
ANOTACIONS SOME L'HUMANISME

Per tal d'encapsalar unes modestes reflexions en forma d'assaig sobre

l'home a 1'6poca humanfstica, m'agrada de caure en la temptaci6 de citar

una frase sfmbol: ((Chi non sente le cose the sentono gli altri infiniti

uomini, costui solo non 6 uomo)). Aquestes paraules, que per a mi tenen

tin so tan modern, son de 1'escriptor i artista italic Leonbattista Alberti,'

i recorden les tan sabudes d'Horaci : ((Res que sigui huma no m'6s ali6 .

En considerar-les tfpicament humanistes, em veig tot seguit portat a

provar d'examinar qu6 6s 1'Humanisme -1'Humanisme renaixentista, 6s

clar -, i, en consegii6ncia, tractar de precisar que entenem per Huma-

nisme, per Renaixement i per Classicisme, en cont:raposici6 al concepte

d'Edat mitjana.

I

HUMANISME I RKNAIXIiMENT

A) De I'Edat mitjana al Renaixement. - La tendPncia romantica,

representada per Burckhardt, establia una separacib clara entre Edat mit-

jana i Renaixement. Modernament, en canvi, Huizinga ens ha fet veure

la persistencia dell valors medievals fins a una Ppoca molt m6s enca dels

limits tradicionalment acceptats en la cdmoda subdivisi6 de la Histdria.

Ens podrfem preguntar, per fer una mica de coznposici6 de Hoc, qu%

diferenciaria dEdat mitjana del Renaixement. El retorn als classics? La

contraposicio entre el teocentrisme medieval i l'an'tropocentrisme renai-

xentista ?

Si examinem, ni que sigui superficialment, la histdria cultural dels

r. Della tranquillitd dell'animo, I, 24. Citat per To PANIH , Storia dell'Umanezimp
(dal XIII at XVI secdlo) (Ndpols 1933), 234.
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1. kt'IZ 1 CALO.VJA

pobles de I'anomenada Eclat moderna, hi trobariem, eni sembla, la per-
viv6ncia de molts valors tradicionalment considerats medievals. Tantes i
tantes cores de l'Espanya del segle avii, per exentple, el puritail isine pro-
testant o el catolicisme de la Contrarefornta, em fan tot l'efecte d'una po-
sici6 reaccionaria ; en el fons, doncs, medieval. Potser, corn diu Huizinga,
una veritable diferenciacio entre dues epoques que representen conceptes
antagonics de la vida nomes es dons a Italia. A casa nostra, ]a transicici,
nt6s o ntenys accentuada, entre les dues cultures ha quedat prow reflectida
al Ilibre basic de Jordi Rubi6 Dc 1'Fdat Mitjana at Renaixement, publicat
a Barcelona l'any 1948.

B) La minoria. lzumanista . - En la cruilla entre antbducs cpoques
hi ha enclavat un fenomen que constitueix seguramcnt la causa d'una lcuta
pet-6 real evoluci6 de les idees. Aquest fenonten seria I'humanisme. En
aquesta mena de moviments culturals, pero, acostumem d'exantinar cl
pensament dels qui el van expressar. I, coin sempre, el pensament, for-
mulat d'una manera intellectiva, no pas en la seva forma vital, sempre
l'expressa una elite. Ent sembla que no sort pas gaire Iluny de la veritat
quan afirmem, amb Eugeni d'Ors,2 que el Renaixement afecta en principi
unes tine-centes persones. Diu Toffanin que la bellesa i la virtut de l'hu-
manisine potser dcpengucren de representar justainent tin inoviment d'o-
posici6.'

C) Les contradictions. - Fins i tot dins aquesta minoria, els ingre-
clients de la nova mentalitat no es donen pas en estat pur. Aixo 6s obvi.
Penso, per exemple, en la discrepancia d'interpretacions sobre tin poets
nostre, Jordi de Sant Jordi. Hi trobem tin fons petrarquista? 0 b6 itnica-
ment trobadoresc? Ent sembla indubtable que participa de totes dues cosec.
Ja abans, en Bernat Metge, 6s prou evident el contrast entre el Llibre de
Fortuna i Prudencia i Lo somni. Tamb6 6s Huizinga qui diu que preci-
sament son una cosa propia del Renaixement les contradictions no resoltes
clue deriven d'un periode de transici6 espiritual.° Per exemple, la bellesa
com a ideal de vida no seria (nicantent tin concepte propi del Renaixement,
sin6 comb amb I'Edat mitjana, nom6s que els horitzons de bellesa hanrien
canviat. De fet, qui sap si el veritable Renaixement ja 6s aixo lx)tser
tinicament un canvi de niotllos. No hi ha una difer^ncia essential entre
l'allegoria de 1'Edat mitjana i la mitologia del Renaixement, continua

2. Novlsimo Glosario (Madrid 1946), 476.
3. Scoria dell 'Umanesimo, 19.
4. El problema del Renacimiento, 153.
,5. HUIZINGA, hl bcaso de la Edad Media, I, 58. Vegeu tantbe El pioblema..., 134.
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dient 1'autor d'El capvespre de I'Edat Mitjana; en. el segle xiv comensa

a haver-hi una mena de competencia entre l'una i l'altra.`

D) Aproxiniaci6 a l'humanista. - Sempre ens trobenl en un terreny

relliscos quan tractem de definir els inoviments culturals. En buscar exem-

ples concrets, trobarem indefectiblement contradictions que desorienten i

persistcncies de la tradicio que ens sorprendran.

Per tant, si es tracta de descobrir aquest moviment - l'Humanisme -

en el seu context historic, abans que preguntar-nos quo 6s 1'Humanisme

sempre serh m6s eficac de preguntar-nos qui son els humanistes.' Si m6s

no, en 1'I nic terreny en que jo em puc situar, que no es el filosofic, sing

cl de la historia de la cultura.

Perqu6, si podem vacillar en tractar de definir 1'humanisme, ens podem

aproximar molt m6s a una hipotesi raonable quan diem qui eren els huma-

nistes. Aquests si, que existeixen ; i, a mes, tenen conscioncia de pertanyer

a una classe especial : allo que avui en dirlem la minoria d'oposici6 ; i

estimen llur prestigi, parlen dels adversaris.'

II

HUMANISM8 I CLASSICISME

A) La persistencia dels ((classics)). - Pero voldria precisar una mica

m6s en assenyalar la difercncia entre Humanisme, Renaixement i Classi-

cisme. Ja ho han fet d'altres, 6s clar ; pero formula::It-la a la meva manera

em sembla que m'oriento mos.

Renaixement os una paraula convencional que vol indicar un retorn

als antics, els qui avui anomenem classics. Ara, es produeix realment un

retorn als classics ? 0, es produeix finicament a l'6poca humanista ?

En primer lloc, els classics eren coneguts, amb m6s o menys defor-

macions, durant 1'Edat mitjana. Aristotil, passat a travos d'Averroes, per

exemple. El senequisme, anterior a l'humanisme (recordem nomt s les

Flors o auctoritats de les Epistoles de Seneca a Lucil, divulgades a Cata-

lunya).
Fins tenint present que eren coneguts indirectament, d'altres renaixe-

ments ja s'havien prodult segles abans. Al segle :iv, sant Agustf encara

6. El Ocaso..., IT, IOI.

7. JUAN MARICHAL, La voluntad de estilo ( Barcelona 1957). 24.

8. Aix( Poggio Bracciolini, citat per TOFFANIN, 87.
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era platonic i ciceronifl. La interrupci6 cultural dels segles seguents era la
interrupci6 d'una cultura unicament classica, es a dir, greco-llatina. No
n'hi havia pas d'altra, em sembla, que en el sentit estricte del mot cultura
pogues interrompre's. Al segle ix, durant 1'anomenat Renaixenient caro-
lingi, els personatges - minoria, es clar - que voltaven 1'elnperador
prenien noms de l'antiguitat. En el nostre segle x, 1'epoca de l'abat Oliba,
hi havia qui escrivia preambuls de documents on hexametres llatins.
Igual quo havia de for un secretari d'Alfons el Magnanim en pie ,,cgle xv."
Al costat d'aquest coexistien, on la inateixa epoca i en la mateixa cort,
preijnibuls amb un marcat cursus (estil tan blasnlat per Salutati) i fins
i tot on vers rimat a 1'estil de segiiencia. A Sicilia, on el segle xii, al voltant
de Frederic II, hi ha un focus de cultura grega que transcendeix igual-
ment a la cancelleria imperial. Tot ha estat ja estudiat. J I no sabem prod
be que la doctrina tomista era basicament aristotclica? Ens podrien pre-
guntar si la qualificaci6 d'l:umanistes conve o no a tots aquests homes que
estem habituats a considerar totalment medievals Jo diria que no.

B) La nova visi6 dell ((classics)). - Dies que no pas tin retorn als
classics, l'Humanisme representaria l'estudi directe dels classics, o l'estudi
dels classics sota un altre aspecte, mes amb intenci6 estetica que no pas
moral ; per exemple, com es reflecteix a la prosa, des d'Antoni Canals a
Rois de Corella, parlant de la catalana, incloent-hi la literatura burocrA-
tica.10 0 be la preferencia per algun autor determinat, corn ara Sallusti,
rastrejat per Rubi6 on la literatura i en la cancelleria." Algil ha dit
que entre els studia kumanitatis i els studia eloquentiae, aquests son els qui
predonlinen, tot i que s6n els primers els qui els donee nom.12 L'elogi de
1'eloqucncia, d'altra banda, es up dels temes que he trobat on els preAm-
buls de la cancelleria catalana de Nrapols.

Pero, be que aquests caracters si que s6n humanistes, no s6n pas causa
de l'humanisme, sin6 mes aviat efecte. Toffanin ha dit que l'Humanisme
no depcn pas del descobriment dels codexs antics, sin6 al reves.19 Ales
encara, Rossi14 es pregunta si la tradici6 classica no era mes viva a l'F,dat
mitjana, quan era transformada i assimilada, que no pas al Renaixement,
quan ja havia esdevingut arqueologica. lys ]a mateixa idea que expressa

9. Veg. Particle Valor literario de los predmbulos de la caneillerfa real catalano-
aragonesa en el siglo XV, BRABLB, XXVI (1954-56), 223.

io. RUB16, Influencia de la sintaxi llatina en la cancelleria catalana del se-
gle XV, eVII Congreso Internacional de I,inguistica Ron,Snican II: Actas y Me-
morias (Barcelona 1955).

11. Sobre Sallusti a la cancelleria catalana, SQF, 21 (1963).
12. Rossi 11 Quattrocento, dins ]a Scoria lefterarig d'Italia, ed. VAI.L.ARDI, 3.
13. Op. cit., 87.
14. Op. cit., 3.
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Von Martin's en parlar de (la natura reaccionaria de l'humanisme), : l'ana-

cronic revifament del llati classic fou alto que transforms el llatf de llengua

viva en llengua morta (i el mateix podriem dir en el terreny de la cultura

en general). I afegeix que el classicisme literari fou tin infant nascut

mort; que en l'ordre literari el classicisme results m6s tin obstacle que no

pas un estfmul per al desplegatnent de la simplicitat ;i 1'harmonia, que avui

considerem caracterfstiques classiques. No s6 pas si ho podem afirmar tan

rotundatnent. El medievalisme tarda n'havia perdut mnolta, ja, d'harmonia.

C) L'Humanisnte. - L'Humanisme, per a mi, queda m6s ben definit

com una evoluci6 de la mentalitat. Em sembla m6s certa la definici6 que

en fa tin descobriment de 1'home aillat de - no pas contraposat a - la

idea teoc6ntrica. I aquesta mentalitat nova hauria comportat una curio-

sitat per tots els fets i tots els problemes humans, els religiosos inclosos.

I amb aixo tornarfem a la frase d'Alberti citada, al comensament. Per aixo

em fa una mica de mal efecte, avui, quan algit 6s qualificat d'humanista

perqu6 t6 afecci6 als classics. Entre les tnoltes coses humanes hi ha cer-

tatnent la cultura clsssica. Pero ja a l'6poca renaixentista hi havia quelcont

In6s : 1'inter6s cientffic, per exemple. El cas dels renaixentistes enciclo-

p6dics, com Leonardo, em donen una idea molt mes clara del que avui

hem de considerar humanisme. Rubi6 ho ha vist molt clar, aplicat a casa

nostra, quan diu que Pere Miquel Carbonell, gran amic dels classics, no

era humanista de cor, sin6 un erudit pedant, perqu6 no havia compr6s

la nova espiritualitat.1°

III

HUMANISME I CRISTIANISME

A) Esceptics o critics? - L'esment que hem fet de 1'apartament del

teocentrisme, propi de l'home de 1'6poca humanista, ens porta a la consi

deraci6 d'un altre aspecte : la religi6. Em sembla que no cal pas recordar

que la mitologia, en el Renaixetnent, fou un ornament literari, no pas una

creensa ; tin simple canvi d'allegories, com he citat m6s amunt.

Horn ha pret6s que l'humanisme comportava tin escepticisme i que

aquesta posici6 havia fet possible el protestantisme. Si ens atenim a lea

consegii6ncies, potser 6s cert. Pero jo no considerar.a pas que aixo fossin

15. VON MARTIN, Sociology of the Renaissance (Londres 1944), 55.

16. Las tortes de Allonsp el Magndnimo y la espiritualidad del Renacimiento,

dins Estudios sobre Alfonso el Magndnimo (Universitat de Barcelona 1g6o).
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caracteristiques de l'Humanisme . Els liumanistes , on si , no s6n pas csc6p-
tics, ni tampoc Protestants . Per a mi , s6n critics . Potser la diferZncia entry
un escepticisme medieval i un escepticisme renaixentista es que aquest n'lta
trobat 1'expressi6 on la forrnulaci6 racional - humana - dels problenies.
Quan Bernat Metge veia (( persuasions mesclades amb fen on els arguments
del rei Joan, representa aquest afany de racionalitzaci6 , la necessitat de
superar la simple credulitat per ]a ra6.

Ent plau de citar 1'exemple de Lorenzo Valla. Quan escriu l ' opuscle
sobre la donaci6 de Constants , quan on combat l'autenticitat i, en conse-
giicncia, el poder temporal dels papes , no es pas per escepticisme, sing
justament per l'afany do defensar la causa de la veritat , de la justicia i
de Den sense falses artnes.'r La Historia havia de donar-li la rah al cap
pie quatre segles : la purificaci6 i el recobrament de prestigi del papat llavia
de venir despr6s de la despossessi6 de Pius IX.

Ja sabem que tanibe el guiaven raons politiques en la contesa entre
Alfons el Magndnim i el Papa. Pero, qui es pur ? La cosa important es
quo Valla emprava inetodes histories i filologics , i, segons Toffanin,"
001'agut antitemporalisme de Valla estava compensat per una gran reverCncia
pel Papa coat a senyor d'espe ritsn, idea compartida aleshores per molts
doctes. Al capdanntnt de la lfnia del Valla jo situaria Erasure. Al costat
cl'aquest, tant Calvf tout la Contrareforma , coin deia abans, ent seniblen
molt mes ntedievals . I ning6 no pot negar quo 1'intimisme religi6s que
conduir\ fins a Erasure tenia arrels quatrecentistes . Cal llegir i relacionar
cis estudis de Rubio sobre l'espiritualitat del segle xv i del P . Batllori
sobre 1'erasmisme a Barcelona.19

Ja sabem que la tesi basiea do Toffanin Cs quo 1'Huntanisnic -- no
el Renaixement - no es pas paga , sinb cristiA. Pero no pas toinista , aristo-
tcClic, averroista ; sin6 augustinia , platonic, patristic . I on aquesta linia
situarfem Eneas Silvi (Pius II), Valla -* Ficino , per exernple. 0 Manetti,
que devia influir en la nostra cort de Napols, autor d'un tractat De digni-
late hominis adrecat al Magndnim i que, cons es sabut, tant devia a la
tradici6 patristica corn a la cultura classica . I diu quo Petrarca , citant
sant Pan als grecs, deia : ((En Deu vivim, ens movetn i sour, cons hall dit
alguns de vosaltres)) , referint -se a Plato. I es que, segons Toffanin , tradici6
hiblica i tradicio platonica son inseparables.20

17. Rossi, op. cit., 57.
18. Op. cit., 144.

19. Run16, Las tortes de Alfonso el dlagntininjo ... (tradulc dins La culture cate-
lana del Renaixement a la DecadPncia , Barcelona 1964). ; BAT LORI, Vuit segles de
cultura catalana a Europa ( cap. .Humanisme i erasmisine a Barcelona) ) ( Barcelo-
h a 1958).

20. Op. cit ., 93-94.
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B) Els humanistes i el matrimoni . - Un aspecte concomitant , i sovint

oblidat - per aixo em plau de citar-lo -, 6s el concepte que 1'Humanisme

- o els humanistes - tenien sobre el matrimoni i la familia.

A 1'Edat mitjana, 6poca de grans contrastos, com ha remarcat Hui-

zing-a, hi havia dos extrems : la virginitat en 1'estat religi6s, i la llic6ncia de

fet. En general, tot i que cant Tomas coneix b6 1'ess6ncia del matrimoni,

els moralistes l'obliden totalment. En la practica, adhuc entre el poble, el

matrimoni 6s purament interessat ; no se li d6na cap valor profund.

Segons Toffanin, 1'enfortiinent dels vincles domestics s'inicia amb la

reforma de sant Francesc i de sant Dom6nec, i va avansant fins a mitjan

segle xv, durant el qua] la familia moderna adquireix forma.21 Ja Burckhardt

havia notat que ]a valoraci6 de ]a familia era una aportaci6, diu, arenai-

xentista>.
Prescindint de les tesis, i anant directament als humanistes, trobeilt

clue Coluccio Salutati, en una carta a Bartolommeo della Mella,22 defensa

el iatrimoni contra els judicis de Petrarca. El tema 6s sovint ocasi6 de

disputes en el segle xv, en el qual el concubinat 6s cosa corrent. Pero ens

movem en el terreny de ies idees, no dels fets.

El 1416, Francesco Barbaro, que tenia divuit anys, escriu, dedicat a

les noces de Giovanni de Medicis, el tractat De re uxoria, que va des de

]'elecci6 de muller a 1'educaci6 dels fills. Diu que supleix la inexperi6ncia

per 1'erudici6, seva i dels mestres : Cicer6, Livi i Plutarc.2S

El 1439, Guiniforte Barzizza, amb sentit m6s realista, adreca una carta

a Franciscus Scintiglie reprovant 1'anior lliure i aconsellant el matrimoni.

Les normes que d6na per a l'elecci6 de muller s6n basades en qualitats que

revelen una certa modernitat de conceptes.2' Diguem de passada que aquest

Scintiglie em fa tot 1'efecte d'6sser Francesc Gilabert de Centelles, valencia,

al qual la reina Maria, tan puritana, retreia en alguna carta la vida Ilicen-

ciosa i li buscava bons partits.

He vist citats diversos tractats d'aquesta mena . Del Campano, De dig-

nitate matrimonii; d'Agnolo Pandolfini, el Trat.tato delta famiglia, tamb6

atribuit a Alberti. I el Pontano, al costat de la poesia erotica, canta, en

les composicions funerAries, l'amor conjugal. En la linia m6s pura de I'hu-

manisme, entrat ja el segle xvi, trobarfem un aspecte parallel en Llufs Vives.

Puc afegir que, en to menor, he trobat 1'elogi del matrimoni en dos pream-

buls de la cancelleria catalana de NApols, aquest canal d'introducci6 d'hu-

manisme que Rubi6 descobrf.

21. Op. Cit., 25.

22. Epistulac, II.

23. Rossi , 41-42.

24. Gasparini Barzizza et Guiniforte filii ... Episfulae, ed. FURIETTO (1723).
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Advertiment al marge : l'erotisme de molts humanistes, encara que
en formes noves, no es pas res de nou ni, per tant, res propi de l'huma-
nisme. Era corrent a l'Edat mitjana - ho remarca Huizinga2-' -, durant
la qual persistien formes paganes d'himeneu i d'epitalami, malgrat la trans-
formacio cristiana del matrimoni, que havien de durar fins ben entrat el
segle xvir. En canvi, el concepte modern del pudor neix, diu, de l'inti-
misme que s'inicia a l'epoca humanista.

C) L'humanisnie i la dona. - Tot aixo va lligat probablement annb
la, valoracio de la dona, que ja trobem en el De claris mulieribus del
Petrarca, reaccionant contra la misogfnia medieval. No oblido pas la reve-
rencia trobadoresca per la dama, pero em sembla molt mes artificial,
literaria, que la del Renaixement, en el qual aquesta adquireix mes impor-
tarncia, participa de la instruccio (fins la dels classics), i produeix, per
exemple, autores d'epfstoles llatines elegants i crudites, coin aquella
Isotta Nogarola que, ja madura, diu que disputava amb el pretor de Verona
sobre si la culpa era d'Adatn o d'Eva.26 Voldria tornar a repetir que es
tracta de ininories. Conn sempre, pero.

IV

HUMANISMII I SOCIETAT

A) Nous conceptes. - La reflexio sobre l'Humanisme (i el Renaixe-
ment) no es pot pas limitar al terreny de les idees, sing que ha de projec-
tar-se sobre les qualitats especffiques de la seva societat, en la qual aquelles
idees van arrelant.

Ja hem parlat de la consciencia crftica. Podrfem esmentar, per exemple,
els nous ideals sobre l'educacio del prfncep. Ideals one passen de les armes
a la humanitas. (Pensant en la persistencia tardana del medievalisme de
que parlavem, zno veurfem aquf un parallelisme amb els segles xviI
i xviii espanyols, entre els Austries i un Caries III afeccionat a la both-
nica ?) Volent interpretar el pensament del rei Alfons IV, el secretari Joan
Olzina, valencia, en el preambul en hexlmetres citat, posa les Iletres davant
les arnnes en 1'escala de valors reial. Ideals de forma i dignitat, segons el

23. El ocaso..., cap. viii.
a6. Rossi, op cit., 41-42.
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Pontano; de grandesa i majestat, segons Lomazzo, de «gravita riposata»,

segons Castiglione.27

Podriem esmentar 1'humor en la seva forma moderna, consequencia

potser d'un afinament de la personalitat, que trobem revelat en tantes epis-

toles entre humanistes i que en la nostra novellistica trobem ben pales en

tants moments boccaccescos del Tirant i, qui sap si encara mes, potser per

ties italianitzat, en certs episodis fins i frescos del Curial. 0 be la idea de

la fama proporcionada pels homes de lletres, concepte explanat pel Poli-

ziano, que ja trobem, segurament d'origen italic, en els secretaris de la

cancelleria reial d'Alfons el Magnanim, com deiem. 0 be l'optimisme i

1'afirmaci6 de la vida, que, segons Huizinga,z' en el segle xv no trobariem

pas fora d'Italia. 0 «com ordenar la repciblica amb la ploma», o la con-

juminaci6 de la individualitat ainb l'afany sociable."

B) Literatura i art. - Fixem-nos mes especiallnent en dos d'aquests

conceptes, perque no tine prou elements per a aprofundir en els altres :

les lletres i les arts.

En l'escriptor trobem allo que Marichal ha anomenat la avoluntad de

estilo», producte d'una consciencia del propi valor, de la importhncia de la

personalitat d'humanista. Rs ara quan neix l'escriptor d'ofici. I aquesta

consciencia - torno a un tema que he estudiat de prop - baixa fins a

les esferes mes modestes culturalment : els funcionaris de la cancelleria

catalana de NApols, que escriuen preambuls de documents amb afany

creador i es cartegen amb els humanistes italians, cercant la perfecci6 de

1'estil segons mdduls ciceronians i sallustians, i citant autors llatins no-

vellament revalorats.

Vegem ara que passa en l'art. L'Edat mitjana era una epoca d'arts

aplicades. A 1'epoca renaixentista, a consequencia de la curiositat huma-

nista i del nou valor concedit a la bellesa, neix el concepte d'art inzt.til,

neix el sentit artistic. Per altra banda, hi trobem el descobriment de la

realitat tom a consequencia de l'observaci6 de la natura, tot just elevada

a valor estetic, substituint la introspecci6 que fa pintar simbols, com lea

dit Joan Fuster : aAquesta realitat no era la del Jests sentit religiosament

i no podia esser la del deu paga ; 1'finica realitat a pintar - a copiar -

era la d'una figura humana, vestida d'una o d'una altra manera, en una

o en una altra actitud, peril nomes aixd : una figura humanao."

Z7. Veg. VON MARTIN, op. cit., 75-
28. El ocaso ..., I, 48.
29. MARICHAL , op cit., 5r i 104.

30. El descrPdit de la realitat ( Palma de Mallorca [r95!]), 27.
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V

HuatAx tsME I LLIBERTAT

L'humanista tarda, en la seva mateixa devocio a la personalitat propia,
aliena la seva Ilibertat. Per tal de viure dedicat al son ofici amb mes tran-
quillitat que els humanistes d'un segle abans (Boccaccio o Salutati, per
exemple), ofereix la Ilibertat a canvi d'una dedicacib personal incondi-
c onal.31 Els humanistes de la primera generacio treballaven. Els de la
segona tenien carrecs mes o menys nominals que els proporcionaven una
rendeta per a anar tirant . Els de la tercera viuen a carrec definitiu d'un
mecenes.

Per aixo, en certa manera, els humanistes que volien esser fidels a
llur vocacio d'humanistes condemnaven l'Humanisme al fracas, ja que
aquest implicava tin respecte a la propia llibertat, a la propia personalitat,
flies que no pas a la propia feina. I ells s'han de supeditar incondicional-
ment al protector. La necessitat d'una independencia espiritual respecte a
qualsevol poder huma sera una caracteristica de l'humanisme de totes les
epoques. Per aixo, al final del segle xv i principi del xvi, l'Humanisme,
malgrat l'existencia d'alguns humanistes, havia desaparegut. Al seu hoc
quedava ftnicament la seva consegiiencia : el fenomen cultural que co-
neixem amb el nom de Renaixement.

JOAN RUIZ i CAI,ONJA

Societat Catalaiia d'Estudis Histories.

31. VON MARTIN, op. cit , 58; veg. tambe pags . 61 i 65-70.
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