
JOAN MAS I VIVES

MIQUEL FERRANDO DE LA CARCEL
I EL VIGILANT DESPERTADOR

INTRODUCC16

L'objectiu d'aquest treball es el de presentar un poeta mallorqui que
va viure al darter terc del segle xvi i a la primera meitat del segle xvii:
Miquel Ferrando de la Carcel. Ens impulsa a fer-ho haver localitzat a
la Biblioteca de la Societat Arqueologica Lulliana, de Palma, el manus-
crit del seu poema mes extens i ambicios, el Vigilant despertador. Joa-
quim Maria Bover ja va veure aquest mateix manuscrit i en va fer una
descripcio minima,' pero despres la historiografia i I'erudicio modernes
n'han perdut el rastre i, a tot comptar, han repetit algunes de les Jades
de Bover. Nogensmenys, M. Ferrando de la Carcel es un autor prou in-
teressant, del qual ja s'ha remarcat soviet I'elogi que fa de la llengua
catalana, o «mallorquina», que diu ell, ben meritori en una epoca tan
propensa a l'emmirallament en la cultura, i especialment en la litera-
tura, castellana com es la del Barroc. D'altra banda, la seva obra poetica,
tota ella de finalitats didactiques, voluntariament intenta d'ajustar-se a un
to preferentment popular que l'allunya, almenys fins a un cert punt, de
les pretensions de culteranistes i conceptistes, la qual cosa fa que es man-
tingui en un grao les exigencies estilistiques del qual domina i en treu
bon profit. Aixo,. pero, no impedeix que es mostri interessat per assajar
formes metriques innovadores o de creacio recent, com tampoc no impe-
deix que traeixi alguns dels topics de la literatura culta d'aleshores. Tan-
mateix, el merit mes gran dels seus versos es el de reflectir les tensions so-
cials de 1'epoca, cosa que ja va intuir Jordi Rubio i Balaguer en estudiar

1. Joaquin Maria Bover, Biblioteca de Escritores Baleares, Palma , impremta de
P. J. Gelabert, 1868, t . I, pp. 160-162.
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el Tractat de vicis i mals costums de la present temporada.' Ara podem

afirmar que Miquel Ferrando de la Carcel esdeve sovint cronista d'uns

anys especialment turbulents, marcats per l'auge del bandolerisme i amb

gairebe tota la noblesa mallorquina migpartida en dues parcialitats, els

Canamunt i els Canavall. A mes, ell fou un cronista molt especial pel fet

que professionalment va exercir d'algutzir reial i massa sovint es troba

al bell mig dels esdeveniments que provocaren les seves reflexions i els

seus consells morals.

Aquests son alguns dels aspectes que provarem de mostrar. Ens sap

greu no poder esser tan exhaustius com voldriem. Hem pogut exhu-

mar uns pocs documents d'arxiu que ens presenten algunes actuacions

professionals de Miquel Ferrando de la Carcel i que creiem que donen

fonament a les afirmacions que acabam de fer. No obstant aixo, queda

mes d'una incognita per desvetllar i potser mes d'un malentes per des-

fer. Qualsevol que s'hagi endinsat en l'estudi d'una personalitat que va

viure en uns anys tan poc coneguts per la historiografia literaria catalana

corn els que li tocaren al nostre autor comprendra com es de dificultosa

la recerca. Aixi i tot, encara que correm el risc que alguna de les hipote-

sis que formulem ara sigui modificada aviat, pensam que ja es ben hora

de recuperar part de la biografia i de l'obra d'aquest escriptor. Aixo es

el que pretenern de fer en els paragrafs segiients.

ASPECTES BIOGRAFICS

Miquel Ferrando de la Carcel i Ferrando de Carcell

El primer problema amb que ens trobam es el de precisar de quin

escriptor parlam. Bover dona entrada a la seva Biblioteca de Escritores

Baleares a un «Carcell (Miguel Ferrando)>>, del qual descobrI la partida

de defuncio al llibre d'obits de la parroquia de Sant Nicolau, de Palma:

<<Ferrando de Carcell, texidor y poeta celebre, mori a 10 de agost 1594

en St. Nicolau, molt pobre de reals y pobrissim de amichs»;' d'aquest

2. Jordi Rubio, <<Miquel Ferrando de la C£rcer», Historia General de las

Literaturas Hispanicas, vol. IV, la. part, Barcelona, 1965, pp. 544-546.

3. Transcrivim directarnent del llibre de defuncions de Sant Nicolau, conservat
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<<poeta>>, no en sap res mes, pero li atribueix el Tractat de vicis i mals
costums de la present temporada. D'altra banda, inventaria un <<Carcel
(Miguel Ferrando de la)>>, del qual coneix el testament, atorgat el 5 de
juny de 1651, la data de defuncio exhumada al Ilibre d'obits de la parro-
quia de Santa Eulalia, el 5 de gener de 1652, pot assegurar que va es-
criure el Vigilant despertador, perque n'ha vist el manuscrit i aquest no
permet cap mena de dubte, i encara Bover llama la idea que pot esser
fill de I'anterior.

Nosaltres no tenim gaires mes elements dels que utilitza 1'illustre
erudit vuitcentista, pero ens sembla que es pot afirmar, amb moltes pos-
sibilitats d'encert, que el Tractat de vicis i el Vigilant despertador son
obra d'un mateix autor. La cronologia no s'hi oposa: el Vigilant desper-
tador porta censura eclesiastica signada pel vicari general Nadal Santan-
dreu, el 24 d'octubre de 1623,4 i el Tractat de vicis ens ha arribat en
nombroses editions dell segles xvii i xviii, la mes antiga de les quals
sembla esser la de Barcelona de 1625.5 Aquestes edicions donen sempre
el nom complet de l'autor i la seva procedencia -«Miquel Ferrando de
la Career, natural de Mallorca>>- i aquest nom es gairebe identic al de
1'algutzir reial 6 i Ileugerament diferent al del teixidor de Ili. Tanmateix,

a l'Arxiu Diocesa de Mallorca . Bover no posa el <<de >> davant aCarcell ». Cf. J. M.
Bover, Biblioteca , t. I, p. 163.

4. No el 24 d'octuhre de 1633 com , per error , afirma Bover . Cf. infra, <<El ma-
nuscrito.

5. Hem vist esmentades les segiients editions d'aquesta obreta: Barcelona, Llo-
rens Deu, 1625 ; Barcelona , 1635; Barcelona, Comellas, 1645; Palma de Mallorca,
Melchor Guasp , 1694 ; Palma de Mallorca ,. Ignaci Frau , s.a.; Palma de Mallorca,
Viuda de Guasp, s.a.; Girona, Miguel Bro, s.a.; Girona, Jaume Bro, s.a.; Barcelo-
na, Mariano Soldevila, s . a.; Barcelona , Juan Forns , s.a.; Palma, Felip Guasp, 1865.
Cf. Mariano Aguilo y Fuster , Catalogo de obras en lengua catalana impresas desde
1474 hasta 1860, Madrid, 1923, pp. 597-598; Antonio Palau y Dulcet, Manual del
Librero hispanoamericano , t. III, Madrid , 1950, p . 155, a mes de les obres de Bo-
ver i Rubio ja citades . Palau afirma que <Aguil6 opina que la primera edition se
remonta a 61timos del siglo xvi >>, pero no se d'on treu aixb.

6. L'algutzir sempre signa << Miquel Ferrando de la Carceb >, amb alguna va-
riant purament ortografica . Vegeu 1'apendix documental ntims . 2, 3 i 7; i encara
Arxiu del Regne de Mallorca, A. CR. XVI, 445, ff. 185 i 314. Cal dir que el mot
<carcer>>, amb el significat de <<preso», era ben viu aleshores , pero era sempre mas-
culf i s'usava preferentment en plural ( cf. apendix documental , 4). Potser la cata-
lanitzacio de << Carceh> en «carcer », conservant pero el femenf , 6s deguda a les
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la ra6 de mes pes ens la donen les caracteristiques d'aquestes obres: el

Vigilant despertador i el Tractat de vicis responen a unes mateixes inten-

cions, empren unes mateixes tecniques literaries i fan ostentaci6 d'una

mateixa erudici6, sobretot eclesiastica i classicista; tambe hi ha forga

coincidencia en els temes i fins i tot en molts de detalls concrets, com

despres veurem. Encara, la nota necrologica que alludeix a Ferrando de

Carcell no sembla correspondre's amb la d'un escriptor que tingues la

formaci6 que calia per poder escriure el Tractat de vicis, i aixo ja ho va

intuir Jordi Rubio en remarcar que «aunque Bover dice que fue un pobre

tejedor, mas bien parece un eclesiastico>>;' doncs be, Miquel Ferrando

de la Carcel no era eclesiastic, pert entre els membres de la seva familia

n'hi havia mes d'un i, a mes, al Vigilant despertador demostra sobrera-

ment que tenia aquesta formaci6.

Al nostre parer, Bover, quan encara no coneixia el Vigilant desperta-

dor,8 va trobar la notificaci6 de 1'6bit de Ferrando de Carcell i de seguida

va atorgar-li l'autoria del Tractat de vicis, autoria que s'ha repetit fins ara.

Despres va descobrir la figura de 1'algutzir reial, pero no volgue contradir

el que ja havia afirmat; no volgue, o no sabe veure les coincidencies de

que ara parlavem. I s'inventa allo de pare i fill. Es mes dificil de pro-

nunciar-se sobre aquest darter aspecte, pero tampoc no sembla respondre

a la realitat. L'algutzir Ferrando gaudia d'una bona situaci6 economica

-n'es una prova el seu testament- i es relacionava amb un sector prou

important de la noblesa mallorquina. Aixo no sembla gaire compatible

amb la indigencia en que mori el teixidor el 1594, encara que tambe es

cert que els virreis del xvii no pogueren mirar gaire prim en el nomena-

ment d'algutzirs i que aquest podia esser un bon camI per enriquir-se, si

hom no tenia gaires escrupols. No creiem que sigui el cas. El prou poder6s

algutzir Miquel Ferrando de la Carcel, elogiat, respectat, odiat o temut

per uns o altres no sembla fill d'aquell Ferrando de Carcell <<molt pobre

de reals i pobrissim d'amics>>. Es hora d'acceptar que d'aquest ecelebre

poeta>> no en sabem absolutament res. Potser la seva <<celebritat>> s'haura

edicions siscentistes fetes al Principat que acabam de citar, encara que la vacillaci6

«Carcel>>/aCarcer>> era tambe normal a Mallorca (cf. infra, n. 38).

7. Ibid., pp. 544-545.
8. No l'inclou, per exemple, a la Memoria biogrkfica de los mallorquines que

se ban distinguido en la antigua y moderna literatura , Palma, 1842.
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de cercar en 1'ambit dels glosadors i de la literatura oral mes que en el
de la literatura culta. En definitiva, pert, es aixo, no en sabem absoluta-
ment res i aquest fet no canviara si li atribulm obres que tinguin tan
poques possibilitats d'esser seves com el Tractat de vicis.

Sort i dissort d'un algutzir reial

a 1'epoca del bandolerisme barroc

En canvi, de Miquel Ferrando de la Carcel, algutzir reial, si: que en

podem documentar alguns avatars biografics, encara que no rants com

voldrietn. Pel mateix caracter del seu ofici havia de figurar sovint en

la documentacio derivada de les causes criminals de 1'Audiencia. Aquestes

causes en bona part s'han de donar definitivament per perdudes,9 pero

algunes ens en resten i encara hi podem descobrir algun cop el nom del

nostre autor. En aquest sentit es especialment important el famos pro-

ces per la mort de Jaume Joan Berga, del qual traiem la major part de

la documentacio que donam a 1'apendix.10

Per exemple, el 27 de mare de 1620 Miquel Ferrando de la Carcel

fou interrogat, com a expert en temes de 1'Audiencia, pel procurador fiscal

Llorenc Planas, sobre si era habitud a Mallorca de considerar valides les

deposicions encara que no fossin ratificades." El document ens precisa

algunes de les seves dades personals. Concretament tenia aleshores 43

anys, es a dir que havia nascut entre el mare de 1576 i el mare de 1577;12

tambe confessa que feia onze o dotze anys que exercia l'ofici d'algutzir

reial, es a dir que havia accedit a aquest ofici cap al 1608 o 1609, quan

tenia poc mes de 30 anys.

Per adonar-nos del que aixo comportava cal recordar breument la
situacio social de la Mallorca d'aleshores. Despres dell fets del 20 de
mare de 1598, en que perderen la vida Joanot Rossinyol i Jordi de Sant

9. Cf. Aina Le-Senne , Canamunt i Canavali . Els conflictes socials a Mallorca
en el segle XVII, Palma, Moll, 1981, pp. 109-110.

10. Es a l'ARM, Audiencia, CR. XVI, 445 i 445 b.

11. Cf. Apendix documental, 3.

12. Hem repassat els ilibres de baptismes d'algunes parri quies de Palma

-Sant Miquel, Sant Nicolau i Santa Eulalia-, sovint molt cremats per la tinta, i

no hem pogut precisar mes aquesta data.
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Joan a mans dels partidaris de la familia Anglada, aparentment per una

questio de festeig, s 'accentua la divisio de la noblesa illenca en dos ban-

dols, el de Canamunt i el de Canavall, es a dir, partidaris dels Anglada

i dels Rossinyol, respectivament. Aquestes bandositats, en el marc d'una

economia depauperada i a 1'empara d'una administracio de justicia im-

potent per l'escassetat de mitjans amb que comptava i pels conflictes de

jurisdiccions que sovint es plantejaven, feren que tota la vida social es

reorganitzas al seu entorn. El fenomen mes greu que en deriva o que

hi estigue estretament relacionat fou el del bandolerisme. Tambe els ban-

dolers, protegits pels senyors, es dividiren en partidaris d'un o altre ban-

dol i, actuant per compte propi o per compte de la noblesa, atemoriren

tota 1'illa. Les morts violentes eren fregiientissimes i tambe ho eren les

execucions de penes capitals. El 1619 1'inquisidor de Mallorca informava

aixi el seu superior: <<Son mas de cuatrocientas muertes las que se han

cometido despues que estoy aqui, que son tres anos (julio de 1616 - mayo

de 1619), con arcabuces y pistolas alevosamente , y son tan ciertas las

venganzas, aunque sean de causas leves, que no hay quien tenga segura

la vida»." Efectivament, els noticiaris de 1'epoca i les monografies que

l'han tractada demostren amb profusio de dades el fonament d'aquestes

paraules.14 Nosaltres no ens hi podem entretenir, pero ens interessa re-

marcar que aquest estat de coses arriba gairebe fins al darter terc del se-

gle i, per tant, Miquel Ferrando de la Carcel s'hi troba al bell mig.
Precisament els algutzirs reials, que depenien directament del virrei, eren

els mes directes implicats en la persecucio de bandejats 15 i, efectivament,

13. Dona a coneixer aquest testimoniatge J. M. Quadrado (cf. P. Piferrer i

Jose M. Quadrado, Islas Baleares, Barcelona, 1888, p. 220, n. 2). Despres s'ha re-

petit sovint.

14. A mes dels treballs insubstituibles de Le-Senne, citat a la n. 9, i de Qua-
drado, citat a la nota anterior, cal consultar: Alvaro Campaner y Fuertes, Croni-
con Mayoricense, Palma de Mallorca, 1984'; Jaume Llado Ferragut, <<El siglo xvii
en Mallorca>>, dins Historia de Mallorca, t. II, Palma, 1975, pp. 257A-288A; F.
Marti i Camps, Estampes mallorquines del segle XVII, Palma, Moll, 1975.

15. El mateix virrei els nomenava i en 1'acta acreditativa s'especificaven les

seves funcions. No coneixem el document referit directament a Miquel Ferrando

de 1a Carcel, pero devia esser semblant a altres . Per exemple al de Pere Joan Ter-

rers, nomenat el 20 d'octubre de 1607, poc abans que el nostre autor : <<Lo Illim.

senor Don Joan Vilaragut (...) attenent que, per la fragiiencia de delictes q. en lo

pnt. regne se cometen de ordinari, son menester molts ministres , per tan, confiat



Ferrando de la Carcel i el reVigilant despertador» 185

encara que de l'actuacio concreta del protagonista d'aquest estudi no en

tinguem gaires dades precises, les poques que ens han arribat son prou

explicites.

Com es sabut, un dels afers mes sorollosos de tot el segle xvii fou
I'assassinat , el 24 de maig de 1619, de l'oIdor i jutge de ('Audiencia Jau-
me Joan Berga i el proces que en deriva. Doncs be, quasi tota la docu-
mentacio d'arxiu referent a Miquel Ferrando de la Carcel que hem pogut
trobar pertany, com hem dit, a aquest proces i mostra fins a quin punt
un algutzir reial es veia implicat, necessariament implicat, en la dinamica
de les rivalitats entre Canamunt i Canavall, i fins a quin punt la seva
vida perillava per culpa d'aquesta dinamica.

Jaume Joan Berga tenia fama de dur i d'inflexible i aixo li havia
creat molts d'enemics, pero la seva mort fou deguda a una venjanga di-
recta. Poc abans que es produis havien estat executats tres bandejats de
la colla de Selva: Bartomeu Ferragut, Alias Boda, Joan Pau Santa Creu i
Antoni Domingo, Alias Manescal.tb Aixo provoca la indignacio dels protec-
tors d'aquesta colla, formada per bandejats de Canamunt, i dels familiars
dels executats. Concretament el germs de Bartomeu Ferragut, Mateu Fer-
ragut, sacerdot i per aixo conegut corn el capella Boda, va prometre de
venjar-se i va esser 1'instigador principal de 1'assassinat de Berga. Pero
ens interessa remarcar el paper que va jugar en tot aixo el nostre perso-
natge: precisament fou ell 1'algutzir que empresona els bandejats i, per
tant, qui va possibilitar que fossin jutjats i executats. Naturalment aixo
li valgue els odis mes furibunds. La venjanga del capella Boda no anava
dirigida especificament contra 1'oidor Berga, sing contra algun dels mem-
bres de ('Audiencia que havien participat en la detencio, judici i ajusti-
ciament del seu germs . A la deposicio d'Antoni Gibert , Alias Treufoc,

de la sufficicncia y legalitat de Pere Joan Terrer, elegim lo dit Pere Joan Terrers
per a q. puga aportar vara y insignia y puga pendre y capturar qualsevols delin-
quents y altres persones que se li cometra y puga fer y exercir qualsevols exe-
quncions y altres negocis criminals y civils q. se li comenaran en la forma acus-
tumada (...)u. ARM, Audiencia, XXXIV, 2228, f. 1.

16. Prenim els noms de l'interrogatori de Jeroni Pau de la Cavalleria del 8 de
novembre de 1619 (ARM, Audiencia, CR. XVI, 445, f. 53v). No podem precisar la
data d'execuci6 d'aquests bandejats , pero segurament formen part dels cinc facine-
rosos que , segons Quadrado ( Islas Baleares, p . 220), foren penjats aen los primeros
meses de 1619>>.
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1'autor material de la mort de Berga, del 12 d'agost de 1619," veiem que,
en efecte, la vida de Miquel Ferrando de la Carcel va perillar mes d'un
cop. Primer, alguns dies abans del 24 de maig de 1619, quan els bande-
jats eren a Selva i els arriba la noticia que 1'algutzir era a Inca: fins i tot
s'apostaren al floc per on creien que havia de passar i si escapa va esser
perque quan Treufoc i els seus companys arribaren a Inca ell ja havia
marxat cap a Sencelles. Despres, ja dins Ciutat, quan Treufoc esperava
el senyal del Capella Boda amagat rere un altar de la Seu, jaume Joan
Berga fou el primer que es va posar a tir, i per aixo va morir ell, pero

molt be hauria pogut esser M. Ferrando de la Carcel o qualsevol altre
implicat en la mort de Bartomeu Ferragut.

No foren aquestes les t piques vegades que el nostre escriptor passa
per un trangol semblant. Un poc tambe consegiiencia de la mort de 1'oidor

Berga fou el proces d'un dels jutges de la Reial Audiencia, el doctor

Agusti Albanell. Aquest, que segons un dels testimonis era <<tingut en

opinio dels homens mes parcials de la parcialitat que diuen de Canamunt

que y haje en aquesta terra»,18 fou denunciat per la vidua de Jaume Joan

Berga perque <<segun voz publica era el que habia divulgado el voto se-

creto de muerte que su marido dio contra Bart. Boda».t9 M. Ferrando de

la Carcel i Agusti Albanell eren gairebe enemies personals i fins i tot

Quadrado alludeix a la queixa del Jurat de la Universitat contra el virrei

Jeroni Agustin (1622-1628) perque <favorecia a los ministros Gilells y

Carcer enemigos declarados del doctor Albanell».20 Efectivament, en el

proces es palesa prou aquesta enemistat que, altre cop, tambe va estar a
punt de costar la vida a 1'algutzir.

Un dels individus que declara, el juliol de 1621, fou Llorenc Viacava,
un bandejat de 22 anys que, quan era a la preso, rebe una Carta d'amics

seus els quals el volien anar a alliberar, tot matant els guardes; aquests
eren el nostre algutzir i el seu germs, escarceller. La carta fou descoberta
i l'afer, denunciat al virrei; aquest encarrega les investigacions al doctor
Albanell, el qual ben aviat posy en llibertat Viacava.Z'

17. Cf. Apendix documental, 1.
18. ARM, Misc. Pascual, XIX, p. 596.
19. Ibid., p. 567.
20. Islas Baleares, p. 224.

21. Cl. Apendix documental, 6. Mes informaci6 sobre aquest afer a la depo-
sicio del mateix Viacava, Misc. Pascual, XIX, p. 603.
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Amb tot, l'episodi mes novellesc protagonitzat per M. Ferrando de la

Carcel i A. Albanell fou la persecucio de bandejats del maig de 1619, poc

abans de la mort de Berga. Albanell supervise l'expedicio i dividi els mi-

nistres de justicia en dos grups, un comandat per Ferrando i l'altre per

1'algutzir Pablo Ximenez. El nostre personatge i el seu grup els aposta

secretament a Selva; ell, en canvi, marxa cap a Pollenca. La missio

Jura vint dies i fou molt accidentada. L'extracte de la declaracio d'Al-

banell, copiat per Pascual i que reproduim a 1'apendix documental,' la

descriu de prim compte. Hem de remarcar que M. Ferrando de la Carcel,

per ordre d'Albanell, va haver d'anar de Selva fins a Pollenca a traves

de la Serra de Tramuntana, farcida de bandejats que esperaven el seu

pas, <<tot sol, desarmat de sa gent y en una ocasio com aquella una per-

sona com dit alguazil que era una de les persones mes odiades y avorrides

dels bandejats de Selva>>. Val a dir que ell, que devia coneixer aquells

inhospits paratges almenys tan be com els mateixos bandejats, se'n va

sortir be, tot canviant els camins habituals per altres de mes amagats.

Encara trobam Albanell i M. F. de la Carcel enfrontats el juny

de 1619 a causa de la detencio d'un lladre anomenat Martorell, per

part d'un comissionat dit Miguel Cabot. Albanell s'oposa violentament

a aquesta detencio, que Ferrando troba justificada. Les coses, pero, sem-
bla que aquest cop no anaren gaire mes enlla.J3

Aquests documents, es clar, tenen un interes extraordinari. Ens
mostren el nostre personatge en plena activitat i, a mes, reprodueixen
al viu el desori d'aquella primera meitat del segle xvII tan conflictiva.
A la seva obra, sovint s'hi reflectira aquesta activitat i en llegir-ne de-
terminats passatges hom tindra la impressio que son una teoritzacio mo-
ral feta a partir de la reflexio sobre les experiencies <<limit>> que li toca
viure.

Tanmateix no hem de pensar que el nostre autor fos posseidor d'una
infrangible fidelitat a la justicia i, menys, que aixo li permetes d'estar
totalment al marge de les parcialitats. Potser to un punt de rao el cro-
nista dels dominics mallorquins, fra Dalmau Moll, quan afirma que Mi-
guel Ferrando de la Carcel, <<por cumplir rectamente con su oficio, pa-
decio muchos trabajos, de los quales salio bien, y con prospero suce-

22. Apendix documental, 4.
23. Apendix documental, 5.
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so>>,24 pero en aquella Mallorca tan dividida, tan violentament dividida,

es molt poc probable que ningti pogues mantenir-se del tot neutral i

que fos absolutament impartial en els seus judicis o en les seves accions.

Miquel Ferrando de la Carcel, tampoc. L'administracio de justicia i els

cossos policiacs que hi estaven relacionats eren potser els sectors dels

poders publics que mes interessava de controlar per uns i altres i les

pressions en aquest sentit devien esser molt fortes. No sabem si el

nostre autor s'oposa mai a aquestes pressions, pero si ho feu no li servi

de res. Tal com ens el presenten els fets de 1619 era un personatge

perfectament integrat dins la parcialitat de Canavall i aixo dona sentit

a moltes coses, entre elles a la seva rivalitat amb Albanell i a la seva

especialitzacio en la persecucio de la quadrilla de bandejats de Selva.

En 1'expedici6 de 1619 el nostre algutzir fins i tot comandava tot un

grup de bandejats de Canavall per perseguir els de Canamunt.2S Potser

el seu cas no era exactament igual al d'Albanell; aquest, a mes de mos-

trar la seva parcialitat, mes d'un cop va actuar al marge de la llei per

aconseguir d'eliminar algun dels partidaris de Canavall.2b Ferrando de

la Carcel no sembla que mai oblidas els limits estrictes de la llei i no

sabem que mai fos jutjat o hagues de demostrar la seva honradesa, cosa

que si que ocorregue amb altres algutzirs reials del seu temps? Sempre

acata les ordres del virrei. Pero tambe sempre feu costat als Canavall

i persegui bandejats de Canamunt. I encara en tenim una altra pro-

va. El manuscrit del Vigilant despertador va precedit de tota una serie

de sonets elogiosos; els autors d'aquests sonets son Tomas Verf i Da-

meto, Diego Dezclapes i Montornes, Gregori de Villalonga, Francesc

24. Breve resumen o recuerdo de las grandezas y excelencias del Rl. Convento

de Santo Domingo de Palma y algunos de sus ilustres hijos. Ordenado por Fr. To-

mas Febrer y escrito por Fr. Dalmacio Moll (tres vols. manuscrits datats el 1754 i

conservats a l'Arxiu Diocesa de Mallorca, MSL, 179-180-181), III, 153.

25. Val a dir que aquesta era una practica habitual de la justicia d'aleshores,

i ho destaquen tots els historiadors que hem citat. En is mateixa expedicio, 1'algut-

zir Ximenez eguiava» bandejats de Canamunt (cf. apendix documental, 4).

26. Ultra is seva implicacio indirecta en la mort de J. J. Berga, Albanell va

esser acusat tambe de la mort d'Onofre Brondo, ocorreguda el 22 de mare de 1624

(cf. Quadrado, Islas Baleares, p. 223, n. 1). Malgrat tot va continuar amb el seu

carrec de jutge de cort de la Reial Audiencia i encara l'ocupava quan va morir el

27 de maig de 1628 (cf. Campaner y Fuertes, Cronic6n Mayoricense, p. 382).

27. Cl. ARM, Audiencia, XXXIV, 2228 i CVIII, 9.
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Desbrull, Antoni Veri i Dameto, Antoni Ribes i Antoni Veri i Rossi-
nyol. Alguns d'aqucsts personages tenien una relacio professional i per-
sonal amb el nostre escriptor, com Antoni Ribes, que era un dels es-
crivans de 1'Audiencia i que tambe va declarar en el judici contra Alba-
nell, el 1621, quan tenia 25 anys.28 Els altres, en canvi, pertanyien al
sector mes selecte de la noblesa mallorquina i gairebe tots -Francesc
Desbrull, Gregori de Villalonga i molt especialment els Veri- eren
integrants de la part mes representativa de Canavall.29 Ens sembla que
amb aixo no cal que insistim mes en el tema de l'afiliacio de 1'algutzir
Ferrando.

La documentacio d'arxiu encara ens revela un altre dels aspectes
del funcionament de la justicia que feia especialment diffcil un ofici
com el del nostre home. Ens referim als conflictes entre les diverses ju-
risdiccions: civil, eclesiastica i inquisitorial. Tots els tractadistes s'hi
ban referit i, obviament, no es el nostre objectiu ara de fer-ne cap mo-
nografia. Pero altre cop veiem que M. Ferrando de la Carcel va patir
en propia earn aquests conflictes. Per exemple, es ben significatiu el
certificat en que ell mateix, de sa propia ma, explica les dificultats amb
que va topar quan va rebre 1'encarrec de detenir 1'esclau Pau Atanasi,
propietat del clergue Guerau Pont, el 21 de desembre de 1619.30 L'es-
clau, per propia iniciativa, es tanca a les presons del bisbe i l'algutzir
va haver d'anar i venir d'un Iloc a 1'altre per tal d'obtenir les llicencies
necessaries i encara aixi s'hague d'enfrontar amb els carcellers episco-
pals. Naturalment, quan ell entry a ]a preso, Pau Atanasi ja havia es-
capat."

Potser el que acabam de veure no tingue gaire mes importancia
perque finalment tant Pau Atanasi com el scu amo varen compareixer
davant la justicia. Pero aguns anys despres es veie immers en un altre
afer d'aquest tipus que fins i tot li valguc, temporalment, 1'excomuni6.
El narra prou minuciosament el Cronicon Mayoricense: el 23 de juliol

28. Cf. ARM, Misc. Pascual, XIX, pp. 671-672.
29. Vegeu-los, per exemple , signant la pau general -que a la llarga results tan

inutil-, del 1632 (Le-Senne, Canamunt i Canavall, pp. 287-288).
30. Apcndix documental, 2.
31. Complement de l'apendix 2 es la declaracio de Pau Atanasi: ARM, Au-

diencia, CR. XVI, 445, f. 147. No la reproduim a l'apendix perque no presenta
cap aspecte nou sobre Miquel Ferrando de la Carcel.
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de 1623 dos carnissers, anomenats Joan Carrio i Gabriel Bastard, es
barallaren. Gabriel Bastard era familiar del Sant Ofici i 1'inquisidor, per
tal que escapas a la justicia del virrei, mans a un algutzir seu, Sebastia
Garces, que 1'empresonas. La reaccio del virrei va esser immediata: la
mateixa nit mana <<a los alguaciles Ferrando y Ballester que capturaran
a Sebastian Garces, alguacil mayor de la Inquisicion: prendieronle, mal-
trataronle y arrastrando lo introdujeron en casa del mercader Miguel
Domenge> . Aixo provoca tot un aldarull, malgrat el qual Sebastia Gar-
ces acaba a les presons reials. Despres els esdeveniments es precipita-
ren. El 24 de juliol es publics 1'excomuni6 de tots els que havien parti-
cipat en l'empresonament i trasllat de Garces: Joan Antoni Rossinyol,
Ferrando, Ballester i Brotat. El 27 foren excomunicats el virrei i el
regent. Tanmateix les negociacions arribaren a bon port el 29 en que
<<el Inquisidor comisiono a un religioso recoleto, llamado el P. Planas,
para absolver de la excomunion al Virey, Regente y demas, por cuatro
meses con reincidencia».'Z

Fets com aquests eren prou frequents en aquells anys, i devien tenir
una incidencia forca important en el caracter d'un home com Miquel
Ferrando de la Carcel, i mes en la seva obra ates que alguns dels trets
que mes la caracteritzen son de tipus religios.

Altres questions biogrdfiques

Aixi hem pogut veure actuar l'algutzir reial, encara que nomes du-
rant on periode molt curt de temps, entorn del 1619. Ens resten, pero,
molts d'aspectes de la vida del poeta que desconeixem del tot. Tanma-
teix volem fer referencia a les poques dales que hem reunit entorn
de ]a seva familia. Hem vist que al testimoniatge de Llorenc Viacava
aquest citava un germa que era escarceller de la preso reial, encara que
no en donava el nom. Despres tenim el testament del 1651, en el qual
no surt aquest germa -ja devia esser mort-, pero en canvi hi trobam
1'esposa, Antonina de la Carcel i Contesti, tambe ja morta; un fill, tam-
be dit Miquel Ferrando de la Carcel; una nora, vidua, sembla, d'un altre
fill, Caterina de la Carcel i Penya; dues germanes, sor Elisabet de la

32. Campaner y Fuertes , Cronicdn Mayoricense , pp. 378-379.
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Carcel i Ferranda i Jeronia Mir i de la Carcel; diversos nets, Baptista
Caules, Caterina de la Carcel i Antonina de la Carcel, i, finalment, una
neboda, Caterina Llobera i de la Carcel." D'altra banda, fra Dalmau
Moll ens fa arribar la biografia d'un fill del nostre autor, Rafael de la Car-

cel, dominic que destaca com a missioner a les Filipines, on va marxar el

1632, va esser prior del convent de St. Domingo de Manila i hi mori el

14 de setembre de 1647; el mateix historiador cita un altre fill, Joan

Baptista de la Carcel, jesuita a Mallorca, del qual no sabem res mes.34
Lligat amb tot aixo de la familia hi ha un tema que seria interessant

de resoidre, encara que pot semblar anecdotic, el de fixar si el «Ferran-

do» es llinatge o es un segon patronimic. Ja hem dit que quan ell sig-

nava sempre posava el nom complet, Miquel Ferrando de la Carcel; en

canvi, hem s'hi referia sovint com 1'algutzir Ferrando, i encara a l'acta

de defuncio hem parla de l'honorable Ferrando de la Carcel.35 D'altra
banda, entre els familiars veiem que predomina forca el <<de la Carcel»
sobre el <<Ferrando>>. AixI no sabem quina de les segiients options hem
de triar:

(a) Tal vegada el llinatge era «Ferrando»,36 pero, com que de «Fer-

rando» n'hi havia diversos a Palma,' ben aviat s 'imposa i el feu des-

33. Apendix documental, 7.
34. Dalmacio Moll, Breve resumen , III, pp. 153-156 (cf. Bover, Biblioteca,

I, pp. 162-163). Si el dominic Rafel de la Carcel era fill del nostre autor, com

diu Moll, degue entrar a l'orde despres que el pare escrivis el Vigilant desper-

tador, ja que en el poema trobam una alIusio despectiva als ogusmans», es a

dir als dominics: <<fuig de gusmans / que son de pobrets tota ruina, / ves-ten a
Jesuchrist que sempre dona / y may dexa patir nada persona>> (f. 71v, vv. 2352-

2355).

35. Arxiu Diocesa de Mallorca, Llibre de difunts de Sta. Eulalia 1643-1662,

f. 48v.

36. Aixf 1'introdueixen el Diccionari de la Literatura Catalana i la Gran En-
ciclopedia Catalana.

37. Per exemple, un dels escrivans de I'Audiencia, el que transcriu gairebe tot
el proces Berga, es deia Joan Ferrando i no sembla tenir res a veure amb el nostre

autor. Tambe al cadastre de 1576 hi figura, a la parroquia de Sant Miguel, la

casa de Jaume Ferrando de 162 lliures i deu sous (Ramis d'Ayreflor y Sureda,

«Cadastro de la Ciudad de Mallorca (1576)>>, Bolleti de la Societat ArqueolOgica

Lulliana, Any XXX, t. XV, 412-417, juliol-desembre 1914, p. 183), i ja hem dit
que en els llibres de baptismes d'aquesta parroquia no hi ha el nostre autor.
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apareixer el <<de la Carcel», menys frequent, i que potser a 1'origen

fos un malnom relacionat amb l'ofici de l'algutzir i del seu germs es-

carceller.

(b) Pero tmbe podria esser que el llinatge fos <<de la Carcel» i el

<<Ferrando>> nom propi, forma habitual per Ferran 38 Potser aquesta se-

gona opcio to tantes possibilitats d'esser la bona com la primera.

Un altre problema que hem de tractar breument es el de la possi-

bilitat que Miquel Ferrando de la Carcel no fos nascut a Mallorca. Con-

cretament al Vigilant despertador hi ha una estrofa que pot ajudar a

creure-ho:

En una terra am troba inhabitable
que lo contantament tan poch hi dura,

regio tan Iluny de ma patria amable,

en cosa no veig gust, es tot fratura,

en mortal set y fam incomportable
lo dols es breu, may para la amargura;

es al fi tot tristesa, cosa certa,

y vida que un mosquit la desconcerta.

(f. 64, vv. 2036-2043)

Encara coneixem un cap de guaita que es deia Gabriel Ferrando i que el 25 de

gener de 1607 , quan ja era vidu, es casa amb Violant Pons (Arxiu Diocesa de Ma-

llorca, Llibre de sposoris de Sancta Eulalia comensat en to any 1578, f. 153). Aquesta

llista podria esser augmcntada facilment.
38. Podria esser familiar seu, o d'aquell teixidor de Ili de qui parlavem en

1'apartat anterior , un Gabriel de la Carcell, precisament fill d'un Ferdinando que

el 9 d'abril de 1611, quan aquell es casa amb Bonaventura Colomer, ja era mort

(Arxiu Diocesa de Mallorca, Llibre de desposoris de Sta. Eulalia 1611-1618, f. lv).

Tambe trobam un Rafel Ferrando de la Carcer, casat amb Francina Bover, que apa-

reix, primer com a escriva i despres com a moliner, a diverses actes notarials da-

tades entre 1629 i 1649, curiosament uncs vegades com a Rafel Ferrando de

la Carcel o Carcer i d'altres com a Rafel de la Carcer, sense el Ferrando (ARM,

Notaris, LI. 238, ff. 4-4v i 90-91; Notaris, Ll. 246, ff. 20-20v i 316v-318). Tambe

caldria poder precisar la relaci6 del nostre autor amb Hernando de la Carcel,

que va publicar en plecs solts diversos poemes castellans el 1590 i 1591. Segons

Blecua era un <<tfpico poeta popular de relaciones navales» (cf. Pliegos poeticos

del s. XVI de la Biblioteca de Cataluna, Madrid, 1976, p. 17; tambe Bover, Bi-

blioteca, I, p. 160).
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Aquesta estrofa es al comencament de la <Digressi6 en octava acirca
la vida del pobre>>, de que despres parlarem, i cal tenir en compte que
l'autor empra la primera persona que a les estrofes anteriors li ha
servit per demanar I'ajut de Deu i per defensar-se dels murmuradors.
Per tant, es podria pensar que es tracta d'una referencia autobiografica.
Nogensmenys, tenint en compte que a les edicions del Tracta de vicis,
despres del nom de 1'autor sempre afegeix <<natural de Mallorca>>, que
a la deposici6 del 27 de mare de 1620 s'avana de «conexer molt be y
esser molt experimentat en la naturaleza de la gent de aquesta terra per
to carrech que tinch»," i sobretot que la variant lingiiistica que mes es
troba reflectida a la seva obra es el catala de Mallorca, creiem que es
mes encertat d'entendre 1'estrofa com una allusi6 al topic de la vida
terrenal, la pres6 del m6n, oposada a la «patria celestial> , i els cinc
darters versos sembla que aixi s'expliquen millor.

EL <<VIGILANT DESPERTADOR»

El manuscrit

El Vigilant despertador es l'obra mes important de Miquel Ferrando
de la Carcel i ens ha arribat en un unic manuscrit, conservat avui a la
Societat Arqueologica Lulliana4° Es de 217 X 155 mm i consta de 12
plecs, numerats i cosits. Originariament els deu primers plecs tenien
12 folis cada un, l'onze en tenia 16 i el dotze en tenia 20. No to cobertes
i s'han perdut el primer foli, cinc folis a 1'interior del plec dotze i el
darter foli. Tal com ens ha arribat, per tant, el manuscrit consta de
149 folis, que han estat numerats modernament; en conjunt podem dir
que s'han perdut part dels dos prolegs en prosa que porta i uns 200
versos, quantitat no gaire important en el conjunt de l'obra.

39. ApkMdix documental, 2.
40. No el registren Jaime Cirera, Aina Le-Senne, <<Los libros manuscritos del

Fondo Estanislao de K. Aguilo de la Sociedad Arqueologica Luliana» (Bolleti de
la Societat Arqueologica Lulliana, Any XCVIII, t. XXXIX, 836, 1982, pp. 145-
164).
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Al foli 3 es pot llegir un fragment de la censura eclesiastica que

permet la datacio: <<pugue imprimir (...) Vigilant despertador, compost

per Miquel Ferrando de la Carcel, alguasil (...) ordinari per sa mag. en

lo present regne de Mallorqu., el qual per comissio de mon Sr. Illus-

trissim fonch examinat per lo molt Rt. P. mestre Barthomeu Pisa, del

orde de predicadors. Vist y aprovat. Dat en Mallorca a 24 de Octuhre

de 1623. Nadal Sentendreu, vicarius gnalis>>.

Horn hi pot observar dos tipus de lletra. Una primera lletra, de

tinta gruixuda i calligrafia molt correcta dona el primer proleg en prosa

i la versio completa de tota l'obra, amb els poemes preliminars inclo-

sos. Si la comparam amb el document 2 de l'apendix, escrit de la ma

del nostre autor, no sembla que la calligrafia coincideixi. Segurament

M. Ferrando de la Carcel feu copiar la seva obra a un escriva d'ofici

abans de presentar-la a censura. Una segona Iletra, posterior, de trac

molt petit, tinta prima i calligrafia incorrecta, sovint dificil de llegir,

dona el segon proleg en prosa als espais inferiors buits dels folis 2v-5r,

afegeix algunes citacions en els marges i fa correccions arreu, encara

que no gaire frequents. Aquesta potser si que es de Miquel Ferrando

de la Carcel, encara que pel seu caracter d'esborrany tampoc no coinci-

deix amb la del document 2.

El manuscrit en conjunt presenta un grau de conservacio no optim

pero encara prou recuperable. Ultra els folis que falten, la tinta de la

primera Iletra ha cremat sovint el paper. Aixo es sobretot greu als cinc

primers folis, que donen sonets en part copiats ja per Bover. Tambe

ocorre en altres folis de l'interior, pero els passatges illegibles son pocs.

Segons Bover, a mitjan segle xix aquest manuscrit era propietat

de Jaume Antoni Prohens, entre altres coses gran bibliofil i recol-lector

de literatura popular.41 No tenim cap dada respecte a com va anar a parar

a la Societat Arqueologica Lulliana, i encara trobam estrany que no s'hi

hagi referit cap dels erudits i estudiosos mallorquins relacionats amb

la Societat, com Estanislau de K. Agui16, Mateu Obrador, Antoni Pons

o Joan Pons i Marques, per citar els mes illustres.

41. Sobre Jaume Antoni Prohens vegeu Josep Masser i Muntaner , Els mallor-

quins i la Ilengua autoctona , Barcelona , 1985, pp. 55-56 i 156-157.
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Els prolegs

Es forca interessant comentar el contingut dels dos prolegs en pro-
sa, perque Miquel Ferrando de la Carcel ens hi explica les seves inten-
cions, el seu programa.

Aixo ocorre sobretot al segon, el mes tarda, segurament escrit a
posteriori, ja que del primer nomes ens resta un fragment curt en el
qual diu que ha escrit 1'obra per no caure en <tant mostruosa bestia
corn es la ociositat>> i que ho ha fet en els pocs lleures que li permet
el seu ofici. En canvi, en el segon comenca defensant l'estil que ha vol-
gut adoptar; un estil senzill, allunyat de pretensions massa cultes, per-
que ha volgut <<acomodar-me a les sentensias i adagis, que volen cla-
redat i mediania de llenguaje>>, pero tambe perque vol esser entes <<fins
de Jos de poca edad i experiencia> , per aixo troba que <<fore estat molt
fore proposit parlar tan solament ab docte>> (f. 2v). Despres confessa
que els seus models mes directes han estat els <<pares de la Compania de
Jesus>> amb els quals declara haver tingut ucomunicacio llarga».42 En
els seus sermons, els jesuites, encara que son <<la nata del parlar i que
saben regir la llengua tant be corn el que mes>>, fora de les grans so-
lemnitats i sobretot quan surten pels pobles, saben adaptar-se perfec-
tament al seu auditori, que exigeix un estil poc recercat (f. 2v). Despres
justifica, amb raons practiques, la utilitzacio del vers: <<anant en vers
ya es una mayor ventaja par a persuadir, que cosa sabuda es que la
poesia es mes poderosa que la prosa> , i esmenta les autoritats que ell
crew que ho demostren: Vitruvi, Cicero, Lucreci, Esop, Plato (ff. 3r-3v).
Finalment, vol tambe justificar la llengua que utilitza: <Reb, pees, o
lector, aquestas poesias ab la voluntat que se to oferexen i veuras en
ellas, ultra de lo que conve per to salut, que la lengua mallorquina no
es tan mala corn la pintan. Tinch per cert q. si es tingues cuidado de
cultivar to seu camp, que es convertiria en jardi deleytos, ahont podrias
facilmente regosijar-te ab tot genero de flors que sol produir la mes pin-
tada i alegre primavera; i quant en lo camp de mon llibre, en lloch de

42. Potser cal assenyalar que els jesuites eren els encarregats de l'assistencia
espiritual dels presos, i especialment dels sentenciats a mort; per tant, per forca
Miquel Ferrando de la Carcel havia de tenir una relacio directa amb ells. D'altra
panda, corn hem vist, segons Dalmau Moll, on fill seu era jesuita.
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bonas plantas, trobes algunas espinas disculpa 43 to qui en mix de tan-

tas pedras i pet5as ha volgut pessar la reia; tu, ab to prudensia, les vu-

Iles arrancar 44 i avisar-me, que, a mes de que t'o agrayre, sera fer un

benefici a ma llengua 45 desitjosa de ser algun tant reparada en to opinio»

(ff. 4-5).6
Alguns dels aspectes que ofereix aquest proleg hauran d'esser es-

tudiats en les pagines segiients, pero ara hem de remarcar l'actitud

restauradora que demostra 1'autor en el darrer paragraf. No es tracta no-

mes d'un elogi de la llengua, cosa que tothom ha vist, sing tambe d'un

programa de dignificacio de la cultura i especialment de la literatura que

s'expressa en aquesta llengua. L'autor mostra el seu desacord amb els

detractors que Sens dubte to i, en canvi, en proposa un major conreu,

convencut que la «llengua mallorquina»47 es apta per a produir <<tot

genero de flors> . Es mes, el que ell preten es de trobar aquests conrea-

dors, que la seva obra sigui un estimul perque apareguin. Es a dir,

aquest proleg reflecteix la mateixa actitud que alguns anys despres mos-

traran, al Principat, Francesc Fontanella a la lloa d'Amor, /irmesa i por-

/ia (cap al 1640), i Josep Romaguera al proleg de l'Atheneo de grandesa

sobre eminencies cultas (1681) ^s Aquests autors intentaren ells matei-

xos demostrar la viabilitat d'una literatura culta, barroca, en catala. Mi-

quel Ferrando de la Carcel expressa el mateix desig, i encara que no

presents la seva obra com un model en aquest sentit, cosa que si que

feren els altres autors esmentats, tambe cregue que serviria per demos-

trar que la llengua propia <<no es tan mala corn la pintan>>.

43. Davant de <<disculpa>> ratlla ono arrancadas>>.

44. El manuscrit ratlla <<arrancar>>, pero ho transcrivim perqu6 faci sentit.

45. Davant de «llengua» ratlla apatria>>.

46. Aquest proleg tambe es extractat a Bover, Biblioteca, I, p. 161. D'aqui

prenen el darrer fragment Archiduque Luis Salvador, La cultura. Parte de la obra

Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, Palma de Mallorca, 1965, p. 92,

i, darrerament, Josep Massot i Muntaner, Els mallorquins, pp. 16-17.

47. lis al segle xvii que s'imposa de manera gairebe exclusiva aquesta deno-

minacio per al catala de Mallorca: cf. Josep Massot i Muntaner, Els mallorquins,

pp. 18-19.
48. Cf. Jordi Rubio, dins Historia General de las Literaturas Hispknicas, IV,

la. part, pp. 551-556 i 566-576.
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Els sonets preliminars i la problematica
de la literatura del segle XVII a Mallorca

'Una altra giiestio previa que hem de tractar abans d'endinsar-nos
en el poema es la dels sonets que el precedeixen . En total son 18 so-
nets , tots en catala, escrits per set poetes ; tine d'aquests poetes escriuen
un sol Bonet : Tomas Veri i Dameto, Diego Dezclapes i Montornes, Gre-
gori de Villalonga , Francesc Desbrull i Antoni Ribes; un, Antoni Veri
i Rossinyol , n'escriu dos , i un altre, Antoni Veri i Dameto, n ' escriu
dotze . De la majoria d'aquests personatges , en sabem molt poques co-
ses i de moment ens hem de refiar d ' allo que ens reporta 1'erudici6
vuitcentista , amb J . M. Bover al davant , i aixo, val a dir-ho, es ben
poca cosa . De 1'6nic de qui tenim constancia d'una certa activitat literaria
continuada es del canonge Diego Dezclapes , del qual jeroni Rossello ja
va publicar un Canto epico, en 41 octaves , i alguns altres poemes espar-
sos, tots en castella.49 De la resta sovint Punic escrit que ens ha arribat
son aquests sonets . Tanmateix aixo nomes es una prova de fins a quin
punt desconeixem el nostre segle xvii.

Quant al caracter dels poemes , es clar que la majoria son purament
circumstancials i esgoten Ilur interes en 1'elogi del nostre autor i de la
seva obra . Amb tot, tenen una certa independencia els dotze sonets d'An-
toni Veri i Dameto.50 Son de caracter ascetico -moralista i tracten temes
com l'odi, la velleitat del temps , el desengany de la vida, 1'enveja, etc.
Sens dubte no son obres mestres, pero Antoni Veri no ha de forcar gai-
re ni el llenguatge ni 1'estil per construir alguns sonets d'arquitectura
ben definida , no gens menyspreables. Vegeu el primer, titulat «A la
passio iniqua del odi mortal»:

O tirana passio que la Hum dexas
y tenebra segueis ab recta via,
die vols sia nit y la nit dia,

49. Geronimo Rossello, Poetas Baleares . Siglos XVI y XVII, Palma, 1870,
pp. 345-362.

50. Al manuscrit nomes el primer sonet porta el nom de 1'autor : Antoni Veri,
donzell . Els altres onze venen a continuacio , abans que no aparegui el del seguent
autor , Antoni Ribes. De moment , no tenim cap motiu per dubtar de l'atribucio a
Antoni Veri i Dameto que fa Bover.
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las roinas sivadas , blanchas xexas.

Vexas las virtuts , vicis engrexas,

punt nos parteix de to la tirania;

ab ella fas tot mal, armes porfia

que fins sercas dels bons ne donen quexas.

Mira que tenim Deu que tot ho mira

y sab molt be quey tens dins de ton cor;

pues si t'i sens rancor vullas-lo n treure,

que si la charitat d'ell se retira

y not serveis de aquest Despartador

prop del inmens yames poras to seure 5t

Veri no s'aboca a la brillant imatgeria del Barroc castella, pero els

seus sdn sonets eficacos, que mostren un autor prou habil. Aixo ens

fa pensar que tal vegada en va escriure mes, de poemes en catala, cosa

que, malauradament , ara no podem confirmar 52 Tanmateix voldrietn re-

lacionar aquesta reflexio amb el tema de la literatura del segle xvii a

Mallorca . Albert Rossich, que en els darrers anys ens ha fornit alguns

treballs exemplars sobre Francesc Vicenc Garcia i la seva epoca, plens

d'hipotesis i d'interpretacions noves molt suggerents , en referir-se a

Mallorca simplifica les coses i aixb ens sembla que el fa desencertar.

Concretament es seva i recent l'afirmacio que <les Illes, marginades

generalment de la literatura culta, quan en fan la fan en castella, amb

alguna excepcio poc significativa ».53 No ho creiem aixi i en aquest sentit

poden tenir interes aquest conjunt de sonetistes aplegats al davant del

51. Es al f. 5v, tambe el reprodueix Bover, Biblioteca, II, p. 496.

52. Encara que amb molta precaucio , hem de referir-nos a un tema relacionat

amb aquests sonets preliminars , i es el de la participacio que hi to Miquel Ferrando

de la Carcel . A molts d'ells hi ha forca corrections fetes amb la segona lletra i, com

hem dit, aquesta segona lletra sembla que ha d'esser del nostre autor ; potser aixo

relativitza un poc 1'autoria dels personatges que signen realment els poemes. Cu-

riosament, pero, als sonets d'Antoni Veri i Dameto no hi ha cap correccio. Sobre

la famflia Verf vegeu: J. Ramis de Ayreflor y Sureda, Alistamiento noble de Ma-

llorca del ai:o 1762. Noticias genealogicas , beraldicas y biogrkficas de los individuos

y familias continuados en el mismo , Palma de Mallorca , 1911, pp . 185-189; Jaime

SalvS Riera, <<Una dama mallorquina del siglo xvu», Boletin de la Sociedad Ar-

queoldgica Luliana, Ano LXXXVIII, t. XXXIII, 816-817 (1972), pp. 427-468.

53. Albert Rossich, eFrancesc Vicenc Garcia i el Barroc hispanic>>, El Mar-

ges, 31 (maig 1984), p. 7.
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Vigilant despertador, sobretot Antoni Veri i Dameto, que si el pogues-
sitn coneixer a fons potser donaria algunes sorpreses . Es clar que tam-
poc no son els tinics que escriuen en catal a al segle xvii a Mallorca. El
mateix Vigilant despertador contribueix a desmentir l'opinio de Rossich;
malgrat que Miquel Ferrando de la Carcel no 1'escriu << tan solament en
docteo, tc mes d'una caracteristica propia de la literatura culta. I cal-
dria tenir tambe en compte l'obra de Rafael Bover,54 Pere Antoni Ber-
nat S5 o la catalana de Jaume Pujol,-6 que son noms ja coneguts. Son
tinicament <excepcions poc significativeso? No creiem que en conjunt
l'obra catalana d'aquests autors sigui gaire menys ambiciosa o repre-
sentativa que la dels poetes que empraren el castella , reeditats per Je-
roni Rossello, sobretot si exceptuam la del canonge Antoni Gual els
poemes mes importants del qual, La Oronta i El Cadmo, foren escrits
i editats a la cort virregnal de Napols, on ell residia.S7

Certament al llarg dels segles xvi i xvii es produi a Mallorca una
progressiva castellanitzacio. Pero aixo no fou privatiu de l'illa. Si Mi-
guel Ferrando de la Carcel podia queixar-se, al proleg del seu poema,
perque la llengua <mallorquina>> no era prou emprada literariament, i
podia sentir-se relativament sol en 1'intent de dignificar aquesta llengua,
el mateix ocorria al Principat. Gairebe alhora Jeroni Ferrer, de Guis-
sona, un altre dels <restauradorso que haurfem d'afegir als que citavem
al final de 1'apartat anterior, afirmava, encara mes taxativament:

En nostra eclat - vem que ha donat tal tomb
que a penes hi ha - qui en catala escrigui:
i del qui ho fa - no falta qui se'n rigui
i que de fat - el tracti i groller hom.58

54. Cf. Bover, Biblioteca, p. 117; J. M[assot i] M[untaner], <<Bover, Rafael>>,
Diccionari de la Literatura Catalana, Barcelona, 1979, p. 108; Jordi Bruguera, <Ma-
nuscrits catalans del fons Ayamans de la biblioteca de Montserrat>>, Randa, 5
(1977), p, 121.

55. Cl. A. Serra] C[ampins ], < Bernat , Pere Antonia, Diccionari de la Litera-
tura Catalana, p. 83.

56. Concretament I'Entremes dell tres loans; c/. Bover, Biblioteca, II, p. 202.
57. Cf. G. Rossello, Poetas Baleares, n. 49. Sobre Antoni Gual, vegeu tambe

Jaume Garau Amengual, <Antonio Gual y Oleza, un mallorquin poeta del Barrocoa,
Estudis Balearics, 15 (desembre 1984), pp. 133-176.

58. Prenim la citacio d'un article periodistic: Lluis Bonada, <<Descobert un
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L'estat de coses que reflecteix el proleg del nostre autor no es mes

pessimista que aquest.

Es important, i aixo tampoc no ho hem de negar, que at Principat

sortis un F. V. Garcia, que gairebe nomes va escriure en catala i que

fou el cap de tota una escola de poetes, i despres un Fontanella, que

fins a la desfeta de 1652 mantingue una actitud exemplar, i tambe ho

es la difusio de la poesia mitjancant els canconers manuscrits. D'algu-

nes d'aquestes coses ens n'ha fet adonar A. Rossich; ara be, en el con-

text d'aquest segle xvtI que ell ens descriu tan brillantment, creiem

que Mallorca hi to alguna cosa a dir.

L'estructura

Tornem, pero, a centrar-nos en el poema que ara ens ocupa mes

directament. Tat com ens ha arribat consta de 5584 versos -es a dir

que en devia tenir aproximadament 5800-. Son dividits de la segi ent

manera: els 140 primers constitueixen una altra mena de proleg, titulat

ara <<Del autor at lector>>, en el qual efectivament interpella el possible

lector i li exposa els temes que tractara en la seva obra. A continuacio

hi ha una <<Invocatio de la Beatissima Trinitat e Inmaculada Concepcio

de Maria>>, de 50 versos, i tot seguit comenca l'obra propiament dita en

dinou cants, el titol dels quals ens especifica el seu contingut: cant let.:

<<Del amor de Deuu; cant 2on.: <<Del amor que to bon christia ha de

tenir at proxim>>; cant 3er.: <<Del amor del inimich>>; cant 4art.: <<Del

terror de Deu Ntro. Senyor>>; cant 5e.: <<De la ira y del matar>>; cant

6e.: <<Del remey contra la ira>>; cant 7e.: <<Del avarisios>>; cant 8e.: <<Dels

enganys del mon>>; cant 9e.: <<Del desengany del mon>>; cant 10e.:

<<Del triumpho de la justitia>>; cant lle.: <<Del dany que causa la llen-

gua>>; cant 12e.: <<De la virtut y custurns que ha de tenir la casta y

prudent donsella>>; cant 13e.: <<Del mal que causen las donas roinas>>;

cant 14e.: <<Del joch>>; cant 15e.: <<Del dany que naix del beure>>; cant

16e.: <<De la utilitat que naix del bon consell>>; cant 17e.: <<De la me-

poema del xvii que critica la penetracio del castella», Avui (1-11-1983), p. 33. L'arti-

cle ressenya la publicacio del llibre Guissona, de Joan Santaeularia, que ara no

hem pogut consultar.
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moria de la mort>>; cant 18e.: <<Del judici final>>; i cant 19e.: <<De la
gloria dels benaventurats>>. Entre el cant sise i el sete s'intercala una
Ilarga «Digressio en octava acirca la vida del pobre>>.

Si ens hi fixam, el poema es estructurat si fa no fa com si fos un
sermo, i ja hem dit que M. F. de la Carcel tenia la intencio d'imitar els
que feien els jesuitcs. Primer hi ha 1'enumeraci6 dels temes que tractara,
despres la preceptiva invocacio a la Verge i finalment el cos del sermo,
el desenvolupament, sovint mitjancant una abundosa exemplificacio, de
cada un dels ternes abans enunciats.

Tambe hi ha una certa gradacio en la distribucio dels cants. Grosso
modo, els quatre primers son de caracter mes estrictament religios, ex-
posen principis generals de la doctrina catolica; els dotze seguents, del
cinque al setze, ja tracten aspectes mes concrets, vicis quotidians, defec-
tes observats directament en el comportament de la naturalesa humana,
i tambe virtuts i consells que han de permetre esmenar aquests defectes;
finalment, els tres darrers tornen a centrar-se en un terreny mes teolo-
gic, ara a l'entorn de la idea de la mort i del mes enlla.

Corn veiem, el poema no ha crescut d'una forma improvisada, sing
que respon a una planificacio previa, intencionada. Obviament, per la
seva llargaria, per forca ha de contenir fragments discursius, repeticions
i tota mena de circumloquis, pero es important de tenir en compte
aquesta mena de canemas que l'aguanta i li dona unitat. Pel que fa a
la «Digressio en octava acirca la vida del pobre>>, to tot I'aspecte d'esser
un poema independent, i n'es una prova que les tres primeres estrofes
constitueixin un incipit topic, tot demanant l'ajut de Deu i defensant-se
dels murmuradors i envejosos. Cal dir, pero, que la insercio en el Vigi-
lant despertador es produeix sense cap mena de violencia: els temes
basics de la «Digressio» son el del mal ric o de la indiferencia respecte
a la pobresa aliena i el de la necessitat d'acceptar la pobresa propia com
una virtut i corn un be de Deu, i tant aquests com els que hi van im-
plicits -el menyspreu del mon, la mort igualadora, la necessitat de
no caure en la desesperacio, etc.- els retrobam sovint a la resta de
I'obra. Tampoc estilisticament no presenta aspectes gaire diferenciadors
i aixo fa que en els apartats seguents analitzem totes les parts del poema
conjuntament.
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Les fonts erudites

De bell antuvi, una de les cores que mes sobta es la presencia acla-

paradora de referencies llibresques i es aixo el que en bona part pos-

sibilita 1'extensi6 de l'obra. Miquel Ferrando de la Carcel no s'esta gens

ni mica de glossar pensaments, exemples o maximes que ha trobat en

altres llibres. Ell mateix reprodueix sovint en els marges les citacions

textuals en llati que donen suport a allo que diu en el text i tampoc

no evita d'esmentar els autors mes diversos a I'interior del poema. Tam-

be en aquest sentit s'assembla a tants i tants autors de sermons que ens

han deixat nombrosos manuscrits o edicions plens de citacions en llati

en els marges o a 1'interior del text.

Tampoc no se'n separa pel que f a. a la procedencia d'aquestes cita-

cions. Son de diversa mena, pero ocupen el lloc mes destacat, amb

molta diferencia, les bfbliques: en una obra de tipus moral, l'autoritat

mes alta a la qual es pot apellar es sens dubte la Sagrada Escriptura.

Miquel Ferrando de la Carcel se'n mostra un bon coneixedor. Tambe

coneix els escriptors cristians antics, des dels mes representatius de la

patristica, com Sant Agustf, sant Joan Crisostom o sant Ambros, fins a

d'altres molt populars entre els predicadors de 1'Edat Mitjana enca, com

sant Bernat, un dels mes citats, sovint en to elogios:

que-l just, set honrat mereix.

Ab paraules molt divines

el melifluo St . Bernat

axi ans ho to declarat;

J. 87r-87v, vv. 2971-2974)

I encara, en el mateix ordre de coses, hem d'esmentar els manuals

de predicacio i els reculls de sermons que servien arreu de model per

a l'oratoria sagrada. Jordi Rubio va esmentar els Sermones discipuli, de

Joannes Herolt, que Ferrando de la Carcel cita diverses vegades al Trac-

tat de vicis, i es tambe una de les fonts importants del Vigilant desper-

tador.s9

59. Jordi Rubio, aMiquel Ferrando de la Carcer> , p. 545. Les edicions de

J. Flerolt eren ben conegudes entre els estaments eclesiastics . A la Biblioteca
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Ws sorprenent pot semblar 1'erudici6 classica, tambe prou abundo-
sa, 1'6nica que competeix amb la de tipus religios. Ovidi, Horaci, Virgili,
Cicero, Aristotil, Valeri, Titus Livi, Socrates, Plini, Lactanci, entre
d'altres, son alludits sovint. El nostre autor els podia coneixer directa-
ment, pero es mes probable que utilitzas reculls de maximes i citacions,
Thesaurus, que previament havien fet la feina d'adaptar pensaments,
exemples i anecdotes extretes dels classics a la doctrina catolica. Efec-
tivament, Ilur funcio en el Vigilant despertador es exactament la ma-
teixa que ja tingueren en tantes obres religioses medievals: servir d'au-
toritat. No impliquen cap mena d'exaltacio de la cultura classica; ben
contrariament, ja a la <<Invocatio» a la Verge del comencament hi ha
el rebuig explicit del mon paga:

Digas ben clar que no esperan
en Minerva falsa y vana,
de la qual nigun be mana
y adorar-la tant volgueran

com si cert fos mes que humana.

La esperida compafiia,

que los antichs escriptors
invocan, son grans errors

y voler set, dreta via,
del infern habitadors.

Invocar nos deu yames
a Queliope ny Fortuna,
ni dels antichs cosa alguna
invocam , que es bon succes
sols aquella trina y una.

(f. 16r-16v, vv. 151-160)

No deixa d'esser contradictori aquest interdicte inicial i el compor-
tament subsegiient de 1'autor. Nogensmenys, en tot cas ell ja hereta
aquesta contradiccio d'epoques anteriors, sobretot, insistim, de 1'Edat

Publica de Mallorca n'hi ha forca del xvi i comencaments del xvii , procedents
de la biblioteca dels jesuites.
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Mitjana, epoca amb la qual el seu comportament literati s'identifica en

mes d'un punt.
Encara hi ha un altre sector del saber del qual Miquel Ferrando de

la Carcel es mostra especialment coneixedor: el de la literatura juridica.

Recordem que estava prou relacionat amb els tribunals de justicia i

sembla que no es resigns a esser un executor passiu d'allb que li orde-

naren. Al Vigilant despertador fins i tot dedica un cant sencer, el dese,

a I'exaltacio mes emfatica de la justicia. En aquest cant, i en altres pas-

satges de l'obra, es refereix als legisladors classics, com Solo, Ulpia o

Justinia. Mes directa devia esser encara la dependencia respecte als

manuals de dret mes usats aleshores. Ell mateix cita expressament Pau-

lus de Castro:

al reo, ja que ha pecat,

que-u pach es lo ver remey.

Es fer- ne gran sacrifici
al ver Deu omnipotent
y del tot fer-lo content
segons nos diu sens desfici
Pau de Castro doctament.

(f. 88v, vv. 3031-3037)

Doncs be, en el camp juridic Paulus de Castro juga un paper molt

semblant al que jugs en el de l'oratbria sagrada Herolt. Les seves obres,

sobretot els Consilia, son abundosament impreses durant el segle xvi

i comencaments del xvii i precisament es popularitzen entre la gent cul-

ta per la quantitat d'exemples practics que presenten. Aixi, podien molt

be servir per fornir una part important de 1'anecdotari que el nostre

autor empra en la seva obra.

Per tant, Miquel Ferrando de la Carcel es mostra com un personat-

ge prow illustrat, que empra, no podia esser d'altra manera, sobretot

el llati com a llengua de coneixement, i que coneix especialment la lite-

ratura religiosa i juridica.
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Les referencies al mon contemporani

Pero no es sols dell Ilibres d'on aquest escriptor treu els temes per
al seu poema, ni els exemples ni les anecdotes. Tan important com la
informacio llibresca es l'observacio directa de la realitat immediata. La
seva obra en conjunt es concebuda corn una reflexio moral respecte al
present que viu 1'autor i sobretot respecte al desordre social que el
caracteritza. Aixo es pot comprovar ampliament.

Es fonamental, per exemple, tenir en compte l'ofici d'algutzir reial
del poeta per entendre la seva obra. Ja hem esmentat 1'exaltaci6 de
la justicia que constitueix el cant dese, un autentic ditirambe. Sempre
que pot, pero, retorna al tema i es que en el fons vol convencer el
lector quc <ben considerat / tot lo que fa la justitia / tostemps ha de
ser Ilohat>> (f. 128v, vv. 4744-4745). Ell, es clar, n'es part interessa-
da, forma part dels mecanismes executius d'aquesta justicia que intenta
de dignificar. No se n'amaga i fins i tot parla directament d'aquells que
ocupen carrecs semblants al seu , tot queixant-se de les penalitats que pa-
teixen:

Tens per ben afortunats
a tots los ministres reals;
no pot esser , que sos mals
son molts: mos atropellats
van ells que • ls altres mortals.

Restan que, fent son offici
los Bolen fer mil despits,
son murmurats, persaguits

per homens plens de desficis
y perversos apatits.

(f. 83, vv. 2793-2797 i 2803-2807)

Efectivament, despres d'haver repassat alguns dels embolics en que
es veie immers Ferrando, aquests versos no semblen gens gratults. Po-
driem reproduir alguna altra referencia d'aquesta mena , pero no volem
estendre'ns gaire. Si, pero, que hem de demostrar que el poema cons-
titueix una reflexio sobre els mals de 1'epoca, com hem dit. Aixi trobam
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molt sovint l'afirmacio generalitzadora que el present es ple de crims,

de falsedat, d'injusticies:

Temps de fugir y encalsar

entre l'any vehem que corra.

(f. 29, vv. 651-652)

Ja per tot to posada

lo regale, vedat y la torpesa.

(f. 43, vv. 1191-1192)

Del punt que la mentira enganadora

ab sos ardits y trassas contegiosas

s'es feta ( com se veu ) del mon senora

van del tot al traves totas las cosas.

(f. 69, vv. 2244-2247)

I qualsevol excusa es bona per allargar extensament aquest tema que

aqui nomes podem anunciar.

Miquel Ferrando de la Carcel tampoc no amaga quina es la rao que

ha produit aquest estat de coses. El cant cinque es dedicat a tractar

#De la ira y del matar», i tot ell es una invectiva contra els bandejats

i contra les parcialitats que divideixen l'illa. Fins i tot les anomena, tot

rompent aixi un tabu aleshores ben estes, i les compara amb les que al

mateix temps ensagnen el Principat:

Quants viuen vuy malcontents

per ballar en aquest ball,

quants se posen en traball

a quants fa perdre los bens

Canamunt y Canavall.

Quants qui tenian govern

an ya preterit son niu,

quants ploran que sols no-s diu,

quants arriban al infern

per est terrible motiu.
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Y los Hierros 60 y Cadells,

corn los va per Cathaluna?
No fan cosa que no gruna,
tots patexen , ells y ells,
que qui mal fa, no - I se alluna.

(f. 55r-55v, vv. 1682-1696)

Aquest era el gran problema de la primera meitat del segle XVII i
tambd ds el tema central que s'amaga darrere les generalitzacions i les
moralitzacions, si fa no fa conciliadores, dels versos de Miquel Ferran-
do de la Carcel. Ben segur que si podiem coneixer mds a fons cada
una de les intrigues, cada un dels petits episodis concrets, cada una de
les passions que protagonitzaren les Iluites entre Canamunt i Canavall,
estariem molt mds a prop d'entendre tota la dimensio del poema d'a-
quest autor. En tenim una prova mds. Abans hem pogut mostrar mi-
nimament 1'afer de la mort de 1'oidor Jaume Joan Berga i les rivalitats
entre Agusti Albanell i Miquel Ferrando de la Carcel. Recordem el pa-
per tan important que hi va jugar el fet que Albanell descobris el vot
de Berga contra Bartomeu Boda; fou el que va provocar tota la trage-
dia. Doncs b6, al Vigilant despertador el tema de la necessitat de guar-
dar els secrets ocupa forca espai. Al final del cant vuite fa referencia
especial al secret que s'ha de guardar respecte a les deliberacions dels
tribunals:

Tu not curas de secret
que tant importa que sia
guardat per qualsevol via.

(f. 91, vv. 3133-3135)

En consell specialment
conv6 guardar lo secret:
ni per as ni per endret
descubrir son pensament
ni dir res del que se ha fet.

(f. 91v, vv. 3163-3167)

60. El manuscrit dona exactament ahjerros»; la hac sembla prou clara perque
no puguem interpretar la ena que caldria.
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A continuacio presenta tots una galeria de personatges histbrics que

han destacat per llur discrecio, trets Sens dubte dels reculls d'exemples,

siguin manuals de predicacio, de dret o de classics Matins. Encara tot

el cant onze es dedicat al «dany que causa la llengua» i tambe es ple

de referencies contemporanies:

Quants p^rdan vuy son honor

y donen molt gran cayguda

per no tenir llengua muda,

que la llengua sens terror

no es mes de llengua perduda.

(f. 106v, vv. 3793-3797)

Si hom to en compte com era d'actualitat el proces contra els im-

plicate en la mort de Berga, entre ells Albanell, es dificil de no llegir

un poc mes enlla del Ben±it estricte d'aquests mots. I aixo illustra molt

be la manera de treballar de Miquel Ferrando de la Carcel: a partir

d'una realitat immediata, sovint duns fete viscuts personalment, bas-

teix el se^.i poema, tot incorporant-hi un to despersonalitzador i mora-

litzant i tot exemplificant-ho amb els materials que li forneixen lee

fonts literaries. Si el poble li atorgava «corona de poeta aventetyat / y

de ministre espert en summo gran», com sintetitza molt be el Bonet lau-

datori de Francesc Desbrull (f. 5), val a dir que no es licit de fer un

tall absolut entre el poeta i el ministre, es a dir, entre 1'autor del Vigi-

lant despertador i 1'empaitador dels bandejats de la colla de Selva. El

poema tambe es ple d'allusions ale «facinerosos /qui van sercant a

dretas dar tristura» (f. 49, vv. 1439-1440), ale que porten armes pro-

hibides i cometen atemptats sense tenir en compte que a 1'hora del ju-

dici final no «valdran toe pedrejals / que adus sens poder portar»

(f. 56, vv. 1724-1725), ale qui viiien aquadrillats, aquells que «com si

no y hagues Deu se desbaratan / fent-se cap de partidas» (f. 48v, vv.

1402-1403); finalment, a aquells que han viscut 1'experiencia de la

preso, els quals «veuen ben clay del mbn sos male conceptes / y publi-

car los deuen / per a desengayar ale qui no•ls veuen» (f. 44v, vv. 1237-

1239). Miquel Ferrando de la Carcel, com a algutzir reial, necessaria-

ment conviu amb tot aixo i tambe es creu en 1'obligacio de publicar-

ne els efectes. El seu poema, si se'ns permet 1'expressio, es una mena

de codi de justicia preventiva, escrit pel cirurgia que coneix be en la
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practica com es de dificil extirpar el mal una vegada que aquest ha
arrelat en el cos social. Curiosament, entre els temes del Vigilant des-
pertador i els dels edictes que publicaren els virreis de 1'epoca hi ha
moltes coincidcncies.b` En el fons es tracta del mateix; uns, pert, donen
ordres i imposen penes terrenals; 1'altre, en canvi, dona consells i so-
vint atnenaca amb castigs post mortem.

El Vigilant despertador i la tradicio literaria

Tanmateix no hem d'oblidar que aquesta tematica contemporania,
sovint exemplificada mitjancant la informacio erudita, es tradueix en
un tipus d'obra literaria que cal estudiar com a tal. Es a dir, el Vigilant
despertador no es tinicament interessant pels continguts contemporanis
o llibrescs que reflecteix, sing com a representant si fa no fa reeixit
d'un genere que to una certa tradicio al darrere. Es tracta d'un poema
narratiu, de finalitats didactiques i moralitzants, que s'inscriu en un
corrent prou definit de literatura ascetica, forca conreat a 1'Edat Mitja-
na, pero que arriba amb vigor at Barroc, tant pel que fa a la cultura
castellana com a la catalana.

Efectivament, no costa gaire de trobar-li antecedents ben semblants;
per exemple, per no sortir de Mallorca, el Llibre de bons amonesta-
ments, de Turmeda, de finals del segle xiv, i I'Obra del menyspreu del
mon, de Francesc d'Olesa, impresa el 1540. L'obra de Turmeda to
exactament el mateix caracter que la de M. Ferrando de la Carcel ja
que es un llibre de consells i amonestacions rimades ' El to, per tant,
es molt semblant. Tambe hi ha forga coincidencies en els motius que
tracta i molts dels consells que dona Turmeda; despres els repeteix Fer-
rando: parlar poc, cercar la pau, fugir de «1'avol fembre>>, guardar-se
de la nit, evitar mals amics i padres, seguir els bons consells, agrair el

61. Cf. Jose Alfredo Vidal Rettich, <<Los pregones del virrey D. Hernando
canoguera (1595 y 1604)>>, Bolleti de la Societat Arqueolbgica Lulliana, Any C,
t. XL, 838 (1984), pp. 203-242.

62. Fins i tot sembla que compartf la popularitat i la funci6 escolar de 1'altra
obra de Miquel Ferrando de la Carcel, el Tractat de vicis. Cf, Estanislao de K.
Aguilo, <<Fray Anselm Turmeda», Museo Balear, 2a. epoca, t. I (maig-desembre
1884), p. 135.
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que Deu dona, fins i tot la pobresa, guardar-se del joc i del beure, etc.

Tambe hi ha punts de contacte respecte a les fonts erudites que em-

pren -Origenes, sant Bernat- i en molts dels refranys que defineixen

l'estil d'ambdos.

Amb 1'Obra del menyspreu del mon, de Francesc d'Olesa, passa

quelcom semblant. En aquest cas l'obra no respon a unes mateixes mo-

tivacions, pero hi ha la mateixa voluntat d'ascetisme i aixo fa que re-

flecteixin la mateixa doctrina. Concretament, si exceptuarn el planctus

a la mort de la dona, els altres temes -fonamentalment el Dies irae, el

Contemptus mundi i l'Ubi sunt- son tambe ampliament glossats per

Miquel Ferrando de la Carcel. L'estil d'Olesa, en canvi, no es tan in-

tencionadament popular com el de Turmeda i el del nostre autor.

Ell devia coneixer aquestes obres, pero no creiem que hi hagi una

dependencia gaire directa. Aquests, i segurament molts d'altres que

ara no podem presentar, son poemes que recullen un conjunt d'ensenyan-

ces que tendien a configurar el model de comportament individual i so-

cial segons la moral que proposava 1'Esglesia. Reprodueixen el mateix

cos doctrinal i ho fan emprant el mateix canal de difusio, la poesia nar-

rativa, i la mateixa llengua. En definitiva es aixo, el Vigilant despertador

nomes to sentit incloent-lo entre aquelles obres que ha produit l'afany

de divulgacio religiosa. Ens ho acaba de confirmar el fet que en el pri-

mer cant trobem un autentic aDavallament», tal com 1'havia popularit-

zat el teatre paralitiirgic:

Les mans teniu foredades

per a dar-nos aliments,

tants que-ns dau los alements.

Cosas del tot remuntadas

obrau per fer-nos contents.

Teniu los peus enclavats

aguardant que ns esmenem

dels pecats que fets havem

per a que, ben apurats,

del mes alt cel triiinfem.

(ff. 22v-23r, vv. 401-405 i 411-415)63

63. Podeu veure les semblances d'aquestes estrofes amb aquestes altres: ejLes
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I que arrest la mort sigui personificada i presentada amb el seu
taranna igualador, tal corn l'havien popularitzat les danses medievals:

Jo som al rey no pots dir

ni presumir per set Papa,

lo rich y qui no to capa,

jove y veil ha de finir,

de la mort nigu n'escapa.

(f. 140v, vv. 5256-5260) 64

Sens dubte, aquestes son les influencies literaries que mes pesen
sobre Miquel Ferrando de la Carcel quan escriu la seva obra. Es clar
que n'hi ha alguna altra, que tatnbe cal esmentar. Concretament, en el
tractament de l'Ubi sunt sembla ing6estionable que el nostre autor to
en compte el que previament ha fet Jorge Manrique:

Mira corn passa la vida

y la mort que ve callant.

(f. 140v, w. 5251-5252)

Que son de aquells invensibles
Godos, sens tenir afanys
son imperi sinch-cents anys

Como se pasa la vida,

como se viene la muerte

tan callando.

(vv. 4-6)

Pues la sangre de los godos
el linaje y la nobleza
tan crecida,

mans teniu foradadas / el costat de sanch vermell, / tantes nafres vos han dades /
que no pareu gens Aquell.>> (<<Cobles del Deuallament de la Creu», Bolleti de la
Societat Arqueol(3gica Lulliana, t. II, 1887-1888, p. 55). <<O peus sagrats del Rey del
Cel / atravecats ab clau cruel! / Ara que us veig clavats en creu / tint per molt cert
que sou de Deu.>> (Josep Romeu i Figueras, <<Els textos dramatics sobre el Davalla-
ment de la Creu a Catalunya, i el fragment inedit d'Ulldecona>>, Estudis Romanics,
XI, 1962-1967, p. 132).

64. Recordem que el mateix Fro 'cesc d'Olesa es autor d'una Representaci6
de la mort, tambe basada en les danses i, per aix6, propera a aquests passatges del
Vigilant despertador. Cf. Teatre medieval i del Renaixement, a cura de Josep Mas-
sot i Muntaner, Barcelona (<<MOLC>>, 95), 1983, pp. 97-137; Josep Romeu i Fi-
gueras, <<Francesc d'Olesa, autor dramatic: una hipotesi versemblant>>, Randa, 9
(1979), pp. 127-137. Vegeu tambe Josep Massot i Muntaner, <<Notes sobre el text i
1'autor de la Representaci6 de la mort>>, Serta Philologica F. Laxaro Carreter, Madrid,
1983, pp. 347-353.
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dura, son cores posibles (...).

(f. 144, vv. 5411-5414)

ipor cuantas vias e modos

se pierde su gran alteza

en esta vida!

(vv. 97-102)

^I que• s son fetas las damas
ermosas ab sos alors?,
que tants joves y aimadors?

Al fi, fi, tot ho derramas,
no val res tenir amors.

(f. 144, vv. 5421-5425)

,Que se ficieron las damas,
sus tocados , sus vestidos,
sus olores?
^Que se ficieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?

(vv. 193-198)

Certament el tema respon a un topic ben estes, <<tan antic i univer-

salment conegut>> que sovint vdesvirtua la suposada i comodament in-

vocada influencia de Jorge Manrique>>,65 pero en aquest cas la depen-

dencia dels fragments transcrits i d'algun altre sembla ing6estionable.

Tambo podem detectar una certa voluntat d'imitar els models cas-

tellans en les primeres lires del cant quart, que recorders de forma ben

palesa el corrent italianista que va de Garcilaso a sant Joan de la Creu

o a Fray Luis de Le6n:

Quant tals coses sentia,
an el mateix instant feta mudansa,
en bona compania
de fe, de charitat y de speransa
sols a Deu contemplava
y aquestas Hires dolsament cantava.

(£. 42, vv. 1149-1154)

Pero val a dir que ben aviat abandona aquest to liric, i el misticis-

me que hi va implicit.
Altres fragments d'aquest tipus son diffcils de descobrir i, per aixo,

ens semblen poc representatius del conjunt de l'obra. Aquesta es mou

en unes altres coordenades, les que hem comentat a la resta d'aquest

apartat.

65. J. Romeu, << Francesc d'Olesa, autor dramatic>>, p. 9.



Ferrando de la Carcel i el uVigilant despertador* 213

La llengua i l'estil

La llengua i 1'estil son una consequencia de tot aixb que acabatn
de veure. Obviament, si el principal interes del poeta es la divulgacio
d'uns consells i si els sews models m6s propers son els de la literatura
religiosa de caracter popular, no es estrany que empri un estil senzill,
sense gaires volutes retoriques. I el mateix ocorre amb la llengua, el
seu es un catala atracat a la realitat dialectal, pero que alhora respon
a un us formal, literari, la tradicio del qual no s'ha trencat. Empra
sovint lexic, locucions i variants morfologiques si fa no fa especifiques
de Mallorca, pero al mateix temps accepta tot un seguit de formes que
reflecteixen una certa normativa de «mallorquf escrit>>. Per exemple, re-
butja sistematicament Particle derivat d'IPSE, i gaireb6 sempre empra
per a la primera persona del present d'indicatiu dels verbs de la pri-
mera conjugacio la desinencia oa>> o <<e>> que reflecteix una e neutra.
Tampoc no 6s una llengua gaire malmesa pels barbarismes, i els que
hi ha son compensats per la presencia de molts de mots genuins que
consideram ja desapareguts al segle xvii, encara que demostrar aixb i
veure'n tot 1'abast potser exigiria un altre treball que hauria de fer un
especialista.

Dins el to que elegeix , Miquel Ferrando de la Carcel en general es
mostra prou segur . Hi ha un poc de tot, passatges discursius i prosaics,
altres excessivament allargassats i encara m6s d'un de senzillament poc
reeixit; pero en conjunt 1'autor assoleix l'objectiu d'escriure una obra
didactica, de lectura facil, plena de frases sentencioses.

Un dels trets mes caracteristics d'aquest estil 6s la presencia frequent
de refranys i paremies en general . El refrany, com a sintesi de la sa-
viesa popular, mereix un credit especial al poeta que 1'empra en el ma-
teix sentit que empra la Biblia o els classics llatins: com a autoritat.
<<El vulgar>>, com diu ell, es sovint present per reblar una giiestio la
veritat de la qual ja no es pot discutir:

Pero diu-nos al vulgar:

<<tal qual fas, tal cobraras>>.

J. 37v, vv. 969-970)
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Miram que diu lo vulgar,

veurem de que ns dara prova;

sens aportar cosa nova

dira lo que veu usar:
« qui mal serca , test lo troba».

J. 54, vv. 1637-1641)

Aprofita•t del vulgar:
<<ves ab ell y guarda-t d'ell>>.

(f. 135, vv. 5019-5020)

I arriba un punt en que <<el vulgar >> gairebe s'identifica amb <<el

savi>>:

per co qui to sapientia

diu: <<sofrir per emballir>>.

(f. 141v, vv. 5299-5300)

El refrany, en definitiva, es aixo, una prova irrefutable, basada en

1'experiencia; segons el nostre autor, mes infallible corn mes vigencia

to i com mes ample es el territori en que es coneix:

segons refrany excellent

que tostemps esta dient:

<<qui molt parla, sovint erra>>.

(f. 106, vv. 3785-3787)

Per tots llochs vehem suvint

que diu cert del Hop dorment

que no li entra res en dent.

(f. 11v, vv. 4013-4015)

Les formules d'introduccio dels refranys que el poeta usa reflectei-

xen Yalta valoracio que en fa . Naturalinent , moltes vegades no en pre-

cisen cap , d'introduccio , i les frases proverbials s'insereixen directament

en el text, tot confonent -se amb el discurs mateix de l'escriptor.

Certament aquest es el model literari que mes admira Miquel Fer-

rando de la Carcel. No obstant aixo, a 1'extrem oposat, tambe algun cop

apareixen a la seva obra els tics mes caracteristics del Barroc . Per exem-
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ple, en una ocasio per dir-nos que els bandejats troben refugi en el
boss ens diu que <<Encantades florestas / y de Tantalo pomas fugiti-
vas / tenen per fer ses festas>> (f. 43v, vv. 1210-1212), i en un altre
lloc ens anuncia 1'aurora tot dient-nos que <<Febo del tot no es exit>>
(f. 129v, vv. 4791). Pero aquests son exemples molt aillats i ho hem
d'agrair per la pedanteria que reflecteixen . Normalment , fins i tot per
a construir jocs de paraules , fa servir les locucions arquetipitzades i el
llenguatge popular:

La veritat sempre sura,

lo enganiador enganiat

resta per sa falsedat,

que nigu fa travessura

sense esser-ne travessat.

(f. 95, vv . 3313-3317)

La metrica

En canvi, un dels aspectes en que el nostre autor es mostra mes in-
novador es en el de ]a metrica, encara que aixb tambe s'ha de precisar.
Concretament, a mes dels sonets preliminars de que ja hem parlat, tro-
bam en el poema: 14 <<ovillejos>>, que constitueixen el proleg <<Del
autor al lector»; 66 lires al cant quart, <<Del temor de Deu Ntro. Senor,
an el tho de llires»; 62 octaves reials a la <<Digressio en octava acirca
la vida del pobre>>; 43 sextetes encadenades al cant 14, <<Del jock», i
860 quintetes, dues d'elles incompletes, que naturalment donen el gruix
mes important de l'obra.

Els <<ovillejos» eren una estrofa poc coneguda. No se n'han docu-
mentat d'anteriors als que Cervantes inclou al Quijote i a La ilustre
fregona, i tampoc no els descriu la poetica mes popular de 1'epoca,
1'Arte metrica espanola, de Juan Diaz de Rengifo, de 1592 ' A Mallorca
els veiem descrits per primer cop a l'Arte de poesia castellana, de To-
mas Barcelo, que ens ha arribat en diversos manuscrits datats als darrers
anys del segle xvii. En parlar dels <<ecos», diu Barcelo: <<Una nueva

66. Cf. T. Navarro Tomas, Metrica espanola , Madrid-Barcelona , 1974', p. 272.
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composicion de pocos anos ha esta parte inventaron los poetas caste-
llanos , la qual requiere mucho artificio, pero es muy gustosa y agrada-
ble. Consta primeramente de tres versos de redondilla mayor, despues
de cada verso un eco de dos o tres syllabas. Acabados estos tres versos
se pone una redondilla quartilla, cuyo ultimo verso se compone de los
tres ecos sobredichos (...) y asst los ecos hazen sentido prefeto con los
tres versos de arriba, y despues hazen otro concepto con la redondilla
quartilla>>67 Efectivament, com diu Barcelo, una estrofa molt recent
-mes encara a 1'epoca de M. Ferrando- i de molt d'artifici, es a dir,
molt barroca. L'esquema formalitzat es a a': b b': c c': cddc, amb els ver-
sos llargs heptasillabs i els <<ecos>> oscillant entre dues i quatre sillabes:

Desperte-t, dormidoras,

veuras,

per tots los Gamins y passos,

Bassos

que lens dupte veig que son

del mon,

y qui no is veu se confon

restant en la cara trista.

Per co, ves obrint to vista

y veuras llassos del mon.

(f. 13, vv. 1-10)

Les fires , introduides a la literatura castellana per Garcilaso , havien

estat forca utilitzades tot al llarg del segle xvi . El nostre autor empra

1'esquema 6a 10B 6a 10B 6c 10C que havia popularitzat Fray Luis de

Leon atnb les seves traduccions d'Horaci. Segons Rengifo, <la composi-

cion de estas lyras es la que oy en dfa mas esta en uso>> i el mateix

opinen els tractadistes catalans.fi9 Per tant, en aquest cas M. Ferrando

de la Carcel s'ajusta a l 'esquema mes habitual a la seva epoca.

67. Ho prenim del ms. 478 de la Biblioteca Publica de Mallorca , datat el 1696-
1697, p. 214. Sobre Tomas Barcel6 i la seva obra vegeu Carme Simo, <<Notes sobre
1"'Arte de Poesia Castellana ", de Tomas Barcelo >>, Affar, 1 ( 1981), pp . 129-133.

68. Juan Diaz de Rengifo, Arte poetica espailola , Barcelona , 1703, cap . LXVII:

<<De otras Lyras de seys versos>>.

69. Donen exemples d'aquest tipus de lira: A . Font i Roig , De los versos

y sus differencias y de la composicion d'ellos, y de las poesias que d'ellos se
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Tampoc no presenten cap particularitat especial les octaves. En canvi,
el que hem anomenat sextetes encadenades torna a esser una estrofa molt
artificiosa que no hem trobat descrita per cap tractadista. Consta d'una
quinteta normal heptasilllaba de rima a b b a b mes un trencat tetrasfl-
lab de rima b; 1'estrofa segiient, pero, ha de comencar amb el darter
o darters mots del trencat:

Un capatjador famos,

que no to ser ni valor,

persegueix ab gran rigor

a sos afavoridors,

i tenen-li mes amor.

Ai, que dolor!

Que dolor!, que desatino!,

i quant sens par consumeix,

quant y quant poch se coneix

son engany y pervers tino

en les maldats que ns ordeix

com apareix.

(ff. 120v-121r, vv. 4403-4414)

Tambe respon, com veiem, a 1'afecci6 del Barroc pels ecos i els jocs
metrics en general. En canvi, la quinteta, que es l'estrofa mes usada,
amb molta diferencia, es de procedencia popular i to una ilarga tradicio
darrere corn a estrofa narrativa per excellencia. L'esquema gairebe unic
del Vigilant despertador es a b b a b, encara que hi ha uns pocs exem-
ples d'a b a a b -vint-i-dues quintetes, exactament- i un unic exemple
d'a b a b a. Tots aquests esquemes son habituals i recollits pels tracta-
distes.

Aquestes diverses estrofes impliquen, naturalment, diferencies ritmi-

bazen, ms. 232 de la Biblioteca Ptiblica de Mallorca (datat el 1670), f. 57v; T. Bar-
celo, que corisidera aquest esquema <primer genero» de lira, i el de Garcilaso
<<2.' genero» (pp. 138-139), i al Principat Narcfs Franch, que fins i tot sembla
considerar la lira de cinc versos estranya a la literatura catalana: «ps poch usada
la sobredita especie de liras en nostre hideoma, pero es mes frequent de la segona
manera, en que constan de sis versos>>. (Cf. Albert Rossich, Una poetica del Barroc,
Barcelona, 1979, pp. 89-90.)
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ques i estilistiques importants. El to culte de les fires i de les octaves

reials, amb la presencia del decasillab italic, allunya un xic l'obra del to

popular que hem mostrat com a mes caracteristic i l'apropa als models

castellans de la segona meitat del segle xvi. De la mateixa manera, les

rigoroses exigencies formals dels <<ovillejos>> i, menys, de les sextetes

encadenades palesen l'afany de Miquel Ferrando de la Carcel per mos-

trar-se com un escriptor enginyos que si ha escollit el discurs narratiu

de les quintetes i el llenguatge planer dell refranys no ha estat per inca-

pacitat, sing perque 1'ha cregut el mes escaient als seus propbsits di-

dactics.
En definitiva, la metrica es una prova mes, potser la mes clara , d'aixb

que hem anat dient fins ara. Miquel Ferrando de la Carcel es un escrip-

tor que adopta una actitud anacronica en entendre la literatura en funcio

de la difusio d'uns principis morals i en funcio d'aconseguir la maxima

eficacia en aquesta difusio. Les quintetes responen a aquesta actitud.

Alhora, pero, es coneixedor de la literatura mes <<moderna>> que es fa

a la seva epoca i no sap estar-se de fer-hi la seva aportacio, encara que

sigui una aportacio que to poc pes en el volum total de la seva obra.

El Vigilant despertador i el Tractat de vicis i mals costums

de la present temporada

Finalment hem de parlar, tal com hem promes al comencament, de

les semblances entre les dues obres d'aquest poeta. El Tractat de vicis

es molt mes curt que el Vigilant despertador: consta de 1120 versos,

repartits en un total de 224 quintetes, gairebe exclusivament de rima

a b a a b -nomes una dona l'esquema a b b a b-. Per tant, es tambe

menys divers: no hi trobam aquell afany de provar esquemes metrics

complicats i tampoc aquelles oscillacions estilistiques que anaven del

barroquisme mes topic al refranyer.

Al marge d'aixo, pero, hi ha moltissimes coincidencies, i gairebe totes

les observacions que hem fet respecte al Vigilant despertador son aplica-

bles al Tractat de vicis. Aixi, tambe aquest va precedit d'una serie de

sonets laudatoris, i un d'ells to una certa semblanca amb el que Antoni

Ribes dedica al Vigilant despertador.70

70. Tots dos, concretament, juguen amb el significat polisemic del mot <<Car-
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L'estructura global de les dues obres es semblant: el Tractat de vicis,

desprds d'una molt breu introduccio, amb la necessaria invocacio a la Ver-

ge -<<a Ddu me vu11 comanar / que mi vulla ajudar / posant per medi

Maria>> (p. 4)-, tracta diversos temes independents: foci, l'adulteri,

les males dones, el festejar i la mala llengua; tots aquests temes son

tambd ampliament tractats al Vigilant despertador i en un to molt sem-

blant. L'erudicio no es tan extensa i segurament depen molt mes exclu-

sivament dels Sermones discipuli esmentats, pero tambd hi ha una bona

presencia de la Biblia i dels classics llatins, concretament Seneca, Me-

nandre i Ovidi. Igualment pretdn de lligar-se amb la societat contem-

porania -<<Solament pretench parlar / de la present temporada / puis

la veig tan arruynada. / Axi la vu11 divulgar / a molta gent descuyda-

da>> (p. 11)- i encara que adopti un to mes general els mall que de-

tecta son els mateixos. Finalment, les coincidencies estilistiques son grans

-el mateix estil prosaic i directe, i fins i tot algun mot que el Diccio-

nari Catala-Valencia-Balear nomds ha pogut documentar al Tractat de

vicis el retrobam al Vigilant despertador-."

Tambd hi ha molts de passatges que, encara que no son els uns

copies dels altres, utilitzen el mateix argument, i sovint la mateixa font

i el mateix exemple per demostrar la mateixa cosa. En posam alguns

a continuacio a doble columna, la primera correspon al Vigilant desper-

tador i la segona al Tractat de vicis:

ccr>> (preso / nom del poeta). Diuen en el primer quartet: <Aquell qui no voldra

vida mesquina / y voldrA estar previst ab molta cosa / llige esta Career molt cu-

riosa / y trobara a son mal la medicina>> (Tractat de vicis i mals costums de la

present temporada, edicio de Girona, Jaume Bro, s.a., p. 2). <<O, to qui vas sercant

apresurat / descans en aquest mar tempestuos / aquest Career pendras, hont to ra-

pos / esta divinament edefficat> (f. 11v).

71. Ens refcrim a <enficar> (DCVB: <enfissar*) / <enffs>>, amb el significat de

<molestar>> / <<molestia>>: <<qui guaja, guaja al infern, / que es un tristfssim enfis, /

etern sens prise (f. 125). <<Ja se jo lo quem conve / nom vingau mes a enfissar>>

(Tractat de vicis, ed. de Jaume Bro, p. 44. A partir d'ara, en el text, citarem mit-

jancant Fed. de Felip Guasp, 1865, la mes bona de trobar; en aquest cas, pero,

deforma la paraula). Per a <enficar>> Coromines, DECLC, dona documentacio d'Eixi-

menis, encara que no exactament amb el mateix significat.
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volent-me apartar y no caure en

mans de tant mostruosa bestia,

com es la ociositat , prenint exemple

de grans pr[nceps y monarques del

mon, que apren[an oficis y enseya-

ven-ne a sos fills, per no estar ells

ni aquells ociosos, y en lo que nos

ensenyan las formigas, y altres ani-

mals de la terra, que de ordinari

estan treballant.

(f. 2)

Pues si son cas enten fer

fent lo bon parlar esquiu,

mormurant lo mort y viu

per tenir bon deslliber,

mir-se Sanct Bernat que diu.

Trobara com nos declara

que seran vituperats

los perversos desllenguats.

(f. 107v, vv. 3843-3850)

La cassa tambe pateix

moltas voltas com reposa

que lo cassador la gosa;

finalment [l'ociositat] ass[ destrueix

vidas, bens y tota cosa.

(f. 111v, vv. 4008-4012)

I los que picats ne estan [del joc]

vehen que perdan millanars

juran que noy tornaran

y mes y van.

Mes hi van , no stan per fills

ni per muller , y Ilamentan

de fam y traballs que sentan

ab molts y fraquents parills,

que la faeltat augmentan

si fraquentan.

(f. 124, vv. 4543-4552)

Molt be deurias pensar

que molts dels reys poderosos

cercavan sens reposar

ofici per traballar

sols per no 'star ociosos.

(...)

Veuras que fa la formiga,

quant ve lo temps de segar,

no la veuras reposar.

(p. 17)

Mira que diu sant Bernat

del qui es murmurador,

diu qu'ha de set condemnat

y dins del infern llanzat,

donchs guarde•t tu, parlador.

(p. 65)

Lo cassador va tirant

a la cassa quant reposa,

lo dimoni per semblant

mira si ' stas reposant

per posar-te dins la Ilosa.

(p. 23)

Faras algun jurament

que no ti veuran tornar,

y no 'staras un moment:

1'hora que tindras argent

ti tornaras a posar.

(p. 29)
No pensan en traballar

ni'n lo qu'en sa casa fan,

los infans veureu plorar

y no'ls podeu fer callar:

demanant pa tots estan.

(p. 31)
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En dur armas prohibidas

pensan molts estar guardats;

o, quants viuan engayats

y quants han perdut ses vidas

armats y plens de pecats.

(f. 136v, vv. 5081-5085)

Portas armas prohibidas,

no tens de ningu temor,

per fer be sempre t'olvidas,

y no vols fer cas de cridas,

perque't fas tan gran senor?

(p. 21)
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Son nomes cinc exemples que hem procurat que tractassin temes
diversos , pero els podriem augmentar molt facilment.

El fet que Jordi Rubio dedicas, corn hem dit, pagines exemplars
a 1'analisi del Tractat de vicis ens estalvia que li dediquem mes espai,
pero insistim en aquesta relacio amb el Vigilant despertador. No po-
dem afirmar que sigui una part de la mateixa obra que s'independitzas
en no poder-se publicar completa . Segurament quan Miquel Ferrando
de la Carcel va treure el Tractat de vicis per primer cop, potser el 1625,
encara no havia perdut 1'esperanca de publicar el Vigilant despertador.
Insistia en els mateixos temes pero l'obra sens dubte era una altra i aixo
li permetia guardar el Vigilant despertador integre per a millor ocasio.
No sabem per que no el va publicar mai; potser a Mallorca hauria estat
un element mes de discordia i algti li ho va fer veure. El Tractat de vicis,
ates que defuig les referencies massa directes i els prologuistes massa
compromesos , podia semblar mes aseptic . Pero per a nosaltres no hi ha
cap dubte que les dues obres sortiren de la mateixa ploma.

Epileg

Aquest es el personatge i aquesta es l'obra . No hem d'insistir ara
en els trets que mes sobresurten de la seva vida i dels seus poemes,
cosa que hem procurat de fer tot al llarg del treball. Volem acabar,
pero, tot insistint en la necessitat de revisar aquests ant's obscurs de
la nostra historia cultural que hem convingut d'anomenar Decadencia.
D'homes com Miquel Ferrando de la Carcel n'hi ha mes d'un que rau
en un oblit semblant, i no es just aquest oblit. No podem afirmar que
hagim rescatat un autor d 'una valua literaria de primer ordre ni tampoc
que la seva obra tingui una plena vigencia avui . No es tractava d'aixo
ni es possible que 1'historiador de la literatura treballi en aquests para-
metres . Si que podem afirmar que hem seguit la petja d'un home que
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va viure intensament el seu temps i que ens ha deixat un testimoniatge

unic d'aquesta vivencia, tot fonent-la en els motlles que la literatura li

posava a l'abast. Aixb si que es important perque son els testimoniatges

d'aquesta mena que construeixen la historia cultural d'un pals.
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1

Fragments de la deposici6 d'Antoni Gibert, a. Treufoc,
feta el 12 d'agost de 1619

(...) y al tard, a les oracions, men entrf en Ciutat y anf ha casa de
don Pedro Stacflia, ahont lo dit capella Boda me dons orde que antis, y ve-
nint per lo cami lo dit capella Boda me digue que la causa perque venfem
en Ciutat era perque yo matas a Anthoni Monblanch o ha Pera Sineu o Al-
gutzir Miquel Ferrando de la Cartel, perque deya que lo dit Monblanch y
lo dit Pere Sineu perseguien al dit son germa y als bandejats de Selva y ha-
vien testificat contra Barthomeu Ferragut Boda, son germa, y lo dit algutzil
Ferrando lo havie pres a ell, dit Barthomeu, Gregori Giiells y als de sa
companya [sic] en Inca, y arribat que fui en casa dit don Pedro Santacflia, que
devia esser qualque mitja hora de nit poch mes ho manco, trobf en les nayes
le dita casa al dit don Pedro Forteza y ha Bernat Trobat y al capella Dome-
nech, de Ynca prevere, y lo dit don Pedro Forteza me demana per que era
vingut y jo li responguf que era vingut per mon compte, per fer cert effec-
te, y no li diguf per quin effecte, y estant rallant arriba allf lo capella Boda
y estigue una estona lo dit don Pedro Forteza ab nosaltres y ab lo dit Tro-

bat y Domenech y no sentf que parlasen de cosa de consideracio, mes de

que to dit don Pedro me digue que men ands, que lo temps anave turbat

y que no era bon temps de fer effecte, y tantost se•n anti lo dit don Pedro a

sopar, y los dits capella Domenech y Trobat se•n anaren ab ell, y to dit

capella Boda me baxa a un estudi de dita case y me digue que no convenia

fer ningun effecte perque li havia sabut greu que-m haguessen vist los dits

capella Domenech y Bernat Trobat, y perque lo dit don Pedro li havie dit

que aleshores no convenia que fessen dit effecte, entenent-ho jo de matar

algu dels sobredits Sineu, Monblanch o lo algutzir Ferrando, y que nos ne

tornassem to endema; y axf estiguf en dits estudis aquella nit y lo endema

tot lo dia, que surtf de dita casa deves les oracions y aguardf al dit capella

Boda, conforme ell me havia dit, al cami de Bunyola, al entrar de dit cami,
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y nos ne anarem tots dos dret a Selva, ahont arribarem en la nit, a dos o
tres bores a passar de matinada, y estiguf tot lo dia en casa de Joan Boda,

pare de dit capella Boda, y aquell mateix dia, a qualque mitja hora de nit,
arribaren los tres bandejats de part demunt de la dita casa, y jo y ani y viu

allf que los dits bandejats eren Juan Boda, Juan Giiells, Matheu Vilallonga,

als. Gorra, Miquel Cardell, Jacint Armengol, Gabriel Abrines, als. Moreu,

Joan Rossello, als. Ta16, Anthoni Gibert, als. Fullana, Guillem Campamar de

Bocar, Francesc Llampanyes, y appes se junta ab nosaltres Pera Gater, dit lo
Bort Gater, y estant allf vingue lo capella Boda y nos digue que nos ne

vinguessem darrera la casa de dit Boda, y axi y anarem y alli nos digue to

dit capella Boda que li havien dit que los comissaris y lo algutzir Ferrando

eren en Inca y que-y anassem y que seria gran cas que•n haguessem algu, y

axi partirem de Selva a qualques dos bores de nit poch mes ho manco

y quant f6rein prop de Inca nos posarem dins uns ordis, molt prop de la

vila y lo dit capella Boda se•n entry dins dita vila y nos dexh alli, y perque

digue que lo effecte se havie de fer de dia y convenia que los homens que-1

fessen no fossen coneguts en la vila, nos digue a Anthoni Gibert, als. Fulla-

na, y a mi, corn ha persones manco conegudes, que entrassem a fer dit

effecte, y axi nos mudarem unes capes, co es, jo una negra que prengui de

hu de la compania y to dit Fullana Gibert ne prengue una de negra de burell

que me apar que era de Gabriel Abrines, y lo dit capella Boda dons unes

balonetes planes y entrarem en Incha la matexa nit, cada hu ab dos buffe-

tons y un pedrenyal y en nostra compafia entraren tambe Juan Boda, Pere

Gater y lo dit capella Boda, y donhrem una volta per la vila y nos mostra-

ren los llochs per hont podriem tenir vinentesa dels dits comissaris y de to

dit algutzir Ferrando, y lo dit capella Boda mos posh en una pallissa liarga

que esta a les espalles del Carter Major, a la part del monastir de les mon-

jes, que no se ni entengui dir de qui era, y lo dit capella Boda nos digue

que nos [sic] moguessem de alli, que ell nos avisaria quant haguessem de

fer effecte, y allf nos ports a menjar lo mateix capella Boda, y may nos

vingue a-visar que isquessem per fer dit effecte, perque, segons nos dix, los

dits comissaris y algutzir Ferrando no eran en vila, sin6 que eran passats en

Sancelles hont era to Sr. doctor Albanell, jutge de la Regia Cort. [Despres

d'aixo, Treufoc any a Selva, cap a Massanella i a Binissalem, aqui: ] [El ca-

pella Boda] me parlh a mi a soles y me digue que havfem de venir en Ciutat

per fer lo dit effecte de matar dit algutzir Ferrando o al dit comissari Pere

Sineu o al dit Anthoni Monblanch, y aleshores nom parla paraula del dit

noble don Jaume Juan Berga. [Despres, una vegada a Palma, math Berga].

(Arxiu del Regne de Mallorca , Audiencia, CR. XVI, ff. 34v-37v).
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Certificat escrit per Miquel Ferrando de la Carcel
sobre unes diligencies prbpies del seu ofici
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Sertifich y fas fe jo, Miquel Ferrando de la Cartel, algutzil real, com a
21 de dezembre de 1619,! per orde y manament del inlustra y molt revarent
S. comisari apostolich, anf a la casa de Garau Pont per a capturar a Pau,
esclau del dit Garau Pont, que huna hora, poch mes o manco, antes de que
en fos fet dit mandato jo Pavia vist en dita casa, y ja no ley trobi, y fent
dilitgcncics en seber-na noves me vingue a noticia que lo avian escondit an
el palau, dins la praso del bisba, ha hont no m'aparague anar sens dar-na
revo an el dit inlustra y molt revarent S. comisari apostolich Pau Duran, al
qual many antis en dit Palau y digues a] escarxeller m'entragas a dit esclau,
y, per lo que lo bisbe hera fora de dit palau, que-s trobava en unes conclu-
sions en el convent de la Companya de Jas6s, lo dit escarxeller no -I ma vol-
gue entragar, y encontinent lo fiu vanir devant dit S. comisari apostolich y
li mana an el dit escarxeller obris la dita praso y que m'entragas lo dit es-
clau, y to dit escarxeller fonch molt content y digue m que l seguis y jo, ab
companya de un escriva y de altres lo vaig seguir fins arribar en dita praso,
y dit escarxeller per ses propies mans va hobrir y digue que jo entras a
treura dit esclau y entrf y vaig trobar la dita praso rompuda y que dit
csclau avia saltat an un altra aposento de dit palau, y fent jo dilitgencias
per voler-lo traura acodiran alguns criats del dit bisbe manu armata y trac-
tare[n]-me mal de paraulas, y per lo que-l [sic] viu yrats contra de mi y que
estavan enpunyats en lo millor modo que poguf men ani y fiu relacio an el
dit senyor comisari apostolich del que pasava, y per set axf la varitat firme
la demunt dita escriptura de ma mia.

Miquel Ferrando de la Cartel
Algutzil Real.

(ARM, Audiencia, CR. XVI, 445, f. 14).

1. Primer havia posat mes propesat, perb ho ratlla.
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3

Interrogatoris promoguts pel procurador fiscal Llorenc Planas per de-

mostrar que les deposicions sense ratificacio eren considerades legals i

responien a una habitud immemorial a Mallorca . Els capitols als quals

s'ajustaren aquests interrogatoris foren els segiients:

1. Primo posa que en lo tribunal del Rm. bisbe de Mallorca des de deu,

20, 30, 40 anys a esta part y des de temps inmemorial que noy ha memoria

de homens en contrari , yamay se ha acostumat en les causes criminals tant

capitals com de menor importancia ratifficar los testimonis fiscals parte citata

en la forma del dret comil ni altrament.

2. Ytem posa que als dits testimonis fiscals rebuts en la forma del pre-

cedent capitol se ha acostumat donar y se ha donat sempre credit a effecte

de absolrrer o condempnar en les penes ordinaries tant en lo tribunal del Rm.

bisbe com de la Real Auda. y altres tribunals inferiors del precent regne.

3. Ytem. poso [sic] que en tant es veritat que los testimonis fiscals rebuts

en la forma desus dita sens altra ratifficatio son haguts y tinguts en lo pnt.

regne per legmt. rebuts y examinats que axf mateix en les cauces de App°•

devant del Archabisbe de Valencia senor nuncio y en la curia romana se ha

hagut raho dels dits testimonis corn ha rebuts y examinats en la forma del

dret haguda conciderati6 de la dita consuetut.

4. Ytem. posa que en tant es veritat lo desus dit que en lo present regne

es consuetut en tots los presents dits tribunals que los testimonis rebuts en

la Inq. general fan fee contra quolsevol persona en la special [ sic] sens altre

nou examen ni reproductio ni citacio del reo.

5. Ytem. posa que en Mallca la dita consuetut es convenientfssima per-

que altrament , per esser gran la curtedad de la terra y haver-i entre los natu-

rals gran dependencia entre si, y bandos y enemistats entre uns y altres, si se

usave la dita rattifficatio jamay se trobaria la veritat dels delictes y nos

porie fer justicia de manera alguna y seria caus y confusio , occasio de suborns

y demors y altres inconveniens notables.

6. Ytem. posa que en via de dret la dita consuetut pot introduhir en los

tribunals que als testimonis de la general ynquisio [sic] se-Is dona cridit

[sic] sens altre reproductio y examen y axi matex que tosts y qualsevol tes-

timonis fiscals sien haguts per legftimament examinats sens presehir rattiffica-

cio de aquells citato reo procurators al videndum jurare testes aut alis.
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Sobre los quals capftuls suppl. lo dit procur. fiscal sien rebuts per tes-
timonis les persones mes platicas y perites del pnt. regne (... ).

Die 7 Marty 1620.

(ARM, Audiencia, CR. XVI, 445 b, f. 275r-v).

Sobre aquests capitols fou interrogat Miquel Ferrando de la Cdreel

Die XXVII mensis Marty, anno predicto [1620]
Honor. Michael Ferrando de la Cdreel, algutzirius regius civit. Majoric.,

etatis quadraginta trium annor. parum plus. testis citatus per dictum nuncium
qui juravit in manu et posse dicti dmi. commissary aplici. dicere veritatem.

Et primo fuit ap se testis int. super secundo t capitulo ex capitulis per
dictum fisci. procurem. oblatis.

Et dixit: haura com onse o dotze anys que jo exercesch lo offici de al-
guazil y continuament e entrevingut per les corts y real auda. del pnt. regne,
hont sempre e vist praticar que los testimonis fiscals se han acostumat rebrer
en la forma contenguda en dit capitol, sens que may ne haja vist rattifficar
a ning6, sing cols rebrer-los la depositio y de aquells en dita forma rebuts
sen ha Buda sempre raho y aco dich per lo que tinch dit y per haver-ne mi-
nistrats molts y axi mateix haver jo deposat infinites vegades y may haver
vista usar dita rattificatio.

Super tertio cap.
Et dixit: ja tinch dit en to precedent que los testimonis fiscals rebuts en

la forma que tinch dita, co es lens rattifficatio alguna, se han tingut sempre
y los e vistos tenir per legftimament rebuts y examinats y axi mateix he
sempre entes que hontsevulla fora del present regne sen ha aguda raho.

Super quarto cap.
Et dixit: es molta veritat to que rahona dit capitol y aco se perque cads

dia me trobe present ab semblants actes per tenir lo carrech que tinch y veig
que los senors jutges de la Auda. y altres tribunals o usen de aquexa mane-
ra, que als tals testimonis sens altra rattifficatio se-Is dona fee y credit.

Super quinto.
Et dixit: es ver to contengut en dit capitol de la primera linia fins 1.1 dar-

rera y aco dich saber per conexer molt be y esser molt experimentat en la
naturaleza de la gent de aquesta terra per lo carrech que tinch.

Super sexto capitulo.

1. Primer deia primo, peril ho ha ratllat.
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Et dixit: supposat lo que tinch dit en lo precedent tinch per molt jus-

tifficada la consuetud del pnt. regne.

Miquel Ferrando de la Carrel

Algutzil Real.

Fuit sibi lectu et perseveravit.

(ARM, Audiencia , CR. XVI, 445 b, ff. 282-283.

Tambe es a CR. 445, ff. 207-209).

4

Fragment de l'interrogatori d'Agusti Albanell, realitzat

entre el 23 d'agost de 1621 i el 9 de setembre del mateix any

Ynterrogat que diga que l mogue, tenint tants ministres de justfcia, puix

tambe feu acudir allf lo alguazil Pablo Ximenez y alguazil Capdebou, de en-

viar a cercar al alguazil Ferrando, estant aquell en Selva en son puesto, ab

molts comissaris per orde del Sr. virrey, manant-li que dexas lo puesto y la

gent que ab ell tenia y que ands a Pollensa, posant-lo en tant gran perill com

era lo cami que havia de fer des de Selva a Pollensa tot sol, desarmat de

sa gent y en una ocasio com aquella, una persona com dit alguazil que era

una de les persones mes odiades y avorrides dels bandetjats de Selva, puix se

ha vist clarament en to proces de don Jaume Berga que, per lo que poch an-

tes havia fet de capturar als bandejats Boda y altres, tenien aquells proposit

y determinacio feta de matar-lo, y en efecte se ha entes que los de la parcia-

litat de dits bandejats Boda y altres en la dita occasio que dit Ferrando hague

de anar a Pollensa per la orde que se li dona, los Bits bandetjats estigueren

en aguayt en dit cami y per fugir lo perill lo dit alguazil hague de anar a

Pollensa per camins inusitats, fent molts rodeos, y despres intenta [sic] ell,

lo deposant, al dit alguazil des de Pollensa a certa casa de possessio ab alguns

bandejats guiats dels contraris y enemichs de dit Ferrando, exposant-lo en

notable perill de la vida, majorment que ha vingut a ma notfcia que la causa

quey hague perque lo dit alguazil Ferrando se romangues en Selva y no ands

a Pollensa fent dos mans fonch perque lo dit alguazil ab los bandejats

guiats del un bando ands en persecucio dels delinquents del altre bando, com

tambe, los bandejats guiats que anaven ab ell, lo deposant, eren del contrari

bando, essent axi que la matexa raho que-y havia per a que los bandejats
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guiats que anaven ab to alguazil Ferrando no-s moguessen del puesto ahont
estaven ni anasen a Pollensa , ahont eren los guiats del contrari bando per
evitar entre ells algun escandol , la matexa particularment en aquella ocur-
rentia militave perque dit Ferrando nos mogues de dit puesto y no anas a
Pollensa , havent-hi ja alli tants ministres y no romanent -ne ningu en Selva
ab los altres.

fol. 872. Et dixit: Estant les viler y lochs de la part forana del present
regne molt vexades y oprimides de bandolers que anaven aquadrillats y cada
die succehien delictes gravfssims y enormes de morts proditories , resistencies
valides als ministres de justicia , furts en los camins reals , en lo mes de maig
de 1619 to Sr . virrey y Real Consell me mana que isques ab ministres de
justicia en persecutio de dits aquadrillats y bandejats y en effecte als princi-
pis de dit mes isquf fora ab molts ministres y perque la persecutio pogues
tenir millor efecte dividf dits ministres en dos parts , anant en una de elles
per cap lo alguazil Miquel Ferrando de la Carcel , y en la altre lo alguazil
Pablo Ximenez , donant-los orde que tinguessen correspondencia en avisar-me
dels camins y passos que ferien y ahont me havien de donar a mi los avisos
y jo anf per les viles rebent informations contra los malfactors y delinquents
y fautors de aquells , y trobant -me un dia en la vila de Ynca sabf que to dit
alguazil Ferrando estave a sert puesto ahont nos poria fer effecte ningu, y
staven ell y sos compafions perdent to temps y gastant la hazienda de sa
Majestat , y per co to fiu venir en dita vila y li digui quines diligenties y ef-
fectes havia fets , y dix-me que fins aleshores no havien pogut fer res y per-
que ell y sos compafions estaven ja descuberts y to Iloch ahont estaven no era
a proposit per a perseguir bandejats li digui que fes venir allf sos compa-
nons [sic] y , en effecte , vingueren , y entre ells Pere Andreu , alias Sineu,
qui era lo qui feya les diligenties , y havent-li dit quines ne havien fetes y de
quin profit era star al puesto ahont estaven , dix que en dit Iloch no porien
fer effecte ningun , ja mes apportant arcabussos de metxa , que-s sentia to
olor de Iluny . Aleshores los digui que importave en aquella occasio fer efecte
en servey de sa Majestat y que les diligenties las havien de fer a lloch ahont
fossen de profit y que tot to que tindrien menester , axf de provisio de
menjar corn de armes , ho demanassen que jo Jos ho donaria, y que tenia per
molt asertat que anassen a la vila de Selva , ahont era to major concurs dels
dits bandetjats y aquadrillats , y se posassen secretament en algun puesto ahont
dits bandejats solien acudir , y que aguardassen allf fins tinguessen occasic de
fer effecte . Y to dit Sineu dix que aco era de gran importancia y no-s poria
fer altre cosy millor per fer effecte, y prengues esta resolutio , y presa los
advertf que ab molt secret a gran hora de nit anassen a posar - se en dit
puesto y me avisasen quant serien allf, y que Jo aniria apres en dita vila de
Selva y feria algunas demostracions y diligenties y fetes me partiria y que
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tenia per cert que en esser-me jo partit, los bandolers acudirien per saber

noves y ells, co es, dit Ferrando y Sineu, tindrien occasio de fer effecte y

capturar-los, y a tots los aparague que no-s poria fer Cosa millor, y axi los

doni les armes y diners que demanaren y anaren-se a posar a dit puesto y lo

dia seguent tingui avis que ja estaven en ell y que eren entrats a mitja nit

y estaven molt secrets, y lo lloch era en una casa dins dita vila molt a pro-

posit, y encontinent que tingui dit avis ani a dita vila de Selva y seguint

lo orde que tenia del Sr. virrey y Real Consell rebi informatio contra los

fauctors dels bandejats y fiu-ne capturar alguns remetent-los afiancats als

careers de la Ciutat, y fets altres procehiments concernents a dita materia

me parti de dita vila y ani a altres viles circunvezines, fent les matexes dili-

genties y effectes, y entre altres ani a la vila de Pollensa, de matinada, ab

alguns ministres, perseguint los aquadrillats y bandejats, y capturarem-ne dos,

que•s deyen t. Grua y t. Roger, als quals entreguf al batle de dita vila, ma-

nant -li los remetes ab bones guarder y seguretat als careers de la Ciutat, y ha-

vent-los remesos ab guardes de cavall y a peu me parti de Pollensa per anar

a altres viles, a fer les matexes diligenties y al temps que exia de dita vila

vingue un home ab un cavall corrent y me dons avis que a dos lleguas Iluny

de allf eren exits molts bandejats ab barbes postisses y mescarats, tots at-

mats, y amenacant [sic] de matar a les guardes que aportaven dits presos

llevaren als dits presos de ma y poder de la justicia y los sen aportaren, y

aparexent-me aquest delicte tant enorme y gravfssim per haver-se perdut del

tot lo respecte y temor a la justicia en temps que-s procurave a tornar en son

punt la autoritat de ella, me fiu lo sentiment degut y encontinent envihf un

algutzir a la ciutat de Alcudia, ab orde que aportas de allf gent per a per-

seguir dits delinquents y tornf en Pollensa ahont doni orde que se alcas la

gent de la vila y ab altres ministres anasen encontinent en dita persecutio,

y jo en persona, ab lo capita de dita vila y dos o tres ministres, ani a per-

seguir-los, y havent tingut noticia que los delinquents caminaven deves les

montanyes de Lluch arribf a la vila de Campanet ahont fiu venir lo algutzir

Paulo Ximenez y li doni orde que alcas la gent de dita vila y ab ella antis en

dita persecutio y de dita vila scriguf una Carta al Sr. virrey donant-li raho

del succes y de les diligenties que se anaven fent y entenia fer, y havent

scrit me parti y ani a la vila de Selva per lo mateix effecte y ab intent de

guiar los bandejats de dita vila, que eren contraris dels delinquents que

havien comes dit cas, per a poder-los millor perseguir y capturar, y recordant-

me que lo dit algutzir Ferrando y sos compafions estaven secrets en la casa

de dita vila ahont se havia de tocar via fora, me aparegue esser necessari

avisar-los perque sabessen que jo feye altar dita vila y que no-s moguessen

del puesto perque no-s descubrfs la intentio y traca qe aportaven y en effecte

los avisi, y advertint que los bandejats que jo entenia guiar eren los contra-



/lpendix documental 231

ris de dit Pera Sineu y sos compaiiys que estaven ab dit alguazil Ferrando,
los avisf que isquessen secretament de dit puesto y anassen ahont voldrien
y que jo ab la gent de la vila aniria a Lluch, en persecutio de dits delin-
giients, y de allf a Pollensa, y havent-los donat est avis en escrits, que era
ja hora de vespres y jo ab los que venien en ma compania estavem encara
dejuns, procehirem per menjar un bossf de peus y al temps que estavem
menjant donf orde que•s tocas via fora, y se tocaren les campanes, atambors
y una trompeta, manant a tota la gent generalment que encontinent, ab ses
armes, acudissen a la placa de dita vila y havent-se tocat via fora per spay
de mes de una hora, entenent que la placa estaria plena de gent de armes,
me post a cavall ab los demes de ma compania, y arribat en la placa noy
trobf ninguna persona, de que fiu to sentiment que tal inobedientia merexia
fent algunes demostracions de rigors ab to batle y un jurat que aparegueren
allf, y los donf orde que fessen crida que en pena de la vida que tota la
gent de armes acudfs a Lluch per servey de sa Majestat, y per no dexar la
persecutio de dits delinquents anf a Duch ab compania dels dits quatre o
sinch ministres per montaiies aspres y perilloses, caminant per elles fins a dos
hores de nit (era el 15 de mayo de 1619, segun la carta escrita aquel dia at
alguacil Ferrando) que arribarem a Lluch, y essent allf fiu diligenties perque
los bandejats contraris vinguessen guiats y recusaren venir de manera que
sols vingueren quatre de ells y apres arriba molta gent de les viles de Selva,
Campanet, Pollensa y Alcudia, y tota aquella nit se feren les diligenties pos-
sibles en enviar ab squadres dita gent, ministres y bandejats guiats, en per-
secutio de dits delinquents y, despedida dita gent, jo me partf y anf a Pollensa
ahont trobf to dit algutzir Ferrando y li demani quant havia que era alli, y
me dix que aleshores era arribat per to que seria menester, y encontinent
me post a rebrer la informacio del dit cas y havent trobat culpat lo pare de
dit Grua, donf orde als ministres que tenia allf que anassen a regonexer les
cases de la pocessio de dit Grua y altres Ilochs y to capturasen si 1 trobaven
allf y que fesen diligenties si trobarien tambe que s fossen juntats allf per
dit effecte los bandejats y que secrestassen tots los bens de dit Grua, y,
anant-se n dits ministres per dit effecte viu que dit algutzir Ferrando se-n
anave ab ells; jo li diguf que testes allf per si acas to havia menester y en
effecte resta, y tornats dits ministres y acabada la informacio nos partfrem
tots junts de dita vila y anarem a la de Sencelles y de aquella tornarem a la
ciutat y aco es la real veritat de to que passa en dita occasio y consta per les
cartes que jo scriguf al Sr. virrey y respostes que rebi de Su Sa. Illma., y to
intent que tinguf y to que•m mogue a fer tot lo sus dit fonch la obligacio
de men offici y servey de sa Majestat y procehir de la millor manera que
poguf a que•s fes tot corn se devia y se evitassen inconvenients y entench
que en dita occasio de dita persecutio, que dura vint dies, fiu tot lo que hu-
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manament sabf y poguf en servey de sa Majestat, sens reparar a la mia salud

ni perills de la vida, ni ab gastos que fiu de ma hazienda propia y fonch de

molt profit com de les cartes del Sr. virrey se veura; y apres he entes que

la diligentia que jo fiu en Selva en fer posar en dit puesto al dit algutzir

Ferrando y sos companys era stada de gran consideratio perque la nit apres

que jo m partf de dita vila entraren en ella los bandejats y Juan Ferragut

Boda, que era lo mes facineros y cap de aquells, passa per lo lloch hont dit

Ferrando y sos companons estaven, y dihent hu de sos companons que•1 aco-

metessen y capturassen, lo dit Ferrando dix que sperassen que n vinguesen

mes y entretant lo dit Boda sen ana y no se feu moviment ni cosa alguna

contra de ell, important tant la captura del dit Boda, y esta es la veritat com

en son lloch y temps mes llargament se confirmara, y si cosa se ha imagina-

da en contrari es pura malfcia y calupnia.

(ARM, Misc. Pascual, XIX, pp. 619-631.

No hem pogut trobar els documents que copia Pascual).

5

Interrogatoris entorn de l'empresonament

d'un lladre anomenat Martorell

Miquel Cabot, de 22 anos. fol. 740.

Dixit: Circa de un mes despres que hagueren mort a don Jaume Berga

jo-m trobave a la vila de Ynca ab altres comissaris reals en persecutio dels

Bodas y havent-me feta instancia Hieronim Figot, de Muro, que jo capturas

a un lladre qui de llinatje se deye Martorell, dient que havie robat un porch a

un cunyat seu de dita vila de Ynca y altres robos de bestiars, y capturf al

dit Martorell y trobant-se allf acas lo Dor. Albanell, jutge de corts, li n donf

raho y li diguf que tenia al dit lladre a la preso de la vila, y dit Dr. Albanell

mostra agrahir-m'o dient que havia fet molt be; y essent-men jo anat, al

cap de un quart, me envia a demanar y viu que Pere Callar estave ab ell

assegut al costat, y digue m dit Dr. Albanell per que havia pres aquell home

sens orde seu, arreganant-me y lo matex me arreganyave Pere Callar, mos-

trant estar molt fallo, dient que tots los que anaven servint al rey noy anaven

sing per vellaqueria, y jo respongui al dit Dr. Albanell que havie pres al

dit Martorell per haver tingut instancia de Hieronim Figot y que, quant lo
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rey me havia donat comissi6 me havie donat poder que pogues pendrer a qual-
sevol persona que degues al rey, y aleshores dit Dr. Albanell me digue si jo
havie provanca, y jo li diguf que Ii aportaria lo instant y los testimonis y
aleshores dit Dor. Albanell, present dit Pere Callar, que segons despres en-
tenguf era gran amich de dit Martorell y que•1 servie dit Martorell ab moltes
coses, mans ab molta colera al algutsir Ferrando y a Bernat Bonet, cap de
guayta, y altres officials que pesassen a le pres6 al instant y als testimonis, y
a mi me va manar que men anas a le pres6, y va manar que encontinent
traguessen al dit Martorell de la pres6, com en efecte lo tragueren enconti-
nent, y jo men anf que pogue conexer to dit Dr. Albanell que no estave ab
mi de colera y vehent que venfa lo alguazil Ferrando tras de mi, per pen-
dre m, Ii diguf que no se acostas, que puix la justfcia me tractave de aquella
manera per ben servir, que no volia guiatje,

Anade que be es veritat que dit Dr. Albanell ha amostrat particular odi
contra los ministres del rey que perseguien los Bodas, y aq6 se perque he
vist que dit Dr. Albanell no podia veurer a Juan Gual, ni al alguazil Ferran-
do, ni als comissaris que perseguien dits Bodes y tots a la una nos quexavem
dels malstractaments nos feye.

Miguel Ferrando de la Carcel, alguacil real, edad 44 anos, dice. fol. 742b.
Jo -m trobave en la vila de Yncha ab to Dor. Albanell fa circa de dos

anys y havent Miquel Cabot y altres capturat a un home qui-s deye Martorell,
vingueren Jos dits Cabot y altres que anaven en servey del rey a donar-ne
rah6 al dit Dr. Albanell y lo dit Dor. Albanell ho lloa y los ho agrahf y al
cap de una estona vaig veure que vingue a parlar al dit Dr. Albanell Pere
Callar y parlant ab ell lo dit Dr. Albanell crid a no se qui y Ii dona orde
que cercassen al dit Miquel Cabot y to fessen venir devant de ell y tantost
estigue allf lo dit Cabot, y dit Dr. Albanell tracts molt mal de de [sic] pe-
raules al dit Cabot y als altres que anaven ab dit Cabot per rah6 del dit
Martorell que havien capturat, y to dit Cabot replica dient que y havie tes-
timonis de com era lladre y que com a tal lo havie pres; to dit Dr. Albanell
ab grandfssims crits digue o a vosaltres y als testimonis merexerfeu esser po-
sats tots en una pres6» y digue que Ii partissen devant, y to dit Cabot y los
de sa compania sen anaren y apres que foren fora, to dit Dr. Albanell me
dona orde a mi y al alguazil Pablo que capturassem al dit Cabot y a Juan
Beltran, als. Flassada, que avuy es fora del regne, y acf to dit alguazil Pablo
y jo anarem a fer diligenties per dita vila de Yncha per a fer lo que dit
Dr. Albanell nos havia manat y no-Is prenguerem perque entre nosaltres trac-
tarem que no era ben fet pendre is puix anaven en servey del rey y havien
fet be son offici y perqc veyem clarament que dit Dr. Albanell no-u feye
sin6 per fer-ne pler a dit Pere Callar, y del dit cas en la vila de Yncha se-n
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feu molta admiratio de veure que haguessen alliberat a un home pres per lla-

dre sens averiguar-o, y que haguessen manat posar en la preso a qui•l havie

pres.

(ARM, Misc. Pascual, XIX, pp. 661-665. No hem pogut trobar els

documents que transcriu Pascual . El copista tampoc no data els in-

terrogatoris perb deuen esser del final de l'estiu de 1621).

6

Entre les acusacions contra Agusti Albanell hi havia la seguent:

Ytem possit que estant pres Llorens Viacava se li envia una carta de un

amich seu dient-li que si volia fugir de la preso per tal dia li tindrien lo

aparato fet y que matarien lo alguasil Ferrando , que aleshores guardave en

les presons, y a son germs , que era escarceller , sabent quals cores lo Sr . virrey

mans al Dr . Albanell, aleshores jutje de Corts , que fes deposar lo dit Viacava

y rebes informacio de la dita fuga y cbmplices de ella y de les altres coses

de que el dit Viacava sabia , lo qual no sols [no] obef al Sr. virrey en lo

desus dit , perb encara el trague de les presons sens deposar , dient al Sr . virrey

que lo dit Viacava havia ja deposat y per lo que vingue apres a noticia del

Sr. virrey que lo dit Viacava no havia deposat , lo dit Dr . Albanell rebe la

depositio de aquell estant fora la preso , contra tot stil y justicia , y es ver.

(ARM, Misc. Pascual, XIX, p. 615. Els capitols contra Albanell son da-

tats el 2-VI-1621).

7

Testament de Miquel Ferrando de la Carcel

Die V mensis Juny Anno de Natte. Domini MDCLI.

En nom de nostre Senor Deu Jesuchrist y de la humil Verge Maria, mare

sua y advocada nostra, amen. Com stiga scrit per lo sanct profeta, dient:

ndispon de to casa perq. has de morir y no sempre viura>>; per co jo, Michel

Ferrando de la Cartel, olim alguatsir, stant algun tant indispost per la vellesa
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y algunes xaques ab e que en mon ple enteniment, volent dispondre d'els bens
que Deu Nostre Senor me ha encomenats, fas y ordena aquest meu testa-
ment, ultima y derrera voluntat mia, en lo qual pos y elegesch marmassors
meus y de aquest meu testament executors a la dona Catherina de la Carcel
y Penya, me nora, y a sor Elisabeth de la Carcel, me germane, les quals prech
que si s'esdevindra que jo muira sen fer altre testament ells y quiscun de
ells cumplen y executen esta mia ultima voluntat corn abaix troberan scrit y
per mi ordenat.

E primerament y antes de totas cosas acomenant la mia anima en mans
de Nostre Senor Deu Jesuchrist, qui le ha cresade, y ab to seu preciosissim
sanch redemida, elegesch sepultura al meu cos mort fahedora en to isglesia del
glori6s Sanct Francisco de Paule, le qual vull se fasse a coneguda de dites
mes marmessores, per la qual lex charitat necessaria. Y perq. Deu Nostre Se-
nor me perdona mos peccats fas los Ilegats pios seguents. Primo lex al reve-
rend senor rector sinch sous, moneda de Mall[or]a, per son dret parrochial.

Item vull y man que taut prest corn posible sie em sian ditas y celebra-
das setante-y-sinch missas baxas de requiem, co es sinquanta en dit monestir y
vint-y-sinch a la isglesia parrochial de Sancta Eulalia, per una volta tantum,
per las quals man donar-los dita charitat.

Item vull y man que axf matex fassen dir y celebrar las missas de la
senora Antonina de la Carcel y Contesti, q., me muller, aqui ahont ella dispon
en son testament.

Item lex a sor Elisabeth de la Carcel y Ferrande, me germane, sinch lliu-
ras per bon amor per una volta tantum.

Item lex a Geronia Mir y de la Carcel, ma germane, sinch lliuras per
bon amor per una volta tantum.

Item lex a Baptista Caules, mon net, y a tots los demes sinch sous, mo-
neda de Mall[orc]a, per tota part, heretat y legittima sobre mos bens a ells
partamvent y spectant en Jos quals los sian compresas tres-centas lliuras doni
a se mare y me filla. Pagades emperb y satisfetas totas cosas, en tots los altres
bens meus, mobles, inmobles, drets y actions presents y venidors fas y insti-
tuesch hereuas mias universals y per iguals portions a Catherina de la Cancel
y Antonina de la Carcel, donzelles, mes netas, salvo que eventatje a dita
Catherina en sinquante Iliures mes que a dita Antonina, ab esta conditi6:
que morint la una sens infants substituesch a la altre, y morint totas sens
infants Jos substituesch a Michel Ferrando de la Carcel mon fill, y en cas
aquell moris sens infants substituesch y hereve mia fas a Catherina de la
Carcel y Penya, me nora, durant tot to temps de la sua vida y despres
mort de aquella fas y substituesch hereue mia a Catherina Llobera y de
la Carcel, me neboda y als sea., elegint encuradora de la mia heretat a
dita ma nora fins ditas mes netas sian collocades en matrimoni atribuhint-li
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tot lo poder que a semblants curedors se pot donar. Aquesta es la mia ul-

tima voluntat, la qual lloha, approva, ratifica y confirma, la qual vull valega

per via de testament, la qual, si no valdra o valer no podra per via de tes-

tament, alomenos valega per via de codicils o per aquella via que millor per

ultima voluntat mia valer y perpetuament tenir podra, cassant [sic] y revo-

cant tots y qualsevols altres testaments, codicils y ordinations per mi fins are

fets y ordenats en poder de qualsevols nottaris o scrivans encara q. sien

aquells consebuts sots expresio de qualsevols paraules derogatories perque de

tots aquells me penet haver fets y firmats, acceptat de aquest mon testament,

lo qual es mon 61tim voler y vu11 prevalega a tots los altres, lo qual testa-

ment fonch fet dins la present Ciutat de Mall[orc]a als sinch dies del mes

de Juny del any de la nattivitat de Nostre Senor Deu Jesuchrist mil sis-cent

sinquanta-y-un. Senya•1 de mi, Michel Ferrando de la Cartel, testador predit,

qui lo present testament lloha, concedesch y firma.

Testimonis cridats y pregats per boca propia del dit testador To-

ren Michel Ausina, brasser, Gabriel Serre, bastax, Francesch Serre,

Vicens Amengual, Baptista Caries, paraires, Pere Oliver, Bartho-

meu Rul•lan, tixidor de Hi, y jo, Jaume Llobera, not., qui cridat

y pregat he rebut to present testament y per ser esta ma voluntat

pose dexe y firma.
Michel Ferrando de la Carcel.

Fonch publicat lo present testament als 5 de janer 1652, per mi, Jaume

Llobera, not., a instantia de ditas germanes y hereues predites, presents per

testimonis moson Barthomeu Vanrell y Jaume Vilalonga, tixidor de Ili.

(ARM, Notaris, LL. 235, sense foliar. Tambe es a Notaris, LL. 233,

ff. 74-75).


