
que la vida de conseller àulic devia ser força dura, com confessa Estefania a la seva mare, en una
carta datada a Valladolid el març de 1537: don Juan, explica, «està en Consell de l’Estat, y alguns
dies yxen-ne molt tart. Y, en veritat, ell està tan ocupat, entre lo tems que à de servir al prínsep y lo
que posa en los Consells, que per a ninguna cosa que ell vulla li’n resta, y, com Sa Majestat està de-
socupat, folga tant de charar amb ell que no se’n pot descabullir». Aquesta és probablement l’úni-
ca crítica, per bé que innocent, a l’emperador que apareix en tota la correspondència.

La tristesa femenina es fa, però, més punyent quan els homes marxen a la guerra. Això és el
que s’esdevé en la conquesta de Tunis de 1535 —una empresa de la qual Juan de Zúñiga restà
exclòs, amb gran enuig seu, a causa d’un atac de gota—. Escriu Estefania: «La emperatriz està que
és la major piatat del món, és-se tant aflaquida que no par persona. Tot lo restant de palàsio està com
és raó y tota la cort, axí los que van com los que resten, que par que som al juý final».

D’altra banda, la correspondència se situa en una etapa d’expansió econòmica i de canvis tec-
nològics, que també afecten la família. Juan de Zúñiga obté el monopoli reial per introduir els mo-
lins de cardar draps a Catalunya. Tot seguit la seva sogra, Hipòlita, s’encarrega de construir-ne els
primers, a Barcelona i Martorell, amb el suport tècnic d’un mestre de Segòvia; ben aviat rep peti-
cions d’altres municipis i negocia preus amb els paraires que els volen utilitzar. Decididament, grà-
cies al suport reial, els Zúñiga Requesens consolidaven la seva posició en un context en què les ren-
des senyorials de la terra tendiren a estancar-se.

És evident que en una ressenya resulta impossible glossar totes les temàtiques tractades en una
font d’interès excepcional com la que ens ocupa. Tanmateix, voldríem remarcar que els epistolaris
d’Hipòlita Roís de Liori i d’Estefania de Requesens posen de manifest un dels buits més clamorosos
de la nostra historiografia moderna: el de l’estudi de la vinculació de les gran famílies de la noblesa
catalana amb el projecte imperial de Carles V —i, en definitiva, el de l’articulació del país en la mo-
narquia composta dels primers Àustries—. Figures com Lluís de Requesens, l’almirall de Nàpols i
duc de Somma Ferran de Cardona, el duc de Cardona Francesc d’Aragó Folc de Cardona o l’alt fun-
cionari imperial Miquel Mai resten pendents de biografies que aprofundeixin el seu paper àulic i, en-
sems, la seva relació Catalunya endins. La vinculació d’aquella generació d’aristòcrates catalans amb
l’imperi assenyala probablement el punt més dolç de la relació entre el Principat i la nova dinastia.
Però la fusió de l’alta noblesa catalana amb els grandes castellanoandalusos —que l’enllaç Zúñiga-
Requesens ja prefigura— suposà també el seu allunyament físic del país i l’emergència d’unes noves
classes dirigents, de tall més pròpiament urbà i mercantil —les mateixes que lideraran les torbacions
de la fi del segle XVI i les revolucions de 1640 i de 1705-13—. En el camp de la historiografia moder-
na catalana, aquests grans esdeveniments han tendit a eclipsar aquells no menys interessants inicis.

Agustí ALCOBERRO

Universitat de Barcelona

FEBRER i CARDONA, Antoni (2004): Versions teatrals. Edició de Joan Mas i Vives/Maria Isabel
Ripoll Perelló i introducció de Joan Mas i Vives. Barcelona/Palma: Publicacions de l’A-
badia de Montserrat; Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General; Institut Menorquí d’Estudis, 299 p. (Biblioteca Marian Aguiló, 36)

I. Versions teatrals dins l’Obra Completa d’Antoni Febrer i Cardona

El volum Versions teatrals d’Antoni Febrer i Cardona (Maó, 1761-1841), que recull les tra-
duccions d’una Passió culta francesa (1817) i de cinc obres llatines del jesuïta Gabriel François Le
Jay (1833 i 1836), presenta, d’entrada, l’atractiu de situar una valuosa aportació literària en el marc
més ampli de la recuperació d’una de les figures més destacades de la història de la cultura catala-
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na, en general, i del grup il.lustrat menorquí, en particular. Si la datació esmentada dels manuscrits
febrerians és ja un convit a eixamplar el coneixement sobre la producció literària del primer terç del
segle XIX, el fet que aquest volum sigui una de les primeres concrecions del projecte d’edició de l’O-
bra Completa de Febrer i Cardona, endegat el 2002, significa que la novetat bibliogràfica, lluny de
constituir un fet aïllat, és la cristal.lització d’una activitat, el sentit últim de la qual és atorgar a l’hu-
manista maonès l’espai historiogràfic, acadèmic i lector que li correspon.

Des d’aquesta perspectiva, Versions teatrals obre, per la via de l’edició d’una magna obra de
gairebé un centenar de manuscrits, l’etapa decisiva de la recuperació iniciada a la dècada dels sei-
xanta per Jordi Carbonell i represa, des de finals dels anys vuitanta, per Maria Paredes (Paredes
1996), la qual s’ha erigit, al seu torn, en el centre d’un grup heterogeni d’investigadors, aplegats per
primer cop a Menorca el 1991 dins el marc de les Jornades Antoni Febrer i Cardona i la cultura de
la Il.lustració (Salord/Paredes ed. 1992). Fou l’edició, deu anys més tard, del Diccionari menorquí,
espanyol, francès i llatí (Febrer 2001) la que impulsà la col.laboració definitiva de l’Institut Me-
norquí d’Estudis, l’Institut d’Estudis Catalans i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat per tal
de posar a l’abast del públic l’Obra Completa d’Antoni Febrer i Cardona. Així, amb l’obertura de
l’obra lexicogràfica, convertida a posteriori en volum I, es procedí a organitzar el gairebé centenar
de manuscrits en desset volums sobre, primer, l’obra gramatical catalana, la francesa i la precepti-
va poètica; segon, les traduccions dels clàssics llatins; tercer, les versions teatrals; quart, l’obra poè-
tica; cinquè, les traduccions bíbliques i els tractats d’ascètica, i, finalment, els volums miscel.lanis
amb altres interessos enciclopedistes.

És dins aquest context que Versions teatrals, el segon volum editat per més que ocupi el lloc
IXè dins l’Obra Completa, adquireix el seu sentit, i no només pel fet d’esdevenir una peça òbvia
d’un conjunt més ampli, sinó sobretot perquè participa de les característiques més destacades del
projecte cultural febrerià: un projecte que, sustentat en una profunda religiositat cristocèntrica (breu:
il.lustrada) i adreçat (malgrat o a causa de les circumstàncies històriques entre la societat d’antic rè-
gim i la burgesa) a la joventut menorquina en una clara voluntat pedagògica (també ben il.lustrada),
presenta un caràcter unitari dins l’evident diversitat de matèries i de temes. Així, el Febrer gramàtic,
el lexicògraf i el preceptista, exercitats en obres específiques que estableixen els particulars marcs
«teòrics» de coneixement, entren en joc conjunt a l’hora d’afrontar la «pràctica» traductora, tant si
parteix del llatí com del francès, tant si cerca els motlles poètics del registre més literari i comú com
si opta per una prosa més a prop del col.loquial/dialectal. Ens trobam, en summa, davant el que Joan
Mas i Vives, a la «Introducció», anomenarà les «constants que són òbvies i que també serveixen per
caracteritzar alguns trets de les seves versions teatrals»: «el caràcter didàctic o docent», «una pro-
funda religiositat» i «la voluntat de dignificar la llengua que empra» (p. 8-9).

II. La «Introducció» de Joan Mas i Vives: estat de la qüestió i anàlisi literària

La novetat de l’obra i la divulgació insuficient del seu autor, Antoni Febrer i Cardona, recla-
maven, sens dubte, una introducció com la que ofereix Joan Mas i Vives, un dels especialistes de
referència pel que fa tant a la història del teatre com al període comprès entre la Il.lustració i la Re-
naixença. La direcció del Diccionari del teatre a les Illes Balears (Mas dir. 2003) i la recuperació
de la figura i de l’obra poètica de Josep de Togores i Sanglada, Comte d’Aiamans (1767-1831) (To-
gores 1995) constitueixen, en aquest sentit, dos indicis valuosos del ric bagatge amb què el ca-
tedràtic de filologia catalana de la Universitat de les Illes Balears enfronta la lectura d’aquestes Ver-
sions teatrals. Així, l’aportació més substancial rau en el fet que l’anàlisi literària de cada una de les
traduccions febrerianes és complementada per dos apartats específics de contextualització, conver-
tits en un veritable estat de la qüestió sobre el teatre a Menorca entre els segles XVIII i XIX, d’una ban-
da, i, de l’altra, sobre les raons literàries i històriques que dugueren l’il.lustrat maonès a traduir el je-
suïta francès situat a cavall dels segles XVII i XVIII. El discurs de Joan Mas esdevé, en conseqüència,
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un diàleg amb la bibliografia existent, el resultat del qual és una síntesi original, que, a nivell histo-
riogràfic, combina referents de la literatura general catalana i de l’específica insular (sobretot me-
norquina) i, a nivell crític, proposa una aproximació a les obres no només des de una perspectiva
textual sinó també teatral i dramatúrgica.

Cal parar, en aquest sentit, atenció a les novetats que incorpora amb el sol fet de plantejar, a l’a-
partat inicial «Antoni Febrer i Cardona i el teatre a Menorca entre els segles XVIII i XIX», hipòtesis
sobre la relació entre les traduccions de Febrer i el marc dibuixat per les notícies i els textos teatrals
setcentistes de Joan Ramis i els vuitcentistes de Vicenç Albertí, «molts més espectaculars dels que
podem recuperar en qualsevol altre territori del domini lingüístic» (p. 5). Per més que la insuficièn-
cia de coneixement de l’ambient teatral maonès aboqui Joan Mas a haver de cercar respostes a l’in-
terior de la producció febreriana des de les «constants» que la travessen, aquest plantejament ha dut
ja el lector a abraçar amb una mirada ràpida un context que difícilment trobarà sintetitzat a cap al-
tre estudi en els termes i amb l’actualització que ell ens proposa.

Si a «Una Passió culta» —en llengua francesa, d’autor no identificat i traduïda el 1817— Joan
Mas pot incorporar, a l’anàlisi literària i teatral d’una obra que «es correspon als postulats més purs
de la tragèdia neoclàssica» (p. 14), el context previ que n’explica l’originalitat enfront de la tradi-
ció (p. 14); les cinc traduccions de Gabriel François Le Jay són objecte d’un apartat de plantejament
general en què el professor mallorquí, a partir d’aspectes només apuntats en la bibliografia anterior,
presenta la figura i l’obra de Le Jay, d’una banda, i, de l’altra, s’interroga, sobre les raons d’aques-
ta tria febreriana. En el primer cas, l’objectiu és mirar d’escatir la influència dels models retòrics i
del teatre dels col.legis dels jesuïtes en la cultura del segle XVIII, en general, i en l’obra de Febrer, en
particular; en el segon, l’interès és tractar de dilucidar, posant en joc l’espiritualitat il.lustrada de
l’humanista maonès i les circumstàncies d’enfonsament definitiu de la societat d’antic règim, les
bases d’interpretació d’aquestes obres a partir d’una proposta de síntesi segons la qual la religiosi-
tat il.lustrada de Febrer «s’oposava tant als excessos de l’absolutisme com als del radicalisme pro-
gressista, tots dos tocats d’un elevat grau d’intransigència» (p. 20).

Després d’aquest apartat, s’aborden les lectures, individualitzades, de les cinc traduccions de
Le Jay, deixant constància de l’existència d’una altra, Josef coneixent els seus germans, avui per-
duda. Joan Mas n’ofereix unes anàlisis molt completes en el sentit d’assenyalar les fonts, bíbliques
o literàries, de les peces; de resseguir-ne l’estructura i la progressió argumental, d’apuntar els trets
més destacats de la construcció dels personatges, i, d’una manera especial, d’oferir-ne una caracte-
rització i valoració literàries atenent el gènere, l’ús del vers o de la prosa, i la discursivitat o, per
contra, la teatralitat de l’obra. El que interessa ara de subratllar és que, de les dues tragèdies dedi-
cades a la figura bíblica de Josep, Josef venut per els seus germans i Josef intendent de tota l’Egip-
te, Joan Mas argumenta els valors literaris de la segona fins al punt d’afirmar que «aquesta traduc-
ció de Febrer, a parer meu, deu esser la tragèdia més pura del neoclassicisme català a Menorca, si
exceptuam Lucrècia de Joan Ramis» (p. 29). Quant a la tercera tragèdia, Daniel o El vertader cul-
to de Déu restablert en l’Orient, cal retenir el fet que s’allunyi de les altres dues no només per la
data (1836) sinó també perquè els alexandrins han estat substituïts per la prosa, per més que en com-
partesqui el model de la tragèdia i la recreació d’una altra figura bíblica, Daniel. Filocriso o L’ava-
ro i Damocles o El filosof reinant, al seu torn, constituirien una altra unitat per les concomitàncies
de gènere —la comèdia—, l’ús de la prosa, en el que considera una «relaxació en el model de llen-
gua literària», i la construcció d’unes trames moralitzants i didàctiques, que situen ambdues obres
dins els referents més precisos de la comèdia neoclàssica.

III. Els textos: fixació i lectura

L’edició d’aquestes Versions teatrals d’Antoni Febrer i Cardona —gramàtic que establí i
aplicà una codificació ortogràfica pròpia dins el marc d’un model de llengua a partir del menorquí

JOSEFINA SALORD RIPOLL500



culte, vàlid a tota la comunitat lingüística catalana (Ginebra 1996)— ha significat l’establiment
d’uns criteris, generals al conjunt de l’Obra Completa amb l’excepció lògica del manteniment de la
grafia febreriana al diccionari i a les gramàtiques, que posen el rigor filològic al servei d’un gran
públic exigent i modern. Així, l’edició duta a terme per Joan Mas i Vives i Maria Isabel Ripoll Pe-
relló, d’acord amb el camí ja obert per Maria Paredes i Amadeu Viana amb l’edició de les traduc-
cions febrerianes de Ciceró (Ciceró 2002), acompleix del tot les expectatives d’un text actual (per
l’ortografia i per l’anomenada ortotipografia, bàsicament) i, alhora, profundament respectuós amb
els trets morfosintàctics i lèxics de l’obra de Febrer. És més: els editors, en els seus aclariments lè-
xics en notes a peu de pàgina, han recorregut al Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí del
propi autor, tot creant un joc de referències internes que contribueix, sens dubte, a palesar la co-
herència de l’obra febreriana.

A partir d’aquesta edició de Versions teatrals, s’obre tota una dinàmica literària de la qual cal
esperar fruits importants. Em referesc, especialment, a les lectures que l’obra ha de fer possibles: en
aquest sentit, els elements i els suggeriments aportats per Joan Mas haurien de ser el millor dels es-
tímuls per afrontar aquestes peces des de les perspectives d’història cultural, de crítica literària i
d’anàlisi comparada més àmplies. Així, i en primer lloc, Versions teatrals obliga a revisar, sense tò-
pics ni limitacions territorials, l’abast de la Il.lustració dins la cultura catalana, tot assumint-ne les
aportacions de primer ordre del grup il.lustrat menorquí, el cosmopolitisme europeista del qual s’ex-
pressava dins els registres d’una catalanitat ben conscient de la comunitat lingüística en què s’inse-
ria. La cronologia, a més, d’aquestes traduccions teatrals ens situa en el primer terç del segle XIX,
amb tot el que comporta de revisió específica de la literatura catalana anterior a la Renaixença per
tal d’anar delimitant, amb edicions i amb estudis com aquest, una realitat molt més rica del que hem
pogut creure. En segon lloc, l’origen francès de la Passió febreriana i l’autoria de Le Jay de les tres
tragèdies i les dues comèdies tallen qualsevol vel.leïtat de limitar-ne la lectura a paràmetres religio-
sos o moralistes esquifidament temàtics per tal com ens trobam davant la reelaboració de figures
que travessen la cultura occidental: les bíbliques de Josep, Daniel de l’Antic Testament i els apòs-
tols del Nou, l’avar de Plaute i de Molière, i fins la que, inspirant-se en els plantejaments de Plató,
ha impregnat bona part dels discursos morals i literaris de l’edat mitjana i moderna sobre el bon, és
a dir, el savi governant. Si, finalment, traduir és un enriquiment per a la cultura receptora, haurem
de convenir que aquestes Versions teatrals estableixen uns nous referents la importància dels quals
va més enllà de l’etapa històrica en què se situen per abraçar, en una visió diacrònica, el conjunt de
la cultura catalana.
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BABORÉS i HOMS, Josep (2003): La Guerra del Francès a Gualba. Història de la guerra de
1808 a 1814. Poema d’aversió i lluites contra Napoleó, una quinzena d’anys anterior a
l’inici de la Renaixença. Lleida: Pagès editors, 368 p. (Edició, transcripció i notes a cura
d’Àlvar Maduell).

És la segona vegada que Àlvar Maduell té cura de l’edició d’un conjunt de versos escrits en ca-
talà a finals de l’Antic Règim. Tornen a ser del rector de Gualba (Vallès Oriental), mossèn Josep
Baborés. Han passat més de vint-i-cinc anys des de la publicació del seu Catecisme en vers (Barce-
lona 1976). El plany que va expressar Maduell aleshores, quan va tenir cura de l’edició d’aquella
obra de caire religiós, el reitera —ara— quan posa el títol a aquest segon conjunt de versos polítics.
Maduell es torna a preguntar com és que no es valora prou la literatura en català anterior a l’any
1833. Podem construir una resposta tot llegint aquesta guerra del Francès explicada en uns 10.000
versos i recordant, a l’ ensems, algunes aportacions de la recerca històrica durant tot el quart de se-
gle que separa les dues edicions de Maduell sobre l’obra de Baborés.

La primera observació és sobre el procés d’elaboració de l’obra i la seva intencionalitat. Babo-
rés va buscar més la mobilització dels parroquians de Gualba contra la invasió napoleònica que no
pas desvetllar alguna mena d’emoció estrictament poètica. El rector va animar i va organitzar el so-
metent de Gualba per lluitar en la guerrilla contra els francesos. Per això va escriure versos sobre
l’actualitat d’aquells anys. Són narracions versificades i pensades per engrescar els veïns. Les va
sotmetre a mètrica i rima, i les va acostar a la «literatura de canya i cordill», bàsicament per guanyar
protagonisme i centrar l’atenció en el curs de reunions més o menys locals o privades. Ho va fer per
no avorrir quan reblava el clau sobre fets i conceptes que ja eren coneguts de tothom. És a dir, que
amb l’enginy dels seus versos va buscar, ni que fos íntimament, la confirmació del lideratge que
exercia sobre una part dels seus parroquians i l’acceptació dels seus parers o de les seves argumen-
tacions anti-franceses i reaccionàries. Baborés va buscar l’enaltiment públic o la censura oberta
d’alguns dels seus veïns per una de les vies que hi havia en aquella societat. Per això va reproduir a
nivell local la cantarella dels cecs i dels venedors de romanços. No sabem si va buscar un impres-
sor per difondre més àmpliament alguna de les composicions del conjunt en forma de «full volant»
ni si en va facilitar cap a altra gent perquè les memoritzés i les cantés. Especialment alguna de les
catorze peces que prenen forma precisament de romanço o de cobla. Només ens queda la prova que
es va valer d’aquest mitjà de comunicació tradicional en el seu activisme local contra els francesos.

També observem com, anys més tard, en esclatar la Revolució de 1820 a Espanya, l’encara rec-
tor de Gualba va reunir tots aquells versos que havia escrit amb voluntat d’agitació guerrillera i els va
ordenar a la manera d’una llarga crònica contra-revolucionària. La finalitat era novament publicísti-
ca. Amb els versos que ja tenia en el calaix del seu escriptori, guardats entre sermons i altres apunts
(p. 151), Baborés va construir una descripció llarga de tot el cicle que va des de la Revolució France-
sa de 1789 fins a l’experiència liberal del Trienni (1820-1823) i que, llavors, tot just s’estava ence-
tant. Va escriure estrofes noves que el bon criteri de Maduell permet identificar amb claredat en el lli-
bre (per exemple les introductòries de la p. 17). Per arrodonir-ho, Baborés va travar tot el conjunt amb
catorze cobles. És per això que les va distribuir simètricament en punts apropiats per cosir tot el con-
junt (p. 57, 73, 96, 113, 134, 143, 175, 194, 213, 263, 276, 303, 330 i 342). Es tracta de romanços que
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