar cap a formes 

humanes d'inspiració innata, perqué llavors la poesia deis orígens queda massa 

aíllada de tota la resta, esdevé irrecuperable i perd la capacitat d'exercir de 

model. 

É s per aixó que Patrizi argumenta, per exemple, que els primers poetes, 

a mes de cantar sota els efectes del furor, s'haurien valgut també del judici 

namral i del saber, de manera que amb la ínspiració, la namra i la saviesa -

primeres causes de la poesia - haurien pogut construir unes arts poétiques d'on. 
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amb el temps, s'haurien extret els preceptes que s'haurien aplicat per crear 

noves formes literáries. Patrizi necessita desplegar estratégies i narracions que li 

permetín persuadir que els generes sagrats deis orígens - inspiráis, profétics, 

teológics - constitueixen la máxima expressió d'una poeticitat que haiuia 

romas, gradualment redui'da i degenerada, en totes les formes aparegudes al 

llarg de la historia literaria. Així, per demostrar que la poesia originaria flmix per 

tota la poesia reconceptualitza els atributs divins en categories com la meraveUa 

i la ficció i les utilitza per definir YwxhvAz gems de la poesia. É s llavors que pot 

garantir la capacitat de la poesia originaria de regular teóricament la diversitat 

de generes i els canvis en el temps que palesa la historia que ha reportar per fer 

evidents les limitacions de la poética aristotélica, i és llavors que pot argüir que 

els generes sagrats representen la meravella en tota la plenitud, d'on que siguin, 

per aixó, les formes mes poétiques. 

IJSS histories deis orígens i la historiografia literaria moderna 

Per tant, el tractat de Patrizi palesa que, a fináis de segle, els orígens divins de la 

poesia segueixen valent com a fonament d'una poética teológica, i que el 

rendiment que la recerca histórica ofereix a la teoria segueix depenent en bona 

part del fet que li permeti dominar els orígens. Ara bé, també revela que els 

biaixos de la historiografia literaria confereixen cada vegada mes autoritat a 

interpretar l'esdevenir de la poesia en termes de progrés i els orígens com el 

primer moment d'una seqüéncia evolutiva que desplana el valor a la poesia que 

ocupa el final de la historia. 

Els relats que s'expliquen al Cinc-cents sobre la poesia vulgar deis 

italians confirmen aquesta tendencia: el paradigma progressista és doblement 

útil per legitimar la tradició vernacla perqué, per un costat, avala que el conreu 

del florentí o del tosca per for^a ha de millorar la qualitat literaria de la poesia 

vulgar i, per l'altre, ininoritza la importancia deis orígens de la llengua perqué, 

siguin bárbars o no, en tot cas han de ser pitjors que qualsevol estadi posterior. 

No obstant aixó, també en la historia de la poesia vulgar els orígens segueixen 

tenint una funció reñevant: és cert que Dante i Petrarca perden pes i prestigi 

com a recuperadors de Feloqüéncia Harina, en la historia de la qual ocupen els 

orígens, i que la guanyen, en canvi, com a perfeccionadors de les rimes 

toscanes, pero no ho és menys que, per exemple, Landino vindica el valor de 
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rAlighieri per ser el primer de transferir al vulgar tot el saber hterari deis antícs 

o que Bembo empara la superioritat deis poetes toscans entre els rimadors 

d'Itália amb el fet d'haver estat els primers de compondré versos i d'haver-ho 

fet prenent com a model la h'rica deis trobadors provengáis que haurien 

inventat l'art de rimar. 

E n examinar els relats, he procurat remarcar que la combinado de 

maneres d'entendre i indagar els orígens genera tensions que no permeten 

assignar a la historiografia literaria cinc-centísta biaixos ben perfilats i menys 

encara descriure'ls com tendéncies que ja respondrien a - o que, si mes no, 

prefigurarien - els principis i métodes de la historiografia moderna: una 

concepció i uns usos mes científics que no Uteraris del coneixement i la 

narració del passat, un sentít mes agut del relatívisme i de l'anacronisme i de la 

historicitat de la poesia, la substímció de patrons d'expUcació sobrenaturals i 

personáis per interpretadons artículades per criteris intersubjectíus, culturáis i 

socials, un ús mes crítíc de les fonts i entendre la história com un mitjá idoni 

per construir identitats nacionals i propagar sentíments patriótics. 

E n avanzar el segle i, sobretot, a mesura que va implantant-se la poétíca 

aristotéUca, creix l'interés per indagar les causes namrals i s'accentoa la 

tendencia a expUcar els orígens com rinici d'una progressió cap a la consciéncia 

artístíca de la poesia, aproximació que acaba per restar-U ais origens divins 

espai i pes a les narracions. vVra bé, aqüestes secularització i aproximació mes 

filosófica que no retórica a la história deis orígens no exclou quasi bé mai que 

se celebrin també les excel -léncies de la primera poesia i, entre eUes, que s'hi 

comptín la inspiració divina i les extraordináries facultats i virtuts deis pñsd 

vates: Peletier du Mans i Ronsard forneixen exemples que ü-lustren la 

combinació de causes divines i humanes amb qué s'expUca els orígens, en 

argüir que la poesia és un do rebut deis cels o una facultat inspirada pels déus 

ais primers poetes i aurora una art que sorgeix de la curiositat i la capacitat 

imitatíva que els homes posseirien de manera innata. 

Per expUcar els canvis de la história Uterária, ais relats d'Equicola, 

Barbieri i Patrizi s'hi esgrimeix que la protecció i el mecenatge deis poetes per 

part deis poderosos i els períodes de pau i prosperitat haurien beneficiar el 

foment i el prestígi de les Uetres, que les rimes vrdgars haurien proUferat per 

superar barreres Hngüístíques causades per discriminacions de genere o que 
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l'expansió «lilitar i comercial d'una nació hauria comportat també la difusió de 

sabers. Pero en aqüestes mateixes narracions i en moltes d'altres de crítics, 

lingüistes i biografistes coetanis román plenament operativa la tradició 

historiográfica que recorda, alaba 1 converteix en motors del canvi historie els 

inventors, refundadors o perfeccionadors de l'art, sigui Moisés, Virgili o Dante, 

en el qual Landino xifirava tota una história de progrés literari en assegurar que 

ell sol rcpresentava el principi i quasi la perfecció de l'eloqüéncia vulgar. 

Alguns historiadors exposen arguments deis quals es desprén una 

consciéncia mes moderna de la história i deis orígens de la poesia, mes 

relativista i menys essenciaUsta. Speroni, per exemple, fa que el personatge de 

Bembo defensi la capacitat del vulgar d'haver deixat enrere, amb el temps, la 

condició bárbara originaria, pero per vindicar que després de cinc-cents anys 

s'hauria impregnat d'una italianitat que li hauria transferit les esséncies de la 

cultura romana. GeUi detecta contradiccions entre assumir que la Uengua és 

viva i progressa grácies a les miUores successives que deriven del conreu 

continuat per part deis escriptors i voler extreure els models d'imitació de la 

história amb qué es dona compte d'aquests avenaos. Posa en qüestió, així, que 

els relats deis progressos de Fart Uterária que expUquen Landino, B e m b o o 

Barbieri puguin aturar-se, per exemple, en Petrarca, és a dir, que es dissenyin de 

manera finalista per rendir els models que, seguint amb Fexemple, interessa 

promoure des de Florencia o per persuadir de la superioritat que els 

historiadors itaUans atribueixen a la seva tradició Uterária nacional. 

També Patrizi, considerat, convé recordar-ho, un deis teórics de la 

história que hauria comengat a pensar la disciplina en termes modems, 

subratUa una i altra vegada la diversitat efectiva i possible de la poesia, reconeix 

que resulta quasi impossible d'obtenir informació fiable sobre tots els generes 

que s'haurien conreat, en bona part perqué moltes histories antigües s'han 

perdut, i fins insinúa que és fútil voler reduir tanta varietat de formes i 

pretendre definir la poesía en termes de debo universals — un problema 

epistemológic que afectaría també la história, segons declara als diálegs que 

dedica a aquesta art. 

Ara, aquesta consciéncia del canvi i Fescepticisme respecte de la 

validesa del coneixement que poden fomir aqüestes dlscipUnes no obsten que 

Patrizi asseguri que ha confegit la história amb rigor i ordre i que ha examinat i 
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comparat les fonts amb afuat esperit crític, de manera que el report reuneix 

totes les garandes perqué se n'extregui el vertader genus de la poesia i s'hi 

fonamenti un sistema comprensiu de generes. D e manera que al tractat de 

Patrizi i ais relats de la resta de crítics, les formes i funcions que participen deis 

principis i métodes de la historiografia moderna es combinen amb - i sovint 

queden limitats per - concepcions i usos d'una recerca histórica que té interés i 

valor, justament, en la mesura que transcendeix el temps i el canvi i forneix 

exemples, models i liéis i la possibilitat de conéixer les esséncies de les coses. 

E n definitiva, la formació de la historia literaria del Renaixement revela 

que els biaixos de la historiografia i de les relacions entre la historia i la poética 

modifiquen les condicions que fan útils els orígens de la poesia i que en 

justifiquen la indagado, pero també que, en qualsevol cas, segueixen constituint 

la modalitat mes productiva, rellevant i poderosa de la historia literaria en la 

mesura que és en forma de relats sobre els orígens que la historia intervé de 

manera significativa en la construcció de poétiques teológiques i cristianes, en 

la formado de la teoria de la lírica com a genere major, en la legitimació de la 

tradició literaria italiana o en la canonització de Petrarca. 
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