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ARXIVS [lE L'INSTITVT DE CIENCIES 

VERSIO J)'Ól(f(,I,',\LS :\!TCLESOS I ¡\LE~li\NYS 

A. \' 11 

• 

L'clc111cnt csp~lnyol cn Lluís Vi\'cs 
• 

I 
• 

LA INFLUENCIA DE V ALENCIA EN VIVES 

. . 
Considerant aqllè1la època admirable de la H.cnaixença espanyola ~lmb l'esplendor 

litcraria d'un Antonins Nebrisslnsis, '1111 Arias Barbosa, la. seva gloria arach'.mica dl' 
Jiménez i Alcalà, la brillantor de la Cmt de Ferràn i d'babel, no pot mirar-sc com a 
completa cap informació sobre la Renaixença meridiOlüt1, per molt qu dt>talli les 
manifestacions de.la vigolia intel·ltctual -italiana! si omet la inclusió d'Espanya dins 
la perspectiva. De fet, en els començaments del segle XVI ben apart dd poderós 111m'i
ment lingüístic de la l talia, existiren moviments de Renaixença, conscientment rego
neguts a través de l'Europa culta; el de França, associat amb el nom de Guillem Bnd '-; 
el dels Països Baixos representat prr Desideri Erasme i el d'Espanya, la capital contI i
bució al qual, s'encarna en la persona de Joàn Lluís Vives. Aquests tres noms eren rc-
gQneguts com el gran triunvirat de la república de les lletres. " 

S'ha dit que «Lluís Vives només fou espanyol per l'accident de la seva naixença)) (1). 
La tesi que provaré d'exposar i d'il-lustrar, serà oposada an aquesta afirmació. Donaré 
raons en favor de la opinió, que les circumstancies naturals qui envoltaren la creixença 
de Vives, produiren en ell una profundíssima impressió i dins l'alambí de la imagiilaci() 
seva, influiren damunt ds seus peI).samcnts, modificant-los, com sobretot s'observa en la 
seva' obra estructural més important De Tradendis DisciPlinis, d'aital faisó, que no 
serà desencertat cercar en la seva ciutat nadiua i en la seva patria, la font d'algunes <1(' 
les seves més sorprenents i originals opinions en materia educativa. Fou a Valencia on 
nasqué Lluís Vives en 1452 i a l'Escola o Academia valenciana (tan recentment conJirma-

- da en els seus estudis amb sanció Papal), que Vives féu els primers cstl'dis. Valencia 
·llayía adquirit plena conciencia del gran canvi produit per la Renaixença i del gloriós 
prestigi de la Cort de Ferràn i d'Isabel. Cert és, que en alguns respectes Valencia sc 
mostrava reaccionaria. Així, en 1.-1-81, el notable escriptor Antoni Calà Harana dd Ojo 
concgut per. tot Europa amb el seu nom llatinisat el' Antonius Nehrissensis, produí l( s 
scyes Introductiollf!.s l((tiJlCl!, exposant la gramàtica llatina segons (']s principis de ]a 

• . 
(I) J:n \111 c""ilol rd .. r('nl a la historia (>spall\'ol.l ('I)' ,1 ¡{,'naix('menl, ¡'scrit per 1\11 rru¡lit d" grall il'II\Mrari(' i prll('trarió, 

l,·, "1'")'OIlS dl'l <jl\;d S¡'1I1 ¡[¡¡(II"S ¡['alt ",'sl><' ('I<-, (·1 difunt :\Ir. H, ¡¡I\lll-I' n '.rk(· "n 1.1 Ca"",,.,d~t' ""dfrll /-{¡,¡"rr. ",,1. I. l'. 37". 
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Renaixença i durant llarg temps encara se perllongà' en" les escoles espanyoles la lluita 
entre'ls vells gramàtics del mig-evalisme i Ja 'nova grainàtica d'Antonius Nebrissensis. 
P~ls temps mateixos en què Vives anava a l'Escola de. Va!cncia, el séu mestre, Ami
guet,. l'incità a resistir l'influencia d'una nova edició de la gramàtica d'Antonius pre
parada per Petra Badía, i pub1icàda en 1505. La historia diu que Amiguet induí 
Vives qui aleshores apenes tenía quinze anys, a escriure i a pronunciar declamacions 
contra Nebrissensis i Badía. Però aquesta oposició, moguda pel mestre de Vives, fracassà, 

• i la nova gramàtica penetrava a l'Academia valenciana en 1507. No cal traçar aquí la 
historia de les escoles .valencianes, la qual·culmina amb la fundació de la Universitat. 
Això ho han fet ja plenament el senyor don Vicens Vives i Liern en son llibre. Las 
Casas de. los Est'l-tdios en Valen cia (1902) i el senyor don Francisco de P. Vilanova i . 
Pizcueta en la seva Historia de la Univ(Jrs1'dad Literaria de Valencia. Vives dóna una 
descripció de l'Escola Valenciana en la seva Ovatio Virginis Marice (I). Les tradicions 
intel-lectuals i literari es d'aquelles escoles' remuiltaven a 1245, al reialme de Jaume I 
d'Aragó el Conqueridor, i evidentment havíen exercit estreta influencia en aquella ardent 
joventut valenciana i entre ella, especialment, en J oàn Lluís Vives. 

I 

En quant a la participació personal del noi Vives en aquell moviment, el séu viu 
sentiment de llealtat s'evidencià en l'apoi que donà a la opinió del séu mestre. Més tard, 
però, en de Causis Corruptarum Artimn (2) va regonèixerNebrissensis com a escriptor 
qui! per la seva variada i vasta erudició, puix era versat en tota mena ·de literatura, 
podía assumir qualsevol tasca o dignitat que's proposés. 

Mentre Amiguet havía anat inspirant al lleial escolar aquell antagonisme contra 
la'nova gramàtica de la Renaixença, Valencia esdevenía una ciutat remarcablement pro
gressiva, oberta a les noves' idees, i Vives, sens dubte, respongué com catía a les influen
cies d'aquell medi. Valencia 'fou la primera ciutat d'Espanya qui establí una impremta 
en I47I. El primer llibre clàssic imprès a Espanya, sortí de l'Impremta valenciana en'. 
1475 (3)· Més tard, en' 1521, essent Alonso .l\Ianrique gran Inquisidor, \Taren ésser cap
turats dos grans embalatges de literatura' luterana en un vaixell ho1'landès i cremats 
en la plaça. del Mercat a Sant Sebastià. Anaven dirigits a Valencia. 

J a veiem, doncs, com la ciutat nadiua de Vives,. a despit dels mestres conservadors 
i dels estudiants acadèmics, s'associava amb tot allò que, en relació amb aquella època, 
representava un moviment progressiu intel-lectual i 'literari, fortament, per mitjà d'una 
joventut ben dotada i ardent de saber, encara que de moment aquesta no realisés" 
la plena significació d'aital moviment. 1\1 es, apart encara dels esdeveniments de la Renai- . 
xença contemporanis amb l'infantesa de Vives, les primitives tradicions històriques 
bategaven estimuladores. La mateixa paraula Valencia era mirada com equivalent 
del nom de Roma, puix Roma era derivada del grec .P(Í>¡J."fl, i així significava lo mateix 
que Valencia, es a dir, Poixança. Havía sigut capital dels edetans i colonia romana. 
«Poixant ciutat» com se considerava, va ésser presa en 413 pels gots i en 712 va caure 
sota la dominàció dels alarbs els quals li dugueren la prosperitat i les fonts de riquesa 
que mai més ha perdudes. En les mans mahometanes Valencia mostrà una notable 
iniciatjva emprenedora i aleshores constituía una república. 

Després de vint mesos de siti, Rodrigo Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, unit 
per naixença amb Burgos, amb el séu exèrcit d'«ardits aventurers» arrebassà Valencia 

(I) Opera 1792·80. \"01. VII, p. 127. \'. F""ter Watson: l'ives: 011 Educa/ioll, p. xh·ii. n. 27.· 
(2) Llibre li, cap. 2. Opera OI/mia. editat per ;\!ayans a Valencia I782'90, pp. 8.~. 85. 
(3) J. E. Sant1ys: Hislof)' ol Classical Sc}¡¡¡larship, vol. U, p. 157., Von Hefelc rdereix LJU(' en 1478 ¡uu f~ta a Valen cia una 

traducció dp part d .. Ips Sagrades Escriptllr~s pel germà de Saltt Vicens Ferrer . 
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als alarbs en 10Sl5, duminant-hi lins a la seva 111urt en IO<J(). Vale lcia, nu sempre tan 
poderosa com pretenía ésser pel séu nom, tornà a caure en mallS d ls alarbs i fou f1nal
ment" guanyada a E spanya per Jaume l d' .\rag6 en 1238, esdcven nt part dels dominis 

, castellans pel matrimoni de F ern'ui. i d'Isabel. Valeilcia conservà ' conserva a vu i dia, 
els fruits dels sòlids sef\'eis delS alarbs elwcrs la. seva agricultura' la seva industria i 
el refiIiament de maneres i ht cortesía. han dei. 'at una marca. bell ' istintiva ell aquella 
provincia. Cada cop que Valencia era coilquedda, s'assimil~l.Va SCI pre nov s 'caracte
rí~tiques que en mig de 'la seva unitat revelaven divcr:,itat d traços. El preclomi .
literari i científic dels alarb~, des del SL'gle VIII al x, donà una grac a i uns encis(?s l'Sp '
cials a Ja literatura valenciana, que explica en certa manera la gran llpcrioritat dels séus 
distingits metges i advocats. Aqllest agut Interès pel dr t i ~a med cina és característic 
de Lluís Vives - sobretot en el séu llibre d'educació, De tradclldi a isciPlillis, - i és p r 
això que podem atribuIr l'origen del séu inter¿s pel les pla.terics In diques i legals a la 
tradició valenciana, especialment si recordem l'afecte amb què t'ns r arla del séu avi .l11a
ü'rn el jurisconsult Enric "March (I) qui inicià Vives en Dret a Valcncia, i del séu 
amic el metge J oàn PDblacion (2). . _ . 

La predilecció dels valencians envers' la medicina, derivada del alarbs, ens. e. 'plica 
també l'interès vivíssim demostrat per Vives al suggerir son tra.ct 11cnt per al pobres 
febles i malalts, i especialment al referir-se als anormals i afligits i l la necessitat d'una 
pública provisió municipal en favor d'ells. L'al'lusió als sords i 111U - en el de Anima (3) 
pot ésser, molt bé deguda a experiellcies fetes a Valen cia i és dign de remarcar-sc que 
si s'exceptúa Rodolf Agrícola, Vives sia palesanwnt el primer esc iptor que tracta de 
l'aspecte educatiu de la sordera. H.,especte a la ceguetat probabl 11ent se n'han OieI t 
a la observació de Vives quan cra noi , a Valcncia, alguns cas'. ~atllralm('nt, 'ls 
escriptors del Nord d'Europa vivint en encontrades on liacc;ió dire te dels raigs dd sol 
no és sentida, amb t~nta ,intensitat eren menys portats a estudi r aquesta materia. 

Valencia és amb justicia descrita com ,el «jardí d'Espanya». ~r séus arrossars amb 
el sistema moresc de regadiu són cosa sorprenént per al viatger n 'rdic . . A més a més, 
però, és rica en tota mena de llegums i fruits i el seu clima sllbtrol ical no podía menys 
de romandre com a delitosa memoria en aquell a qui el fat dugu a passar la darrera 
part de la se.va vida en el ~ Tord d'Euro15a. No existeix a Espanya c p ciutat que compti , 
amb homes i dònes millor dotats físicament ni que posseeixin ur sentit més pregón 
dels matiços de la vida en cada ocasió, així en maneres com en vest ,com en tota mena 
de discerniment. No car dubtar que aquestes característiques er n tan marcades en 
temps de Vives, com ho són avui. El qui visita, Valencia és atr t per la Catedral i 
aquellC!- remarcable mostra d'aquitectura gòtica la Llonja - - q e és a l'ensems un 
signe exterior de la prosperitat de la industria de la seda a Valencia; No obstant, encara 
que la torre de la Catedral --cl .JIiquekt -- fOll construida abans e la fi del segle XIV i 
]a Llonja cap a últims del xv i ambdós, per tant ja existíen en te ps de Vives, no és 
pas, d'aquests interessants edificis de ço q.ue'ns parla en els seus 11" res: són més aviat 
les coses naturals de la seva estimada t erra i les característi( les de hi bategant 
vida humana a Valencia ço qui atrau els p ensanwnts de Vive " ço que ell desitja ' 
descriure als altres. Tot allò aparegué als ulls de Vives com apa gué als de H.ichard . 

(1) l'ot \'Cllr t> 's II l1a i" for Ill ació sobre la LlIllilia <I j, ~ 1 .. rl'J¡ (',,1.1 IJltrüllll l'ció a 1." >,,, 1>1'<',< d' A ias Jfarch, vol . r, l' ubli cadl's 
lwr l' I ns titut d ' E, tlld" Catala ns. . ' 

(2) V. p, 3,1 mlril , Aejll{'sts a;;s uI1l I'U:s 5e;n <,o nsidl' ra ts ('s pr ... i. IIJIC'nt ell Dc :)"I>ve ll/i"ne PaJtp no" de Vives, en cara que cn 

• 
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D c " l ll ima se fan ,,l'I\ls ions C] IH' be ll !>{, p oelen ha\'er r~ ta t - u ~gr rÍ<lc" Iw r It-s tradi cions .... al e neiall " • 
(, ) Opera , IIf, p . 373 , 
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Ford · (r). Si els poetes de l'antiguitat col-lücaren els seLlS Camps Elisens a les vores 
del Betis, els alarb . ." amb no menys justicia, cJUocaren el seu paradís en l' Horta, el jardí 
del Turia. Imaginaren que el cel era sospès dll11Unt d'ella i que n'havía caigut un troç 
a la terra - cadu1n hic cecidisse putes. 

Un dels rel1evants mèrits de Vives és el d'haver romput amb les subtilitats i abs
traccions mig-evals, donant-se a l'espontani i saborós gaudiment de lo concret. Fugint 
de lo metafísic girà son· esguard vers lo físic, lo natural.' . 

Vives deixà Va}encia aproximadament als disset anys, però els efectes de les pri
merenques circumstancies que l'envoltaren, no s'esborraren en ell mai més. En I538, 
cièu anys abans de morir, va escriure les seves Exercitationes Linguce latince. Aquest llibre 
consisteix en vinticinc diàlegs o conoquis per a escolars, escrits amb el propòsit d'exerci
tar als estudiants en paria llatina, escrits en bon llatí, i pera expulsar de les escoles les 
frases barbres que s'havíen anat agombolant en l'ensenyança del llatí durant l'Edat 
Mitjana i que seguíen dominant de manera universal gairebé,en les escoles ordínaries. 
Però a més a més del propòsit d'introduir el bon llatí, aquests coHoquis s'esforcen · en 
oferir assumptes interessants pera la conversa dels alumnes. Amb la seva sinceritat 
realista, aquells diàlegs donen l'evidencia d'una realitat inconscientment sentida (2) . 

. Les Exercitationes de Vives, per això mateix, encara que sols se proposin ·formar un 
llibre de text) vénen a ésser en realitat un importantíssim tractat educatiu, on, eri . 
forma concreta, Vives planteja espontaniament la materia que el} creu apropiada per a 
les escol~s. El llegidor que consideri els passatges que donem a continuació regoneixerà 
que Vives, amb un senzill encís, planteja la qüestió de l'estudi i la observació de la 
Natura, per més que sembli haver-se proposat solament l'ensenyança de là parla lla
tina als seus deixebles. Jo crec que al fer això, Vives és el primer entre'ls modern:i 
educadors en advocar per la observació de la Natura com a preferible i apropiat es
tudi per als nois de col·legi. Caldrà remarc.ar que malgrat parli d'altres llocs, els trets 
característics de la seva Valencia nadiua semblen haver acudit espontaniament al 
primer terme de hi seva imaginaciò . 

1. Sé tracta d'un diàleg on. se descriu una excursiò acadèmica (3): S'hi descriuen 
els enèontorns de París . 

lVIisiPP1tS: Mira·. que suaument s'.es.cola el riu. Quin delitós murmuri produeix l'abun~ 
dant crestall de l'aigua entre les daurades roques! Sents el russinyol i l'oriol 
com canten? Certame.nt els encontorns de París són ben delectables! 

Philippus: Que plàcidament flueix la corrent del Sena... O! amb quina art màgica 
es mostra vestida aquella prada. 

!vfisiPpus: l per mà de quin meravellós artífex! 
/ 

Philippus: Quina suau sentor exhala! Vulgues cantar-me alguns versos de la faisó 
com tu sabs fer-ho . 

(1) Hand-book tor Travel/ers in Spail', 1845, vol. I, p . 429. La primera edició de !a .Espanya, de Ford és avui r.ara. Mcs 
C' llll a resum de k< " tiguitats i tradicions d'aquell pais encara no ha ésta,t superaua per cap lIihre all~ l è3 sobre' ! mateix. 

(2) Fosfer \\' "lsoll: Tl/dor School-bol' Lite: Thc dia/oglles ot ¡!tan Litis Viv", (maslalcd Ior the firsl time ¡¡¿to Eaglish, Lon
UOll; J. M. Dent (lg08), p. xxxii. 

(3) Diàleg IX lla et Equ!ts, Tudor School-Lit,', p. 61. No's pot considerar ·aquesta com un prototipus de la moderna ex· 
cursió escolar? 
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II. Se tracta d'un diàleg titulat: Garfim!es (r) . 

Bambolio: Escolta, un russiny01! 
, 

Graculus: On és? 

Bambolio: No'1 veus allí, c1allHlllt d'aqlll'lla 1>1 anca? Escolta amb (Illin<l ,t!ch'nci" c,Ulta, 

Nugo: 

. 
no para mal. 

• 

(Com diu Marcial) F1et philoliída ndas. (El russinyol plora una 1l1111:'

tieia.) 

Gracu¿us: Què té d'estrany que tan suaument refLli si ens kt vingut <1e l'Atica on 
les mateixes ones de la mf.r s'estenen per la platja 5('nS(' perdre mai el rittlH'? 

Després s'introdueix ell el diàleg ]a faula. clàssica del H.l1ssinyol i la 
Puput. (V. Ovidi: AIetaJnorphoses, libo VI, i Virgili: ¿Eglog/lcs, VI.) 

• 

III. .Malgrat Vives no assocíi explícitament Va1encia amb el djàkg J)cilIllIJll!ali(} 
JIatutince podem fàcilment compendre -que, en imaginació es traslladava al Ü'lllpS d(' la 
seva infantesa quan un dels interlocutors diu als séus amics: 

«No emprenguem l'excursió precipitadament, sinó tran<jllilallH'llt i gentil. 
Fem el tom de les muralles de la ciutat clucs (J tres \'<:,gad('s, c\ro l11,Ull'ra <¡\I(' 

poguem amb tota llibeltat i pau contemplar aqueixa vista esplèndida » (.j). 

Vives descriu després la primavera: 

J oannúts: «Cap sentit romàn sense un senyorial fruiment! Dl' primer els ulb! Qllants 
.. variats colors, quina vestidura damunt la terra i els arbres! quina catifa! 

On trobar pintures comparables amb aquest espGctacle? .. No sense raó el 
poeta espanyol Joan de Mena nomenà al mes de Maig pintor de la terra. 
Després la orella. Que deliciós de sentir e.l refilar dels ocells i sobretot del 
russinyol! Escolteu (quan canta' en l'enramada) com ne brolla, al dir de 
Plini, el sò modulat per lapedecta ciencia de la música ... En bona Y('fi

tat, trobem sempre en el russinyo1, com aquell trobava, l'estudi complet 
i l'escola dQ la música. Els séus petits consideren i escolten les notes, imi
tant-les. El tendre deixeble escolta amb ardent aplicació (tantdebò els 
nostres mestres obtinguessin una atenció parella!) i produeix el sò escoltat. 
l després tornen a callar i escoltar. La correcció per l'exemple, i un cert 
sentit crític per part de l'ocell-ensenyador són aplicats estrictament. La 
natura però els guía com cal, mentres els sers humans tenen d'exercitar difi
cultosament les seves disposicions. Afegiu a tot això el suau perfum. que 

(I) Tudor School·Ufe. p. 45· 
(2) Tudor ·Schoo/.Uje. pp. 88-90. 
(3) Malauradament això no és possible tks Ul' Vall·llcia. La historia diu «11,,'1 Cid f,'u pujar la ·seva esposa dalt el f' tot 

dei l\liquelet perquè veiés la placnt encontrada que ha\'Ía .c..onc¡ncrida.· l';s una ascensió que cap visitant el" Valpnria dpixa 
de fer. Fqrd, en 18 ¡S. diu: .Les muralles dr Val"llcia con,truid,'s ell 1356 ]l"r l'ere IV Són molt perfectes . Fpu-ne el tOIn . • Vo· 
lum I. p. 438. 
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cada lloc respira, els prats, les messes, els arbres, i ,fiús els camps incultes! 
Per tot arreu on us gireu, la boca troba sabors agradables, fms en l'aire 
mateix, que sab a b primerenca i més dolça me1.» 

• 

Així Vives obre' de bat a. bat son cor als nois d'estudi, demostrant que guarda 'els 
. sentits aguts i ,amants de la natura que tenía durant sa, joventut a Va1encia:., I no és' 

aquest amor de.la natura sentiment" estètic; solament, En De Tradendis Disciplinm (1) 
Vives avanç,a la seva teoría· educativa, que l'exercici de Ja lògica. dèu ésser compensat 
i 'completat per l'estudi de 1a natura., 

. ..:\.mb pregón instínt educatiu.' el filòsof valencià diu així: «La joventut .trobarà 
l'estudi 'qc1 coneixement de la Natura molt 'més fàcil que una materia abstracta, puix 
aquell.pot ésser adquirit ,per .la penetració dels sèntits naturals, mentre que' un estudi 
intel'lectual abstracte requereix çoneixences en diverses materies de la vida, experiencia 
i una bona memoria (2). Devem consiqerar en primer lloc, les coses més fàcils de t.onèi
xer, cqm són aquelles que's· mostren, evidents als sentits.» Perquè els sentits 'són les 
entrades de totaconeixença>l (3). 

Vives s'oposa molt a l'estudi, pel llibre, de, la Natura. L'estudiant ha d'ésser un 
agut observador. No ha d'ésser obstinat, presumptuós, querellaire. Aquesta constant . 
observació és la' qui porta grans aventatges a l'agricultura," al cultiu dels fruits sabo
ro::os,. dels aliments i a la proVisió de remeis i medecines. Si la natura és observada 

'estrictament, no és necessaria'cap més,·recreació. Es' per si mateixa un exercici de passeig 
(cleambulatio ipsct). Es a l'ensems escola i mestra (4). . , 

Per aquest estudi de la natura, contrari a les pràctiques mig-evals no és necessaria 
la «disputació», sinó únicament la «contemplació silenciosa», Aquesta (~conteinplaci~ 
de la natura», ,però, és inútil i fins perjudicial si degenera en divagació peresosa. L'es
tudi de la natura pot servir o per a les arts útils a. la vida o per aixecar l'estudiant 
de I a coneixença de les. o bres de, Deu :fins a 1'admiració i l'amor per l'autor d) aquestes 
obres (5), L'efecte pC1).etratiu, així com el comprensiu de l'estudi de la natura és indicat 
per Vives amq remarcable lücidesa quan diu: «Tot ço que'ns mostren les arts ha' estat 
primer en la Natura, així com les perles són en la ccinqui1fa .i les' pedres precioses en la . 
sorra» (6). , ' 

. Heus-aquí, Clones, per primera volta en la historia modetna, ' que Lluís Vivcs ens 
revela el significat de l'exercitació dels sentits en la obsen;ació de la natura. Ell tingué 
també la inicitiva intel-leGtual en el compendre que Ja observació dèu ésser completada 
per l'experimentaGió. Heus-aqui un passatge crucial qui mostra la seva apreciació 
de la importancia de l'experiment observador, u.n parell de generacions abans de Fran
cis Bacon: «La Natura ha donat a l'home sentits corporals i penetració mental per a 
disc,ernir, observar, compendre i apen9.re; a més a més, té un poder de judici amb el 
qual pot reunir ço que estava separat i dispers, guanyant així po~sessió de veritat. 

,Pcr altra banda, pot rebutjar ço qui és contrari a Ja veritat. En aquests judicis pot 
ésser ajudat pels experiments i per l'experiencia en l'ús de les ' coses, amb la concen
tració de la seva ment, amb, aplicació, persistencia, memoria, exercici de les facultats . 

• 

• 

(r) Oper'a (17·2-<lO). vol. VI, p, 3~5 i següents, Llibre IV, cap. I, 
(2) fllld. \'O/. \ '1, p, '317, , , 
(3) l b¡d , p. 318, Les paraules de "iv,es són aqucstes: Illitio exhibl'nda sunt facil1ima, id cst, ,scnsibus ipsis per"ia, hi sunt 

('nÏln ad cognitinne Ill OJlIUenl adittl~. . 
(4) Ibid, pp. 350, I. 

(~) Ibiti, p, 31 g , 
(6) Ibid, l" 250, 
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Quan tots aquests esforços per i)art seva no' siguin suficients, \~indrà l'ajud drls al tr s 
homes, per les ensenyances trameses d'hom~ a home» (1). 

Vives no s'atura en a¿lnest suggeriment de l'ernpleu de la obsen'aciú i (e la ('xpel i
mentació. Senyala la valua' del mètode inductiu" quC' creu efectivament n "ccssari p('1" 
molt que insisteixi en l'estudi observador de].:I, Tatma, 110stra com ' necessm i, 
no sols en l'est'udi de la • Tatura, sinó també en la elaboració d'una tcor a de lleis i 
.d'e medicina; i, com lél: seva aplicació als stuclis del món extel~ior, cra so s paral'l(,1;¡ 
al mètod8 amb què l'art de la Retòrica havía sigut elaborada segons l'cstud de la prúr
tica en cada tropus i figura usat, per Ciceró, Demòstenes i a1trs mod ls, a ,l'escrilll (' 
llurs persuasius discursos (2). 

Així, doncs, 0n adquirí Vives aquest amor de la Natura que'l dugué a uns, ugge-
, riments de tanta portada com la inclusió en' e]s estudis educatius de' la mate 'a t"seucial 

a la cien cia natural? No va, pas adquirir-lo dels séus' professors a la n 1('fsitat cl.c 
París. No li fou comunicat p~ls instnictors de Lovaina, ni tampoc per Erasn ,L' .\ngla
terra a'mb el séu clima sever i le, seves desagradables bOÍles, no hauría atret pas la SC"" 
atenCió, al menys de manera favorable, envers els seus aspectes físics. Aqn "ta devoci{) 
per la Natura, aquesta nova direcció de l'interès educatiu sembla haver si ,ut derivat, 
me sembla, per la seva vida primerenca a Valencia. An això s'ha objectat qt e va deixar 
tan jove la seva ciutat nadiua, (nle'ls séus interessos inü']'lectuals devíen ha\' --sc dcrÍ\'at 
de les circumstancies qui CI1\'o1tarcn la seva vida madura. Quan anà a Pa 's en 15()(), ' 
com ja havem dit, només tenía 17 anys. Va morir en 1540. Els llibr s d'o hem pres 
les nostres citacions, el de Call is Corruptarll'm Artinni i el dc Tradelldis 'Jisciplillis, 
foren publicats en 153I, i l('s Excycitatúmes en 1538; ambdúes, per tant p rtanyen 
a la darrera part de la seva vida. Aquest fet, però, ,no ofereix dificultats a a suposició 
que les circumstancies naturals de Valencia que l'envoltaren quan era jo e van pro
porcionar-li el fons del seu amor per la natura, i la penetració de les ossibilitats 
educaiiyes de l'estudi en la natura, quan esdevingué home~ Hïha només li;na ltra prova 
notable de la profunditat de les impressions primerenciues.: el tan conegut et psicolò
gic, que les impressions dels sentits en la infantesa són sovint acumula es i trans
formades' en el material de les últimes concepcions intel'lrctuals de l'home. No és im 
probable que generalment se trobés que serà' més gran la disposiciú inteU ctual, d'un 
home i més pregonamcnt .la manifestarà, com més impregnat e tig~li per es impres
sions ,que'ls séus sentits reberen quan cra noi. Per tarit, nosaltres gosem atribuir les 
últin1es opinions sobre'ls estudis de la natura a les expericncies dels sentits-i a les natu
rals impu).sions en ell despertades a Valencia en primer lloc, i per la sev< patria Es
panya, en segón. Hem d'admetre, no obstant, que aquest no era el cas com '1 e:ri temps 
de la Renaixença. Erasme expressà. el general sentiment i en realitat, l', xperjenci~l 
general dels humanistes, quan manifestava el desig d'ésser un ciutadà de I I<epública 
de les Lletres, i en aquesta República solament adquirir coneixement de to -a manifes
tació. Tot ço que's proposa el p:resent article rs apuntar les consjcleracions lur pllg1Jin 
preparar-nos per a jutjar si Vives fOll o no nna excepció de la regla. Dit ('n altr s paraules~ 

(1) Lcs paraules de ViYcs CIl aquest pa'5atgc illlportaut ,(¡u: Dt'dit uatura honllni SeUS us in rurpor(': in niuiO "I"rO acu
mcn. quo cernat, intelligat, aprl'hendat: tllm iudiu,tnll, quu spar~a'I' t !lis,ipata in<lagill(' quallam c,olligat. a ,nan<"Ís!'('ndllru 
\'('[Ulll .. , coutradlUll rriícit .. , hinc adiuvatuT(·xpcrillwntis,.ae U5U [('rum, int("ntioll(' animi, studio. ,cdillitat". IllC'll1oria. CXI'r
!'itationc, quae quando sua cuiqm' non sufficiunt. accedunt aliena per doctrinalll ¡"om¡'ni ah hotnin,' trallltam. [) CIIII\I ' C"rrllf>. 
larzoll ArtiulI/, L1ihr(" V, rap. 2, Opera. VI, p, 185, . 

(2) Per a una més ('Ol1lpl("t,1 crítica pd mateix autor, d(· Vi\'('s com a call1pir, tir' l'Estudi dc' la l':atura i d la Cic'll('ia ~I,,· 
derlla i com a precursor <1(" Ba('on i d <éu ús el,·1 mi,tocl( ' il"luctiu, \'('g¡'S Fost("¡- \Vat,on: Viv,,: 011' ¡'; ducali'I/l, ' am1Jriclg," ui -
versity Pr('~s, 1913. • 
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diferent dels séus qualques germans humanistes, Vives trobà amplament les seves , 
inspiracions en la seva vida primerenca a Valencia, a Espanya. En les seves opinions 
educatives, sovint difereix dels altres humanistes_ Les seves opinions se'ns mostren 
'sovint com a elaborades únicament per un home qui compta amb càlides 'remembran
ces de la vida de sa llar~ d'un bell e:nrondarrient natural i una, gran conciencia' de les 
gestes brillants i de les aspiracions de la nació seva. ' 

Respecte a l'assumpte del vernacle, cal nomenar la obra capdal d'Antonius Ne
brissensis_ En 1492 va p1iblicar un diccionari de paraules lJatines':espanyoles i el mateix 
any va escriure la seva Gramatica Castellana, que fou, segons sembla, la primera gra
màtica vernacular d'una llengua romança escrita per un erudit humanista. En 1517 
aquesta gramàtica fou seguida de les Reglas de ortografía en la lengua castellana. Encara 
però, que Antoni de Lebrij a hagués escrit la primera gramàtica espanyola, Vives fou el .' 
primer humanista qui s'obrí pas amb suggeriments educatius ben definits (I), com el de 
introduir el vernacle en la instrutció de l'escola. 

Amb els séus suggeriments en favor de la: contemplació directa i la interrogació 
de la Natura, amb la seva insistencia sobre la significació educativa de ]' exercitamen t . 
df'ls sentits, Vives s'havía diferenciat de 'la tota1 atmòsfera i circumstancies dels esco
làstics mig-evals i fins de molts metges. Havía àfèrmat la seva independencia de pensa
ment contra'l pes sencer de l'autoritat. Com ell mateix diu en De Tr.adendis 'D,isciplinis, 
«els estudiants deuei1 considerar que'ls antics també foren homes i sovint sostingueren 
opinions euades en lesmateries que se'ns rnostren més evidents)) (2). l així, els estu
diants investigadors deliràn apendre de donar llur assentiment a la raó, més aviat que 
a l'autoritat humana. Així estava preparat Vives per a ronipre amb el passat. En aquest , 
punt els humanist es principals se trobaren prou d'acord. Però Vives també estigué dispo
sat, quan considerà la veritat en perill, a separar-se dels humanistes mateixos. El decisiu 
advocament de Vives en favor de la llengua maternal me sembla, ho repeteixo, pendre 
amplement el seu origen en el període d'impressions vivament rebudes· durant la seva 
joventut a Valencia. Es cosa ben clara que la primitiva historia de València dugué a la 
seva ment la urgent necessitat de considerar els problemes del vernacle. Posa de relleu 
la importancia del parlar' en' pur i acurat vernacle en la llar' del noi. Requereix 
que'l parlar de la mare sigui curós i exacte; a fi que'ls nois mai oblidin la forma de la 
parla amb què se'ls expressà quan eren infants (3). «( Perquè imitaràl1' tant la virtut com 
el vici si algún n 'hi hagués en el llenguatge )J. ' 

, Per a il'lustrar aquesta tesi, Vives apel-la a la historia, a Tes experiencies passades 
de la seva propiaValencia, i mostra com Jaume el Conqueridor en 123&, «després d'ha:
ver guanyat la meva terra de Valencia)J de mans dels serraïns, hi portà homes d'Aragó 
i dònes de Lleida i així «els seus fills, amb tota la seva posteritat, cons~rvaríen el llen
guatge de les seves mares que encara avui parlen1JJ. Mes no és prou encara que'l1Jenguatge 
de la mare hagi d'ésser pur: en bé del noi, el coneixement pel mestre, del vernacle 
té d'ésser complet. Vives no perdía de vista que durant els trescents anys transcor-

. reguts d'ençà que Valencia caigué en mans del rei d'Aragó, havía ocorregut un canvi 
consta:qt i un desenrotllament en la parla i en l'escriptura del vernacle. Per això requereix 
que'ls mestres coneguin la llengua materna completament i la parlin de manera que'ls 

• 
(I) Vives publicà aquestes opinions en De Tradendis Disciplinis ell I53!. A Aug1atprra Roger Ascham en 1545. ell el S"1l 

Toxof>hillls. enaltia l'ús de l'anglès com a instrument pcr als escrits literaris. i en 1581. Richard !lIulcastcr. en I,'s sevcs l'osilioJ1.s 
i cn' 1582 en els séus Elell/enlaries ad\ocà ardidament per l'ensenyança de l'anglès a les ('scoks, .-

, I 

(2) Opera (1782-9°), VI. p . 376. , ' • 
(3) Fostcr Watson: riv"s and the Rcnascence Educa/ion ot TFomell. p. 12-1. El passatge que cont<o l'al'll1~ió a la hi storia, 

ue "¡¡IClleia, ,c troh" ell ('[ De Ins/;llItiont' FOlliual" Chris/in/lal', Opc)'a (17RZ-f)o). \",1. IV, l'. 259. 
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nOIS no puguin imitar errors de dicció, que amb persistencia els acompanyaríen quan 
esdevinguessin grans. Es més. encara. ~l mestre hanría de CGn ervar en la memoria te
tes les velles formes de les paraules vernaculm S, fins le que haguessin desaparegut de l'ús,. 
'a fi que Fogués conèixer la histQria del llenguatge .. «Que'l mestre sigui com abans era, 
el guardador del tresor del vernacle; altram. nt ocorre que els llibres e~crits en una 
llengua cent anys endarrera, no seràn compresos per la ' posteritah (r). 

Fins a tal purit se troba d'acord Vives amb allò que avui constitueix el mètode peda
gògic lingüístic, que exigeix dels deixebles «l'anomenar directam nt les coses que se'ls 
presenten als sentits». Quan comencin a estudiar-se els autors en un altre llenguatge, 

.Ja seva expQsició, .·al començament, ha de fez-se en paraules dei vernacle, i sols gr8.
dualment anirà usant el llatí (2): l novament estableix el seu mètode, en un altre 
passatge: «Que'ls alumnes, . al començament, s'expressin en la parla que'ls és !nadiu2., 
a casa seva. Si s'equivoquen, que'l mestre els corregeixi. Partint d'aqúe' t punt, que 
gradualment vagin parlant en llatí. .. F òra de l'escola que parlin la seva proPia llengua, 
a fi que no puguin aWstumar-se a fer cap barreja d'ambdúes llengües »· (3). Sería difí-

. cil trobar en qualsevol humanista d'aquell període, un pledejament similar en favor 
del parlar els nois en vernacle en lloc de llatí, fins en les hores .de jòü. l, evidentment, 
en el fons del pensament de Vives, hi ha l'experiencia suggerida per la historia de 
Valencia i les recordances de la seva propia jovenesa. Cal encara esmentar una altra 
proposició de Vives referent al vernade. En la seva notable exposició dels aspectes . 
educatius de l' estu di del dret, demana que to\es' les lleis siguin escrites en vernacle, en 
llenguatge clar i intcl·ligible. l com que les llengües sofreixen qualques canvis en el curs 
del séu desenrotllament, esdevenint obscures les formes antigues, l'Estat deurà de tant 
'en tant revisar el llenguatge de les lleis i estatuts, i dur-los al nivell de la parla corrent (4) · 

Cada individu ha de compendre clarament ço que espera d'eUI'autoritat legal. Com
pendrem com era familiar aquesta idea als Valencians quan recordem que, avui encara, 
cada dijous al matí se reuneix el Tribunal de les Aigües enfront de la Puerta de los 
Apóstoles i jutja en totes les qüestions relatives al sistema de regadiu que's practica dr 
temps immemorial. El Tribunal se compòn de set membres, elegits pels pagesos matei
XQS, un per cada districte, junts amb un representant del goverp. El Tribunal data 
de la ocupació pels alarbs. Les actuacions se fan en llemosí, dialecte del poble, i són gra
tuïtes. Els casos són discutits en públic i els procediments són senzills i estaberts d'una 
manera sumaria. D'aquí podem fàcilment deduir que amb aquest tribunal present a 
la ment, Vives deuría despacientar-se força de les inútils obscuretats del llenguatge, 
de les formes i dels mètodes legals, i com era natural en ell l'apremiar als legisladors 
europeus, perquè seguissin la simplicitat moresca. Si Vives no hagués comptat amb 
la seva experiencia valenciana, no semblaría més raonable en ell que en un altre huma
nista qualsevulga, per exemple, Erasme, el requerir dels legisladors passar-se del savi 
llenguatge llatí, com a inslrument dels decrets legals. 

El fet que Valencia tingui el Grao i estenent-se al llarg de la costa les seves pes
. queríes locals, no deixa de. pendre significació en la memoria de Vives. Puix ell consi
derava, amb poc usada agudesa de penetració, l'empendre l'estòdi dels peixos com 

(I) De Tradm dis Diseipli",s, Llibre III, cap. 2. Opera (1782' 9° ), v ol. VI, pp. 306, 7. 
(2) [bid, VI, p. 307. Vives esp era així pod er assegurar una di cció ll a tina pur a . El Ha ti és sol~ và lid ('om a llcn g ua t gf' in · 

t ernacion al quan és parl a t correctament. Co m diu ell: l' espanyo l barbarisant no és comprès pel barbarisant germ à nic i viceversa. 
Ope,.a, VI, . p. 302. 

(3 ) J"b id, VI, pp. "ll I , 12. Mr. W. 11. W oodward e n son Eras11Ius: e0 11eeming Education , p. 6 3, diu de l reglament d e l'Escola 
de St, asburg en 1528, q ll " és estri ctament er as rni il , ,. n t'sJl ccia l qltau decl a r a : Vcrn a" ula lin glla loqui in llldo n us tro pi ac u -
111m e~t. ' a t!) u!' n{) ,1" J\i si p lagi, (' xpi atllr. 

( I) ¡biti, VI , p. 4 r I. 
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una part del. coneixement de la Natura dintre'l. pro blema general del llenguatge. «En; ~. 
aquesta part de l'estudi de la Natura -.diu - som extrema.d~ment ignorants' (I), 
puix la Natura ha sigut pròdiga d'una manera gairebé increible en la provisió de -peixos, 
i, en l'anomen.ar-los apar una prodigalítatsembl.ant ... No solament varÍen els llenguat~ 
ges nacionalS a l'anomenar-los, sinó que existeix diferencia en' els noms locals donats 
als peixos per les diverses poblacions i ciutats que" son molt aprop unes d' dltres i els habi
tants de les quals parlen el- mateix llen,guatge» (2). . 

Sens dubte Vives aquí pensava en la costa valencian.a. En aquest mateix respecte 
pot citar-se la remarca de Vives: «Els carreters són l'escuma de la terra; els barquers,. 
l'escuma de la mar (3) .. Dóna a un carreter la meitat d:allò . qu~'t demani.» . 

. Hi ha proves absolutes de la pregona' impressió produida en Viyes per la seva. ciu
tat nadiua fins · en els detalls més ínfhns. A més 'a més dels passatges referents a la 
Natura i en conexió amb el. pledejament en favor del vernacle que hem apuntat, les 
Exercitationes escrites per als no.is de tota Europa" i, sens dubte, noèspecialment per 
als espanyols (i molt menys per als nQis valencians), contenen algunes referencies a 
Valencia., moltes més que a Flandes, l'encontrada on Vives escrigué el llibre. No obstant 
se~tí un pregón interès envers qualque ciutat flamenca, Bruges per exemple, a causa, 
com ell deia, que s'assemblava més a la seva ciutat J;ladiua que' una altra qualsevulga. 
Les Exercitationes foren escrites trenta anys després que Viveshavía deixat Và1encia¡ 
i, segons sembla, ~un cop ne sortí no havía tor;nat mai més.a visitar-la. Es per això que 

. seràn potser dignes de recordar alguns dels' detal]s valencians que's poden trohar en 
aquell llibre d'exercicis llatins per a nois. 

El vintidosè Diàleg és intitulat Leges L~tdi, però el subtítol és Un · diàleg variat 
sobre la ciutat de Valencia. Vives, malgrat els trenta anys que era absent de Va
lencia, usa els següents noms clarament locals: Lud~-f,S ,miraculi (el juego del Milagro) 
i el de los Carroces, San Esteban, La Puertadel Real; }!:l Palacio de Don Fernando, 

'. Duque de Calabria, San Juan del Hospital, Platea Ficus (la plaza de la Higuera) i Plaza. . • 
. ' de Santa Tecla, la calle de la Taberna çlel Gano (4), la casa de Vives (5), San Maitín, la 

. calle de Valerio, la Plazade Villarasa, el juego de la pelota. de Barcia i de los.Moscones, 
. la plaza de los Peñarroches,.la calle de los Cerrajeros i la de los Confiteros,la Plaza de. 

la Fruta (Frutería), la Plaza de las Verzas (Vercería), el Fiel Mayor (Almotacén), la 
Plaza de Nuestra Señora de la Merced, la ·calle de la Chimenea (carrer del Fumeral) 
i de San Agustín, la calle de la Bolsería, el Tosal, la calle de Caballeros, la casa de la 
familja' Scintilla, la corte de los Tribunales, Audiencia. 
. . Per a qualsevulga informació topogràfica de-Valencia a començos del segle XVI, la, 
relació que'n fa Vives de memoria, malgrat la seva llarga absencia, ha d'ésser de pri-
mera importancia (6).' _ 

En el diàleg més amunt "esmentat Vives fa passejar per la ciutat de Valencia tres 
homes: Borgia, ScintiIJa i Cabanillus, i l'esment de düs jòcs de pilota suggereix Ul1a 
discussió sobre les lleis justes per a regular jòcs i entreteniments. Q.uan'- arriben a l'Au-

(r) Ja en les Exercitatiot~es, Diàleg XVF Convivium (el Banqu.et) dedica una secció als .peixos., en el curs de la qual diu: 
.Si un filòsof comença a controversar sobre'ls peixos, per exemple, qiiestió en extrem incerta·i discutible, ja cal que procu
rem per llits a fi que pbgueírcdormir-hi .• 

" (2) Opera, VI, p. 350. , . -
(3) Exercitationes IX. Iter et Ei¡u<ls. Excursió a cavall. Richard Ford diu: .De tota la vil mena de la gent de mar, els 

pescadors del Grao són els més insensats., I; 450.' _', ., 
(4) També 'bi ha una ::l1'lusi6 en els D1'alogues a una taV'erna' dita del Gall (gallus gallinaceus), 
(Sr Vives nomena la seva germana com vivint" a Valencia en temps de les Exercitationes, és a dir, en 1538. 
(li) Així ho ha intentat" D. Cristòfol Coret Peris en la se\'a traducció dels Diitlegs en castellà (1723), a l'ideniific§lr alguns· 

dels llocs esmentats. El professor D. Adolf Bonilla·i Sanmartín reuneix tots els coneixements aportats p er altres autoritats <¡l' 
més dels aportats per Coret en.la seva obra comJ,letíssima L~tis Vives y la Filoso¡ía del Renaci1llienlo, p. 576 . 
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diencia, Scintilla és illvitat a establir les. lleis que ban de reglllar els entretenÏinents 
tal. com foren escrites per un inestre nomenat Aureu.s .en una tauleta que se sabía que 
guardava 'penjada en la .paret de. la seva alcova. Així Vives, d'una' manera molt inte-. 
ressant, exposa. als nOIs d'estudi les hores en q'uè deueI} ésser jugats els j:òcs, la bona 
tria dels companys, la millor mena de jòcs, la qüestió,de les jugues(iues, el millor estat 
d'esperit per a jugar, i la llargada del te111pS què dèu emplear-se en els jòcs. l aleshores 
envolta els seus principis educatiu$ del jòc amb , associacions de la ciutat nadiua de la 
seva jovenesa. La topo.grafía de Valencia no li era necessaria. Ja n'hi havía prou amb 
l'espontania expansió de l'amor de Vives envers Valencia, no perdlü 'ni tan sols dismi- . 
nuit pel temps transcorregut. . ' 

Sigui'ns permesa una cita dels seus r.ecords en 'aquests diàlegs. No podía estar-sc, . 
al parlar de Valen cia , d'esmentar la grall ' plaça del ,Mercat, el Mercado. 

• 

Borgia: ' Seguim endavant, Passem, per aquest, carreró a la plaça de los Peñarroc]¡a:,. 

Scintilla: Res més plaent que això. D'allí, per la calle de los Cerrajeros i la calle de lo:, 
CQnfiteros arribarem a laplaza de la Frúta, . . 

Borgia: . . Nopódríem dir-ne també la Plaza de las Verzas? • , 

Scintilla: El mercat és ambdúes coses. Ers qui i)refereixc.n menjar llegums ne. diuen 
. el mercat de les llegums; els qui prefereixen fruits ne diuen mercat dels 
fruits. Quina amplaria té el mercat! quina 1ll,ultitut de venedors i de coses 
exposades a la. venda! Quina olor de fruits, quina varietat, netedat, bri
llantor! Apenes se pot concebre que'ls horts continguin fruits suficients per 
a donar tot ço' que conté aquest mercat! 

• 

Després Vives ret tribut a les autoritats de la ciu.tat per la cura que tenen que 
cap comprador sigui víctima del frau (r). Hi ha .un altre diàleg en les Exercitationes 
(v. IV), Euntes ad Ludum litcrariwn, uns nois . que van a l'e~cola, als quals se'ls . 
dóna com a interlocutor una dòna vella venedora de llegums. Aquest col' loqui és tanl,bé 
valencià, i s'hi parla de la iglesi~ de. Santa Ana, de la Plaza de Villarasa, la Platea po
mini Veterani (traduit per Caret com a Plaza del Señor de Beteia, la taberna Verde, 
la calle del Gigante). En comptes d'anar a estudi els nois hi passen de llarg per a tra
vessar el :Mercat, on certa dòna vella els diu que poden comprar enciam, raves i cireres, 
a més bon 'preu que enlloc. Els no.is fan enfadar la vella, que'ls menaça. Ells proven 
les cireres, i les deçlaren amargues i la tracten d'emmatzinadora, puix les cireres que ven 
fan escanyar les persones, de manera que, al cap i a la fi, Vives ens demostra que, mal
grat les excel-lentsautoritats, podíen pr~sentar-se queixes contra'l frau! 

En s0:t:l De In~tit'lttione Feminae Christiane, Vives protesta contra '1 costum que 
tenen les dònes de pintar-se el rostre. Diu: «Amb jU$ticia Jtivenal fa la demanda: de la 
cara empastifada i emmidonada d'una dòna, pol dir-se'n una cara o valdría més dir-rie 
11na part malalta?» Vives després se refereix amb gran reprovació a la seva Valencia. 
((-;\l'estendría més sobre aquest asslunpte, si no .fos jo nat en aquella ciutat on les dònes , 
tenen mala fama en aquest respecte i, en opinió meva, no sense causa. Tindría de cen-

. " 

(r) Aquesta declaració de Vives suggereix <jll" la inscripció que hi ha cn Ics parets de la Llonja de' Valencia ha dunat 
"bon resultat: .Nom és aqud]s que no hagin defraudat ui ]Jracticat la usura guallyaràl) , la vida eternal.. 
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surar ma propria patria, que és la cosa que més estimo, en allò que vergonyosament 
pot corrompre els séus costums)) (r). D'aquesta incisiva faisó arribava Vives a pàrlar 
de les dònes valencianes! - -

Qualques anys abans que fossin escrites les Exercitationes, escrigué Vives en son 
Prefaci al Somnium Scipionis Ciceronianum (r52o) una descripció de V CJ,lencia i els va':' 
lcncians. Fou escrita dotze anys després d'haver deixat la ciutat. El Prefaci té forma 
de lletra i endreça a Everard de la Marck, bisbe de Lieja i arquebisbe electe de Valen
cia. La donaré aquí sencera, ja que tan íntimament manifesta l'afecte de Vives envers 
sa ciutat nadiua. -

«A qui felicitaré primer per la vostra elecció -com a arquebisbe de Valencia, reve-
_ .rende Pare i príncep il"lustríssim, a vós, als m~us paisans i a mi mateix? Perquè ambdúes 

parts deuen ésser íelicitadés; a vós, damunt el qual ha recaigut un tan alt càrrec, perquè 
res podría haver, de més plaent i satisfactori per a vós, tant per bé de la cura d'ànimes 
d'aquella gent, com per lo delitós de l'encontrada on aneu a viure. En quant a la mul
titut d'aqu~lla gent, és per natura joiosa, desperta, senzilla i, amb això, tractable ¡
obedient. Envers sos pr:ínceps i magistrats, mostra singular afecte. i -bona voluntat. 
En les seves relacions eclesià~tiques, manifesta una devoció increible, i respòn a les 
anionestacions dels séus sacerdots sense vacil-1acions ni ïhsolencies. Els membres de la 
noblesa són més -)lombrosos en aquella ciutat que en altra qualsevulga, maravellosa
ment esplèndids, magnífics, afables i- humans. El comerç íntim amb ells mai se farà 
odiós ni feixuc. Puix aquella regió, és la descrita per C1audià, «on el Turia s'escola
entre les flors de les seves ròsees vores)) (2). 
- ))Tant és fèrtil l'encontrada, que no hi ha gairebé races d'homes, ni menes de fruits, 

llegums i herbes salutíferes, que no s.'hi produeixin i brotin. en la més dca mesura~ Es tan 
bella i delitosa, que no hi ha estació de l'any en què; tant les prades com els arbres abun
dants no estiguin vestits i pintat~ de fullatge, flors, verdor i varietat de colors. El cel 
és clar, pur, suau, tranquil. L'encontrada mai se mostra endurida per les glaçades, ni 
obscurida per núvols ni el seu ambient és mai enrarit ni escalfat per càlides vapors. 
Sinó que s'hi manté constantment una tan -admirable temperatura, que la salut de 
tota cosa vivent és prosperíssima en tota aquella regió i romàn en forta i constant . , , 

I 

• 

, 

vIgona.)) I 

l conclou: ((Els encisos de Valencia són més grans del que poden i deuen ésser referit~ 
: en una lletra. Parlo del meu país com dels meus béns, més aviat amb mQdestia, per por 
que les meves paraules no donguin lloc a la sospita que exagero.)) 

- ~ 

Cal que considerem també la meravellosa vigoría intel-leçtual de la vida i del pen-
sament nacionals espanyols durant el període de formactó de Vives, puix l'època de 
Ferràn i d'Isabel féu de la cort espanyola la més gloriosa i distingida d'Europa en aquell -
temps. La influencia d'aquesta auto-expansió nacional, no podía menys de penetrar 
dins la seva vida espiritual i mental, encara que's tractés d'un jove, que havía de 
deixar la seva terra nadiua als disset anys. A més a més, serà necessari demostrar coní 
l'activitat inte1-lectual i 1iteraria d'Espanya estava en íntima conexió i en estretes i 
mutues relacions amb els Països Baixos del Nord d'Europaj amb Anglaterra, precisa
ment els llocs on Vives havía de passar la totalitat de la seva vida madura. 

(-I) Foster Watson: VIves a¡¡d llu Renascetlce EdltCatiol1 ol Women, p. 72. 
- (2) F/oribus et roseis jormos!ls Thuria ripis. 
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EL RENAIXEMENT DE LES LLETRES ESPANYOLES 

Ens decantem a considerar el gran moviment del Renaixement del Saber com ~i 
hagués de dividir-sc en Renaixença Nòrdica i Renaixença Italiana o '\1'1 iLlional. Pre
nem els grans noms de Rodolf Agrícola, Reuchlin, 1\1elanchthon, o els anglesos Li
n~cre, Grocyn, More i Colet, i, finalment, al cap de tots ells, Erasme, cqm els protago
I1lstes d'aquest Renaixement en el Nord d'Europa. Després ens familiarisem amb els 
noms de Pico della Mirandola, .Laurentius Valla, Ficinus, Policià, Sannazzaro, Pontn- ' 
n.us, Bembo, Sadolet, Aleiat i així successivament. Si reflexionem, observarem que he11l 
identificat. la Renaixença: meridional amb !talia. Hem omès tota referen cia. a Espanya . . 

No vull estendre'm sobre'l Renaixement de les Lletres a Espanya des del punt de 
vista literari. Els grans escriptors que allí es produiren, en determinats sentits són 
comparables, en tots conceptes, als escriptors corresp9nents de les altres parts d'Europa. 
;.Jo:rps com els d'Arias Barbosa, el 'deixeble del Poliüià, qui ensenyà el grec a ,aln.
manca (1), Antonio de Lebrija (1444-1522) (Antonius Nebrissensis), qui havía passat 
vint anys a ltalia i ensenyà successivament a Sevilla, Salamanca i Alcalà; els savis <Jup 
emprengueren l'edició complutense de la Bib1ia, Ferràn Núi'í.ez ele Guzmàn (I.+71-1552), 

. més conegut com a ,Pincianus, se distingiren força entre'ls escriptors de la seva ml'na 
Entre'ls altres escriptors qui concorregueren a )a preparació LleI text còmplutens{' 

de la Biblia, sota la direcció del Cardenal J iménez, hi havía >melits com Dcmetrius 
Ducas de Creta, un grec, López de Zúñiga (Stunica), qui més endav!lnt s' mpenyà 
en les tan conegudes controversies amb Erasme. Entrc'ls Hebraisants hi hn.vía els jnewi 
Alfons, metge a Alcalà, Pau Coronel, de Sego\Ía, i Alfonso de Zamora. Un altre deb 
escriptors complutenses fou Peter Vergara (2). l si és cert que alguns dels més grans 
noms dC' la literatura espanyola foren d'origen italià, com Peter Màrtir, qui era d'ArülÜt, 
cn el Llac Major, i Luci Marineu Siculus, més endavai1t renomenat historiador (l'Espa
nya, el lleure i la oportunitat de la seva acció literaria, així com la difusió de la nova 
literatura, foren proporcionats per la brillant cort de Ferràn i d'Isabel; i dels seus suc
cessors. El mateix: Erasme declara que en literatura, 'sobretoten l'estudi dels clàssics, 
els espanyols no sols excitaven l'admiració de les més cultivades corts d'Europa, sinó 
que els servíen d'exemple. .... 

• III 

LOVAINA I ALCALÀ 

-
S'ha dit que Erasme contribuí més que cap altre a la realisació del projecte de Jeroni 

Busleiden, l'home que degué servir de model a Sir Thomàs More en algunes de les 
disposicions per a la seva fundació de Che)sea. Busleiden deixà la seva fortuna per a la 
fundació d'un coBegi per fomentar l'estudi de les «bones lletres» a Lovaina .. Sense'l pres
tigi i la inteHigent direcció d'Erasme se'ns diu que probablement el Col'legi de Busleiden 

( I ) 

(2 ) 
profit. 

. . 

Nicolàs Anlonin diu ·de Barbosa: in pCJelica facllltate Graecanicaquc doctrina Nehrisscnsc mclior. 
Vida del Cardenal ]imé1lez, pel Dr. Van Hefele. Traducc.i~ anglesa 1860, pp. 13!l, 9. M'he servit d'Hefele amb'moll 
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no hauría resistit amb bon èxit Ics çrisis dels p~illlcrs dèuanys de la sc'va existencias 
En setembre de 1518, elCoI-legi de Busleiden inaugurà les habitacions cedides, per lc. 
autoritats dels monastirs dels Agustins (I), amb tres èà~edres, i en 18 'd'Octubre de '1520, 
Conrad Glocenitis,(Llatí), ,Rutger Rescius (Grec) ï Johannes Compensis (Hebreu) pren
gueren 's01emnia~rnent possessió de les càtedres que'ls Agustins els havíen assignat en 
el seu Convent del Fishinarket. Erasme entrà 'en residencia' a LovaiIui 'en Juliol de 1517 

, i romangué allí fins 1521, corri a promotor del CoI-legi de Busleiden, el CollegiumBus
lidianum.' , 

Heus-aquí, doncs, ,en l'Europa del Nord, sota l,a presidencia, d'Erasme, en el més 
impOrtant de 'tots els centres, acadèmics, fòra de París, a Lovaina, que'sdesplega la, 
bandera de l'estudi de la 'bona literatura clàssica, amb preferencia 'a les confoses gloses' 
l,11ig-evals, 'eclesiàstiques i dialèctiques dels mig-evals comentadors. En èpoques en què 
encara' no's coneixía la impremta, 'Ia transmissió purament mal havía ocultat els tex
tos deis escrits ,que'ls erudits ,feien professió' d'exposar entre' infinitatd'especulaciolls 
místiques i metafísiques. La nova actitut, consistía en anar de dret als autors clàssics 

" niateixos, en sa major ,part clàssics llatins, fins que'ls escriptqrs més progressius dema-
naren la inclusió dels autors grecs. ' 
" Aquests estudis havíen estat empresos obertament; però servint-se de textos mal, 
establerts, de faisó fragmen:taria. i amb aditaments i comentaris que obscurí en i confo
níel1 la coneixença dels textos originals. 

La tasca educativa consistí en tornar els antics a la supremacía a què els feia merei
xedors, la seva inherent esplendor inteI-lectual i literaria i fer provisió de tota mena 
d'aparells gramaticals i, altres, necessaris als estudiants en la seva llúitaper dominar-los, ' 
contra tots els grans obstacles que'ls oposaven les tradicions mig-evals. Aquella tasca 
fou la fi. comú qu.e's propo~aren tots els professors europeus. 

La part representada 'per Erasme en la reforma de l'educació a Lovaina i en el 
Nord d'Europa, i realment fins a un alt grau en el conjunt dels països cultivats d'Eu
ropa, fou eminent, i es troba referida en tota historia de l'educació. Però el5, fets seni
blants d'Espanya,' els .moviments paral'lels" són sovint passats en silenci en el Nord 
d'Europa, 

Per exemple; no deixa d'ésser significatiu o al menys suggestiu el que Jeroni Bus
leiden, el fundador del famós ('Ql'legi de Lovaina, en el qual, com hem vist, havía estat 
col'locat Erasme com director d'estudis, tingués un germà, Gil de nom, que fou un 
temps; tutor de Felip el Formós, i més tard esdevingué arquebisbe de Besançon, Aquest 
Gil Busleiden fou un distingit diplomàtic i viatjà per Espanya, on morí, a Toledo, 
ell 1502. Els epitafis llatins, en vers llatí, compostos en son honor el presenten .com 
havent estat home a l'ensems de mèrit elevat i ,de reputació considerable (2)., Ja veiem, 
doncs, com Jeroni Busleiden, qúi havía disposat que Erasme dirigiría el seu CoUegi, 
e$tava també en relació amb Espanya, per mitjà de son germà Gil. 

Un altre dels noms que' tenÍ.a, el Col'legi de Busleiden a Lovaina fou «Collegium 
Trilingue», el CoI-legi de les tres llengües. Aquest nom, tan 'expressiu de l'objecte del 
Nou Saber (3), no fou imrentat per Busleiden, ni per Erasme. Era un nom que havía 
ja estat aplicat en el Sud d'Europa, a Espanya, a un CoUegi del Renaixement, en la 
Universitat establerta en 1508 a l,\kalà d'Henares, construida a despeses del Cardenal 

(r) 'Era un Nlifici qui t~ñía una entrada pcr la plaça dels Agustins i Ulla aitra pel carrer dels Ec.ri¡;iers: 
' (2) Vegi's E 'li" ¡'¡ève: Méllloirc }¡istoriquc et litteraire sur le ColUgt des Trols La!lgltes à l' Uuivcrsité de LOlwaill. pp, 58'9, El 

prnft>ssor ~èv(' rèmarca ' quc'ls epitafis de Gil I3uslciden foren recollits i publicats en els Exordia de V. André (l'I" 33'5), 
(3) No cal dir que Ics tres llengües eren llatí. grec i hebreu, , 
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J iménez. Es .interessant el fet, no eS111cntat ordinariament, segons crec, en 1 s )lislories 
deJ Collegium Trilingue de. Busleiden a Lovaina, que'l Cardenal JiJ)1éncz .hagués fundat a 
Alcalà un Collegiu1n Triling1tè, dedicat a. un dl'ls .primers parcs de la. Iglt'sia, sant J~'
roni, envers el qual Erasme mostrava la més alta \"eneració. El 'oHcgi d· J iméncz fOli 
construit només que per a trenta escolars. A dèu sc.'Is ensen~Tava el llatí; a dèu.m{>s, el 
grec, i un nombre igual hi apreníen. la llengua hebrea (I) . Però havía d'ensenyar-se'ls 
amb tota la yida entusiàstica que contenía .el nou esperit. hUl11ani~ta, en quant era 
.oposat als vells m~todes mig-eyals .. El Llatí, el Grec i l'Hebreu haden cl'ess~r {(purs)) i 
comunicats amb els deguts mirarüents envers l' c1cgaricia i l'estil, precisament· les ma-
tcíxes fins que's proposà més .tard; Erasme a Lovaii1a: . 

En aquest respecte, 1'Eurqpa del Tord havía seguit l'exemple ele l'Europa del Sud; 
els Països Baixos s'havÍen aprofitat de Texemple d'Espanya, el país qui hayía de con 
trabal.ançar aquesta primerenca preccdencia en el saber, amb la seva reaccionaria 
tiranía política i la seva opressió religiosa, i venir ~ ésser, no injustan;cnt, la més for
tament odiaÇla de tot país protestant. No obstant, de fet fou Jil11{>n('7,. a Alcalà qui es
tablí' primerament un Collegium. Trilinglle, com havía estat J iml>nez qui precedí 

. Erasme en' publicar el primer. t('xt. del Non Testament. El primer volum del NOli 

Testament de la Políglota Complutensc fou acabat en 10 de Gem'r de I5I+ La intro 
ducció del Vell Testament era datada (']1 Maig de I5I+ La impressió de la obra' sencera 
(sis volums in folio) fou acabada en 10 cIc Juliol de 1517. La obra. fou impresa, cosa digna 
de notar, .per Arnoldus Gulielmos de Brocario, el' Alcalà. El breu del papa Lleó .<" 

autorisant la publicació és datat del ·22 de l\larç de 1520. Fins després d'aquesta data 
la obra no fou venud:1. La primera edició del 'Nou Testament d'Erasme fou publi
cada a· Basilea per Froben en I516. i. comp'àrem aquestes dates v('ielú: com el text 
de Jiménez és l'Editio prillccps del Nou. Testament en ql~ant a l'època de la seva com
posició j si bé el. text d'Erasme és.!' Editia princcps en quan a l'època de publicació. ~rl'S 
el pl1l1t sobre'l qual jo vull insistir un cop més, és el paral'lclisme, entre la Penaixença 
de les Lletres a Espanya i la Rena~'{ença. nòrdica i sobre la seva niutua influencia. Quan 
Erasme arribà a fer les últimes revisiQus del séu Nou Testament, consultà el text prepa
rat pels erudits organisats per Jiméüez <l: Alcalà. À l'insistir així sobre'l paial'le1isl1le 
entre Alcalà i Lovaina des del punt de vis.ta educatiu, i la competencia entre Jiménez 
i Erasme, en là seva activitat per a donar al món un text del Nou Testament, no vun 
semblar ignorar l'activitat educ.ativa de la Uni\'Crsitat de Salamanca. Salamanca, però, 
era una antiga fundació (2), semblant als Col'l 'gis d'Oxford i Cambridge, a Anglaterra 

. o de París, a França. El Renaixement del Saber donà a Jiménez (3) l'impuls per a fundar 
una Alcalà magnífica i a Bllsleiden un Col'legi de la Renaixença a Lovaina. El paral'lel 
entre Alcalà i Lovaina pot arribar. a ,trobar-sc fins en els extraordinaris sofriments 
passats, tant per Jiménez c0.111 per Erasme, per a ajudar de la millor manera possiblC' 
a mestres i estudiants en ses respectives institucions. 

L'exemple educatiu donat per Jiménez fou seguit per altres espanyols. Per excm 
ple, J uan López de Medina e celi va fundar l'academia de igüenza. ería inexacte 

¡- - -- • 

(1) Dr. Von Hef¿le: VIda de ]iméluz. p 123· l'ren .Iquesta cita de l'Eugeni dc. I{"ble;;: COII/polllio de la vida)' hata,;(/, 
~ del Cardenal Don Fray Frallciscu ]illlélle1l-de C:islleros (Tuledu, .1(,04), p. 132 .• Tambi~n ~I Cult-gin Trilingüe, cnn título dt,_S.lIl 

Grrónimo, con trrinta cnle¡dales .... en qUltn se ha {undado la [luridad de la lengua y clcganda dE' la n·tórica. -
(2) Salamanca, l'Atenas espanyola, cum Sl' l'ha anomenada, rehé.els poderuso ímpetlls' dl- la Hcuaixf'nça. l'd('r ~I;irtlf 

afirma que quan ell hi comentava. Ju\'cnal en qb8, hi havía Ull auditori tan nnmbró;; 'lli': tl'lIla de sortir·nc portat a l'uI! pd· 
.. ,ÜHdiallls (citat per Von Héfele, p. II6). . 

(3) Com.·és beu sabut, ]iméllcz fUl\dà altr·e~ i més imporlants col'}¡ogis a Alr.alà a m{'s a mts dE'1 eol'legi de I(,s Tres L1,·ngii .. s. 
, l'I pri;lcipal d,,]s quals fon l'¡'spl'' ndid co¡'¡cgÍ d"dieat a sallt IIdefoJlS, ,,1 sant patró ,\" la cat('dral de Tuledo. L'efecte prodlllt 

JH'r aqlli-I!rs maguífiq1ll's I,,·neli ... ·nd,·s pot C:ÍJlJIl't'I\(ln'~' I)('r la cI('sig ll ;l(' ió qui' s(,'u {"ia "om .Ia .. dava luC'ra\'t '.l! a cid IIIÓII •. 
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atribuir a la influencia de ]imêne'z l'efecte total de l'atmòsfera creada per la gran Re-
naixença intc1'lectual i literaria, d~ns la qual, com veiem, se mO'vía Espanya, tan bé 
com les altres parts d'Europa. Però des del punt de vista de la historia educativa hem de 
remarcar que foren instituides escoles en dates no molt llunyanes de les fundacions 
de ]iménez a Alcalà, o en .àlguns casos, si es vol, abans que hagués establert allí els 
séus Col'1egis. Entre les institucion~ revifades o, més probablement, ampliades en son 
objecte J)c1s nous campions, podem citar l'escola del Renaixement de Toledo, fundada' 
per Francisco Alvar; la de Sevilla, per Rodrigo de San E1ías; la de Granada, per l'ar
quebisbe Talavera; la de Oñate, per Mercato, bisbe d'AviJa; la d'Osuna, per Girón, 
comte d'Ureña, i, particularment interessant per sa conexió amb Lluís Vives, l'Escola 
o Acadcmia ·de Valencia, dotada de nous estatuts amb la sanció del papa Alexan
urc VI, en' 13 d'Abril de 1499. 

• IV 
• 

LA CORT REIAL D'ESPANYA EN EL SUD, I ANGLATERRA EN EL NORD D'EUROPA 

He parlat dels escriptors espanyols de la Renaixença i de la importancia educativa 
del Ressorgiment del Saber en la nova Universitat d'Alcalà i he mostrat la influencia 
mutua que .s'establí entre elles, i en conjunt, amb una prioritat cronològica d'Espanya 
damunt 'l'Europa nòrdica d'Erasme. Cal esmentar encara un altre para1'lelisme, mal
grat no pugui ésser tractat extensament com mereixería, si haguéssim d'exposar-lo 
en tota sa perspectiva, en una ressenya ' de la Renaixença Espanyola. Me refereixo 
a la simpatía intel'lectual i l'apoi donat al Renaixement de les lletres per Espanya, 
en la cort de Fèrràn i d'Isabel. La 'unió dels' reialmes de Castella i d'Aragó fou un em
blema d'aquesta unió estreta que aquells monarques volgueren realisar aixecant tots 
els elements dels séus reialmes al més alt nivell de la cultura i del saber. Aquest fou el 
cas particularment en lo relatiu al Non Saber. No endebade~ l'època de Carles el Gran 
comptà amb una Cort també tali. estretament identificada amb el saber escolar, i no in
justament fou establerta l'escola en la Cort amb Peter Martyr com a capitost, i consi
derada com a Schola Palatina, és a dir, mia escola que devía acompanyar la cort allà 
on anés, a la manera de l'escola inaugurada, segles abans, per Carlemany. En 1492, 
l'Annus 1nirabt'lis d'Espanya, quan Amèrica fou descoberta per Colom i Granada arre
bassada als alarbs, l'Escola de la cort se v~gé omplerta per multituts de nobles espa
nyols. Aquells nobles eren inspirats per l'exemple dels monarques. Tan amunt arribà 
l'entusiasme, que induí a nobles espanyols com D. Gutierre de Toledo, fill del duc 
d'Alba i cosí del rei, a explicar a la Universitat de Salamanca, i altres nobles seguiren 
la seva iniciativa. La mateixa regina Isabel aprengué el llatí i s'interessà per la formació 
de biblioteques (I). A més a més de Peter l\1artyr, feu venir a Espanya altres escriptors 
classicistes estrangers, especialment d'Italia. Abans de sancionar les promocions 
eclesiàstiques, la regina Isabel inquirí a els mèrits literaris dels candidats. Un exemple 
d'aquesta honor i consideració envers els interessos intel'lectuals, se manifestava en els 

. 
(1) Jim{'n{'z havia fet ill\"'Cstigacions.sobre'ls manuscrits ~e l'Antic. i el ",ou Testament. Manifestava un viu iñterès ell 

el col'!eccionam('nt de llibres. A Toledo, en 1502, de.cobrí que la llibreria de la catedral se trobava en mal estat. \'a decidir ~ri· 
¡(ir un edifi c i nO\l i apropiat i dolar·lo d'aital man~ra qu~ pOgUl'S rivalisar amb la matèixa bihlioteca Vaticana (.\'on Hef~lc: LIJr 
ot ]imé"ez, p. 1ï9)' ]). Diego Hurtado de ;\lcndo7.a (1509.1575). qui fou, rom \'iv!'s, un conv~nç ut adn>cat del vernacle, H'uui 
rum {" sabut, ulla esplèndida bihlioteca. SC'mhla probable que la idea d~ la nec~s,itat dt>" hOlles llibreries fou Ulla illl]>n'ssió ¡ni· 
mcr('llca produida t'n Vi\"(·g 1'('1' la tradició c·spanyola. ])e lote, mancres, \'iv~<; IllO¡;tra {'sscr (,1 l'rinll'r e,eriptor dc lIlal('ri~s educa . 
tives que sugg('ri que ca<la <,scola d(',ía 1('llir la St" 'a bibli,.t,'ca. V~gi's Fo,ter \\'ats.'n: ¡'it"'s Oil Edl/ca/itJl!, pp. "xxxvii, 124, 

_ 149, 245, 271. 
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privilegis civils i l'exe1l11iciél de tributs concec1its als impressors de llibres espanyols i 
forasters. " 

El desenrotllament de l'edu.c.aciú de les dònrs avt'n<;à r;lpiclament. Ducs s nyores fo
ren,designades com a. professores,·lJI1a a 'alamanca, de Clàssics, Ulla altra. a. la Universi
tat · d'Alcalà (r). Educada literaria1l1 nt, Catarina d'Aragú, filla de Fe1T<ln i d'Isabel, a 
l'anar a Anglaterra esdevingué centre ~e la més gloriosa COlt inte]'lrctual ·(2) que mai 

'-o s'hagÍ" .conegut en aquest pafs, la COlt d~ Enric YIII, a la 'qual "iJel tanyíen. Sir -TOl~làs 
More, Colet, Grocyn, Lily,' Pol , Fisher, Tunstalf, etc. Aquí" trobem altra volta un 
paral'l~lisme entre la cultivada COI t d'Isabel d'Espanya i la Cort nòrdica d'Anglaterra, . 

. indubtablement augmentaqa en la seva cultura per influencia de la pri'ncesa espanyola 
Catarina, esposa d'Enric VIII. ' . . 
. ..¡ Caterina era nada a la mateixa Alcalà on J iménez dugué tan àl tes 'aspiracions 

educatives, i on establí tan belle. tradicions, penetrant, com h >ní vist, en els Païso~ 
Baixos i Anglaterra per la fundació últimament duta a cap pel 'ard. 'na1 \\'01. ey, ~lC .·là 
Iglesia de Crist a Oxford. La· regina, com totes les seves gçnnanrs, havía estat edurada 
curosament per la seva marc Isabel. Així ho testimonía Vive . «La regina Isabel
ens diu _ .. ensenyà les seves filles a filar, a cosit:": i a pintar; dues d'elles foren regines 
de Porhlgal, la tercera d'Espanya, mare de l'Emperador C~r1es V, i la quarta fou la 
molt santa i devota: esposa del molt graciós.rei Enric VIII d'Anglaterra» (3). l en u.n 
resum històric de les .dònes santes que també posseinm bell saber, Vives afegeix (4): 

. ((En nostrê temps hem tingut les quatre filles de la regina Isabel,. que tot s eren molt 
instruides. En diversos llocs se 111'11<.1 .dit amb gran elogi i meravella que Joana, l'cs
posa del rei Felip, marc de (arles V; era capaç de responare 11 ' lla.tí, s ns \ cap prc= 
paració, als discursos ·que, segons costum, se feien per. les ciut.ats als nous prínc ps; 
i el mateix diuen els anglesos de la seva regina, germana de l'esmentada Joana. Tothom 
diu el mateix de les altres dues germancs a Portugal: que no hi havía regines que, com 
les ·quatre germanes ... , haguessin complert totes les· condicions necessaries per a ésser 
dònes perfectes.» La impressió pregona que causà eg Viv s la seva compatriota, la 
regina Caterina, en 'la cort d'Anglaterra,' se comprèn per la insinuació que fa que el 
séu nom podría amb justicia éss.er afegit a un nou Santoral. Les ret e~ mé5 devot tribut (5). 
((Tinc vergonya de mi mateix i per tots els qui hagin llegit semblants coscs, quan ·con
s.idero aquesta dòna soportant amb tanta energí.a i sofrint tantes i tan diverses .ad
v.ersitats, que no n'hi ha cap més (per molt que'ns remuntem entre'ls nostres avant 
passats) qui hagi sofert la ctudel fortuna amb tanta constanci a ·i s'eny ni hagi usat 
.de l'afalagadora felicitat com ella féu. Si aquesta . virtut increible hagués· estat per 
·ella mostrada, en è1s temps en què l'honorament l'ra la recompensa de la virtut, aquesta 
dòna hauría oscurit l'esplendor dels hèrocs, i hauría estat aclorada, com una dees a, en 
els temples, com un ésser· que'ns hagués igut enviat pel Gel. Mes no pot ésser-li erigit 

. .-

(I) l'resentt (Lit'<, ol Ferdil¡a,¡d ,iI,tI Isabel/a) també fa eSJIl,'nt de la :\1.\r<]uC'sa dl' :\lontcagudn I de D.' \laría l'achpc<f. 
També hi hagueren Ics profpssore,. dr llatí d,· la regina l,;ahd, D.' Beatriz d" Galindo, 1>.' Lucía d" :\I"drano i 1>.' FranclS!",l 
de Lehrija, la filla d'Antonius 1\chrisscll. is. En Ics ¡;xcrCl/a/iolles. en el diàleg SQ!Jn' l:t riutat d(" Valt'lleia, VIWS insin(la rl 110111 

d'Angela Zabala, <amb Ja qual podrí~m tenir qualscvol conversa· sobre coses ci" rieJlcia' (Tudor ScllOol·boy lile: ¡>. 201). " 

(2) Per a ulla ressenya sobre la influcn(·ia dc la r,,~¡na Catar;na d'Ar¡l1l6 ell quant a l'apoi que donà I)('r a estahlir un alt 
nivell de cultura, vegi's Foster \\"atson: ~"I'es i l'educació de Ics dòi.e, dl/rallt /p, Relli1iullça. LOJldres, 11)12., p. 9, 10. 

(3) Fostér \VatsoJl: Vives alld the Hellasen/ce Edt/calio/! ni Wnmm, ]l. '46. En Je~ Exerci/a/ú"us. eJl el rliàll'g Domus, se LI 
r<"Íercllcia a ulla finestral clel menjador, on hi ha,·ía pintada la historia de Griselda. Vitruvi diu quc'l seu mestr .. se pro]l()~ava 
afegir·hi histories veritable, d'a!Jll('sta mena, com la de C;nd~lina Uc Flandes i l'anglt'sa C"tarilla d'Aragó (Fo,t,·r \Valson: T,"lur 
School·boy lile, p. 96). . . . . 

(4) Ft;ster \\'atS(lIl: Vives al/Li the Rella.scCllu Edl/ca/ioll ol lVf/m ell, pp. 52'3. Els passatg('s !l'a'lu,,<ti's clUl'S notes són tn'ts 
d .. la trarl u!"ció angl"sa feta per Richard 11 yrdp. del llihre J)e I mlitutiolle Fcmi1uLC e ft,i .,tialltú (154 o~. 

(s) Ell la 1)e Olficio Mari/i, 1529 (traduçc:ió angll'sa de Tomàs l'ayn<"lI feta (:n I54'!)' rI..J 'lu,lI Iwm trd ;I(lUP t pa,~atgf' 
rllodf'rnisat. Vegi's ~·lt'/'s luul /he RenasctllCt' Educatiu" ol .H'oHtfH. p. 10, Il. , 
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un temple més magnífic que'l que tots els homes, meravellats de les seves virtuts, li 
han construit i aixecat dins dels séus cors.» 

La :figura de la princesa espanyola que així havía presidit la cort anglesa fascinava 
Vives, i la seva bondat i benvolença havíen compensat algunes contrarietats del clima 
anglès, per les quals, com a bon fill de' Valencia, ltavía estat incomodat i afligit . 

• V • 

• 
• 

VIVES A PARÍS 

Els avenços fets a Espanya en saber, en literatura i en cultura, i l'esplendor de la 
cort espanyola semblen proporcionat la· gran probabilitat que haguessin de produir .. 
qualque gran capitost literar~ i inteHectual, qui' fos marcat de les característiques nacio
nals. Però quan se'presenta el nom de Vives, com a humanista específicament espanyol, 
s'o'Qjecta quela part més important de la seva educació acadèmica la rebé en l'Uni
versitat de París i fou seguida 'de l'ensenyança i el tracte amb l'humanista més . antic, 
el cap literari d'Europa, Erasme, en conexió amb el Col-legi de les tres llengües de 
Lovaina. 

No pot dubtar-se que a París, Vives s'assimilà amb ardencia tota la matetia acadè
mica que se' li ofería. Mes París estava tota penetrada de la vella filosofía escolàstica 
que, despietadament triomfant, era capaça d'aterrar tota oposició. Allí gastà Vives 
la seva energía perseguint les inútils subtilitats de la lògica, les prolixes inanitats d~ Ja 
retòrica inaplicabl~, i les laberíntiques dificultats de la disputació metafísica j grama
tical. El nou sabér de l'humanisme, fundat sobre Ja concepció de la gramàtica com a 
in~erpretació de les grans literatures clàssiques de Roma i Grecia, fou a1lí escombrat 
i mirat com 'falaç i perillós. A Vives :fins se li digué que la gramàtica útil per la lite
ratura era incompatible amb l'estudi teològic (I). D'aquesta manera la influencia' 
de París tant pregonament com fou efectiva, tendí a. conduir Vives pels viaranys de . 
l'escolasticisme; no pels del'humanisme .. En quant a 19 primer, Vives se trobava aleshores 
influenciat vers aquella dinicciò i . se'ns mostra com a ardent i entusiasta estudiant de 
l'antiga :filosofía clàssica. Així ho veiem en el coneixement minuciós 'dels autors mig
evals, especialment de Sant Tomàs d'Aquí, en el De Disciplinis, en el De Anima i parti
cularment en In pseudo dialecticos. En aquest darrer llibre, datat de Lovaina en I5I9, 
Vives renuncía per complet a la seva conexiò amb l'escolasticisme mig-eval i accepta 
el retorn als vells autors i als mètodes d'estudi de la Renaixença. «Dono mercès a Deu )) 
diu «d'haver deixat París i haver escapat de la fosquetat cimeriana, entrant en la J 

llum». Per tant, la formació de les opinions inteHectuals progressives de Vives, apenes 
pot atribuir-se a París, excepte en quant en aquest efecte de reacció contra J'iimatural 
aliment intel-lectual que allí se li ofería i que serví per a exteriorisar i desenrotllar Ja 
plena i natural disposició del seu amor valencià per la natura exterior i per l'esponta
neitat interior. Però l'enteresa que caracterisà la seva ?-dhesió als professors de París, 
demostra que rardent desig de coneixença havía ajornat la seva activitat mental 
crítica' durant tant de temps, que la lluita per baratar lo «nou per lo vell» fou ruda i dolo
rosa. Vives confessa que l'adquisició de l'escolasticisme en la seva ansia de coneixença, 

. 
(x) Fou el séll. mestrc John Dullard (\'cgi's i1~/ra, p. 3X), qui deia: Q~anto eris I11clior gt!'\Jnmati~us, tanto pcior dialcctiClIs 

et theologus. De Causis Cormplar1t1ll Arliu1II, II, 3. Opera (1782'9°), VI, p. 86 . 
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. quals fou rector del Col'legi de Múntaigu; Joan Dolzdel Castellar, professor al CoHegi ' 
de Ly-ons; Fernando d'Erizin.as, me-stre d'unCol'legi on Vives ' fou estudiant, és a dir, 
del Collègè de B'eauvais, iunt ~mb .vint lmportants espanyOls més, tots residents ' a 
París, contel)lporanis de Vives «deCidits campions de les hostSJeaccionaries». Ja sabem 
per Vives qu~ més tard, espanyols notables.com Joan Martínez . Población, Gahriel de ' 

. ' , - . . 

. ' 

Aguilar i Joan de la Encina (l)"-da joventut'més intel'ligent delmóll>lentraren en les · 
files humanist es . -Hem de recordar que els estudiants de l'Universitat de París eren molt 
nombrosos) i per això dividits en quatre nacions. Vives sens dubte; se barrejà amb els 

. sévs conipanys .d'estudis compatriotes>, associat com ens a la «nació "¿e les Gal'lies» (2). 

VI. 
. . 

-L'ELEM'ENT ESPANYOL 'EN VIVES DESPRÉS DE SORTIR D'ESPANYA 

- . 

ToÏ1iant -a referir-nos a Joàn Martínez Siliceò,Testudiant, en l'època que-o Vives._esti-
-gué a París,de.John Dullai-d de Gand,' caldrà fer esment d'algunes estretes coriexions de 
les ic1ccs educatives de Vives amb Espanya. Si1iceo\.. junt amb el més conegut Stunica (".3) -. 
eren els dos tutors del 'Príncep Felip (qui era nat 'eh 1527 i morí en 1558), fili ·de l'Empe- . 

.·rador Carles V. L' E~ercitationes ~1538) conté un diàleg Prïncepspuer; qui fa padar·el . 
. prínc'ep Felip, el qual és presentat dient que Stunica ~s el séu educador (educa.tor) i Sili
eeus el seu tutor Jiter"ari (institútor literarius).· Els .dos consellers discuteixen de coses 
«pblítiqu·es». amb Felip, però el c1íàlegpot dii-seque. és educatiu . . Morobulu5 és un con
seller ximple, mèritres Sophobohis és un conseller de seny. Morobuhis aconsella al prín
cep- que renuncíi a l'autoritat de Stunica i Siliceus, puix políticament considerats són 
els séus subdits. Sopho.bolus, al contrari, diu: «Si no'ls obeissis, series un esclau de la més 
bai~a mena, · pitjor que els qui són c.omprats i venuts a Etiopia o a l'Africa i empleats 
aquí per nosait.res (4). » Sophobolus aconsella després a' Felip que no accepti les opinions' 

. de Morobolus ni «les meves » sinó que jutgi per si mateix, puix .en aquest respecfe, com 
per obrar rectarp.enten tots els esdeveniments de la vida, són necessaries la ciencia i la 
habilitat exercitada. . . 

Aquesta proposició és a,leshores ' d.esenrotllada amb alguna extensió. Primer se 
presenta un-.jòc qui comporta l'elecció d'un rei, en el qual aquest rei ha de prescriure 
ço que els altres deuen fer i Sophobolus suggereix que el. rei sigui Felip. PerÒ Felip prQ
testa que ell. no PQt acceptar aquesta part, perquè no .coneix les regles del jòc .. Sopho
bolus aleshores se dirigeix a Felip anomenant-lo «joliu d'Espanya» i li pregunta: «I vós 
desitgeu seriosament empendre la direcció de. tants i tan grans reialmes, ignorant la 
condició d'aquell poble i les lleis de l'administració, sense é~ser instruit en el saber pràc
tic i essent sols coneixedor de ridícoles trivialitats? » 

En segón lloc Sophobolus fa venir. el cavalleriç perquè munti el caval~ napolità; 
feroç, cocejaire, qui tira el seu cavaller per terra. Que el munti Felip. «No » diu Felip 
(mo he après a manejar un cavall rebel, ·ni tinc força per afer-ho ». Aleshores se li res-
pòn que més difícil és governar i manejar el seu po~le que un cavall. . 

(r) Vives esm enta a l'Encina en una lletra a E rasm e escrita a Bruges, a parentment en r 52 !. Opera (1782 -90) . VIII. p . 152. 
(2 ) Boni lla: Lu is V ives, pp. 45·6. . 
(3 ) F os t er W atson: Tttdor S chool-boy lif e, p. 173. Sili ce us és l a' forma ll a tin a de P cdernales. H avía estudia t fi.losofí a a Va

lencia. Vives se refereix t ambé a Siliceus en el De Tradmdis D iscipl illis , com a ut ori tat en aritmè tica. Opera, VI. p .. 373. 
(4 ) F ost er W a tson: Tttdor S chool- boy Lï/e, p. 174 . 
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, En tercer lloc, sc-li din I]m' J)l~nglli l'] gO\TrJwll r guiï Ulla ))arra I)l'l riu, Però t 11 fe·, 
ph:a ~que els tiraría a tots dÏl~tre l'aigua, :--i fes de pilot. (COI11)) diu SpOllOb(~I\1s (vÚ~ ll() 

gUIaneu una barca ,per ulla corrent tranqt.lila, perquè no hi c·tpu cscr'itat, i VO!t-1I 

lliu~ar-vos en aquesta mar, en mig 'd'aql.lc..:;tas (lnes i aqll '~ta tt'll1p<,sta d(' gO\'t'rll,l1 , 

un poble, ~ense coneixement i e_ 'pericncia?)), Ai. 'í, .- condúci, - Felip' a conlprovar qut' si 
perquè el JÒc P~H~l1i rectan)cnt jng~lr-s~, pt'r Ú 11111I1Í<tr bé, pet a dirigit amb segu reta t 
una barca, són necessaris còneixem nts i dt'strl'sa, molt m6s llecessari serà adquirit ¡)('I 
a governar una intcl·ligcllcia'cxel'citac1a.H"El saber pot' obt'llir-s' d(' Plató, Ari_tútil, 
Ciceró, · Sèneca, . Livi, Plutarc. ..\q\1ests grans ho·mes i allrl's COI1l l'11., malgra t ja nn 
siguin d'aquest món, us parlaràn tan sovint i tant com volgu¡,t!)). l~'!s II/urls pOd(;fl p(/rla}' 
tan bé com els vius, Aquest és el rcalismc de Sophobolus. Tota la ill~d·lig(,llcia sl'r;) 
aplicada a "1'es1:udi de la literatura. i al 'cultiu de la bondat dI' l';lllillll1..» lIell ·aq\lí t'll 

una sentencia, el missatge educador de la Renai.' 'nça, tnúilès per l'espanyol Vives a 
l'espanyol Felip, 

. Així Vives çscrigué el seu· diàleg amb Felip eDUl a illter]Qcutt>r, alc:-I\on's lloi c1'()J1Zt 
anys. En I523, havía ~?crit a .\nglaterra, ,Ull Plall d'Estudi::; (I) per a hi princt'-'¡¡ :\Iaría: 
filla de Catarina d'l\ragú, COSill~t de l'clip, amb el qual fOli I}wli<lada t'I) 15:H. Ai .'í 

. Vives sé col'loca ell la notable posició. d'haver act~l.at com a conselkr 'educatiu .de ]'t'spa
llyol F¡;lip en t538 (2) i també ·de la !lIla de l'espanyola fegina Catal'jua d', ragél cilH' 
anys més aviat, això és, ell I523',La pWfU~lditat d' l'entusiasme elc Vi"es pot v{'mc" 
eli la dedicatoria d'aquests diàlegs Escolars al mateix prínc('}> F(']ip (la call a (h·, la 1>('\1('- , 

volencia altíssima ·del teu pare em'crs mi)) i per Ull altra raó que ~~1t'r ,i .' aü'uciú detin 
guda (el també perquè lllcrcixería ·bé de la I1lCV.ll patria, d'Espallya, si pogué::. contri
buir a formar la rectitut moral dr la' teva ment, Perquè la salut dC'!a llOstra paIria <1(']>('11 
de la teva' rcct"itu.t i el teu seny», . . : 

He ayenturat aqne::.ta digressió a l'anol1H'nar Joan ::\Iartínl'z Silicen, ulucat pellll<'S-' 
tre de Vives John Dullard,·perquè mostra de manera conclot'nt que ell 15Jn, C;ttOrJ.(· 

anys al menys, dcsprés de deixar París, considera\'çt Espanya com a la seva patri a i 
- pregonament sc ¡jn.:ocupava per la scva «salut» quc ell considt'rava <lepCllt.'ut de ]a con

ducta de Felip. 

• 

VII 
. , 

. 
L'ESPANYOLA HR GES 

I 

Nat en 1-1-92, Vi\'es dei.'à Valencia ('11 15()(), estigué a París de 15°9 et 15I2 (3); ·d( 
I5I2 a I5I6 a Bruges; de I5I6 a I520 principalmcnt a Lovairw en(~ar<l que pellt d'aql1l'st 
temps a Brugcs; de I523 a I528 part de l'any la passava a Anglat<'rra i la part r 'ste\1lt 

'. a Bruges; de I528 a I537 cstigué domiciliat a Brugcs; de I537 a 1539 se creu que Vivt's 
tingué estatge a Breda a Brabant i que Jlnallllent ell I540, tornà a Bruges i allí morí, 
a l'edat de 48 anys, uns trenta anys de~prés d'haver deixat Valencia, 

La més antiga data de l'anada de Vives a Bruges és 1512, En I526 va escriure el 
• 

, 
(1) Fostcr \Vatson: l'ú'e~ {llld fhe Rm,hCcllce ¡,dlirl/flOulJl n'omf". 1'1',1)7 i sf'giicllt , ~l.,ri., 1l3'llué cn rjIÚ J, pc~ t;tut, 

tenia· onze anys més qll(' FclIp.· . _ • _ 
(2) Els dos darn'rs diàh-gs d,'!es Exercifal,oll,.ç. esnits per ;, llEgir pIs nois (i l'di!, '·lItre ells) no'dellell "s,s,'r tampoc!'hli. 

dats pl'r tot aquell que d(·sit!:i conèixer Ics opinions de VIves snbr,' l-«ucacic" 1,,'r'luè hi .pa~la lli"rrOwnt i enèrgica als Iloi, 
de <la real. sòlida i noulc cdurarió" , " 

(3) Alguns dat("1I la S(','a ,orti,!a de Brugcs, al' a l'aris CII 1512, per'" Sl"Íllhl.l més pr\l!>:(hl, '1U<" s'1ragi tral't.,t Ò'UIIII vi ita 
tCffil?oral des dl' París i (I"e la seva partida lmal d'aquella ciutat, tingué I[or ell 15!,1'. ' . . 
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De Subventione Pa1tperum, llibre' en el qual diu haver residit a Bruges durant els últims 
catorze anys. L'estretor de les seves relacions amb aquella ciutat és descrita per pro
pies para,ulesseves: «Pensar .que qualque cosa relac~onada amb aquella ciutat és fòra 
de. mi, em disgusta com si'm trobés en la meva ciutat de Vale11cia.)) Fossin les que fossin 
les raons que indugueren Vives' a residir a Bruges, foren sens dubte reforçades' pel 
fet que alli hi havía unà colonia espanyola qüe contenía comerciants acabalats; i 
fòra d'Espanya és dubtós que hagués pogut trobar enlloc més esperit i pensament 
espanyol que a Bruges. El Sr. Bonilla ha citat autoritats· contemporanies de Vive~, 

. o gairebé contemporanies; que' demostren les predileccion~ envers les coses espanyoles 
per part del poble de .Bruges (r). Hi ha llibres- de viatge que descriuen la vida espa
nyola a Bru ges. Els documents oficials anglesos mostr~n exemples. de salvoconductes 
concedits per marxants espanyols de Bruges per a efectuar Úansaccions comercials amb 

. Anglaterra. Els atractius que aleshores tenía Bruges' són' descrits pel mateix Vives en 
termes que conserven els trets de la seva joventut valenciana (2). Erasme 'descriu 
Bruge;:; com «prolífica eri ta).ents, digna de l'Atica)) (3). En veritat, cap ciutat de l'Europa 
del Nord combinà aquest atractiu amb l'esperit espanyol tan completament com Bruges. 

"El fet que aquesta ciutat fos un gran centre d'espanyols dedicats al comerç, no deixa 
de tenir interès ·respe.cte Vives. Perquè eniS25, en els Arxius de l'Estat anglès, hi 
ha a1-lusions a J ohannes Ludovicus Vives «el servidor ,de,L Rey en negócis)) i ,és difícil 
suposatque's tracta d'un personatge diferenf de l'espanyol LluIs Vives (4), ' 

Però l'interès principal de Vives s'aplicava a les «bones ,lletres)). A Bruges trobà 
l'espanyol Juan Martínez Población, elinetge, natural de Valencia" ja esment-at. Vives' 
diu d'ell (5): «Dec confessar que la seva teoría en medicina és tan exacta que mai els 
antics metges descrig~er.en tan' bé, certes malaltíes, ,i si ho feren, els seus lllbres són 
perduts o destruits.)) 

I, encara, parlant de Población com a ' matemàtic, Vives diu, després d'esmentar 
Proclus:'«però el meu és més apropiat en els séus exercicis pera escolars)) (6). 

Més- important que'ls noms dp qualsevulga escriptor? espanyols en el període de Bruges 
, i, Lovaina, en lo relatiu a mostrar com Vives mantingué ben àprop ders seus'afectes 

el sèu origen espanyol i les tradicions espanyoles (i, en conseqüencia, rebent ben direc- ' ._ . 
tament la ,seva influen.cia), és el fet d'haver estat rebut, a l'arribar a' Bruges, en la llar 
de la familia espanyola VaHdimra, 'dels fills de la qual foll' mestre i entre'ls quals hi havía , 
Margarida, anib la qual es casà més tard. Bernard Valldaura, el cap de familia, era 
parent de Vives per banda de mare. S'havía casat amb Clara Cervent, que també havía 
sortit d'una familia: valenciana. Bernard Vallda~ra era afligit d'una malaltía repugnant 
ï la so1-licitut amb què la seva jova esposa el cuidà durant dèu anys, gua,nyà la més 
pregona admiració de Vives, que expressà en De officio Jl..lariti (r529), llibre en el qual 
sols la seva sogra, junt amb la regina Catarina d'Aragó i la seva propia mare Blanca 
March, ocupaven sengles llocs en un nou i corregit santoral. .' 

Resta per esmentar una darrera conexió de Bruges amb Espanya. Sovint els estu-

(I) Luis Vives, pp. 59.65 i seglients. Senyala, entre altres coses, que a 15 kilòmetres de Bruges hi havía el port de Blan· 
kenverghe, des del qual, en circumstancies favorables, podía anar·se a Santander, en les costes d'Espanya, en nou dies. 

(2) Ibirl. p. 596. " 
(3) F"ster Watson: Vives Ot~ Education, p, 1xxxii. 
(4) Lcllers anti l'apers, Foreign anil Domes/ic ot /he reig" ol HeltYy VIII, n, o 1293,'28 d'Abril de IS25. Llicencia per' a im· 

portar 300 tonells de vi gaseó i de herba·pastell de Tolosa a qualsevulga punt dels dominis del rei. excepte a Calais,. pagant 
drets; i protecei{> a les naus d'importació i als séu~ capitans, adillería. etc., durant tres anys. N. o 1298 Lewis de Vives, permís' 
per a exportar 1'00 quarteres de grans, , ' . ' 

(S) Come¡ttaris rle la Civitas Dei de St. Agusti, traducció anglesa per Healey, ~." edició (1620), p: 845. 
(6) Foster Watson: Vi!!es on Educatioll, p. 206 . 
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diants espanyols de la Uni,-ersitat .de París, ja en el curs de la eva carrera o, com Vives, 
al sortir de la Universitat, feien upa curta visita a Bruges: Un çlels exemples més in.
~eressants d'aquestes visites fou el d'Ignasi de Loyola, qui anà a Bruges entre IS28 
1 1534, a fi de recollir almoines entr ,,'ls séus compatriotes els marxants espanyols. Els 
biògrafs del jesuïta referei.xen que Vives mantingué hospitalariament a Loyola, i és 

. bastant probable que tots dos discutiríen sobre clücstioüs d'educació. ja que la visita 
fou en el període en què Vives . visqué 'a Bruges, quan ·clevía tenir 11 projecte De 
Tradendis Disciplinis, si és que ja no 1',havIa escrita. Així, dos dels més grans espanyob 
d'aquella època, se troben reunits a Bruges, lluny de la seva Espanya,nadiua (I) . . 

• • 

• . VIII • 
• 

• VIVES l ERASME • 

• 
No cal d1,.lbtar què Erasme fou qui e.xèrcí damunt la vida de Vives la mé. gran 

influencia. Per aquesta raó s'ha insinuat qu Vives, com Eras111 C, no tenía més nacio
nalitat sinó la República de, Jes Lletres) r~arament s'ha mostrq.t mai una llealtat tall 
entusiasta per part d'un jove escriptor. envers un de vell, com la de Vives- envers 
Erasme. En les seves lletres l'anomena amb els noms més honorables i d clara que apre-

. cía ·la bona opinió d'Era$lTIe més que la de tot el reste dels altres escriptors. Mes també 
'en aquell període de Lovaina, Vives tingué un altre íntim i estret interès espanyol, com 
foU ~l càrrec d'instruir el nebQt del senyor de hièvres, duc de' Soria, ministre de 
Carles V, jove de 18 anys en' ISI7 i, no 'obstant, ja cardenal i arquebisbe electe de 
To]edo, la primera catedral d'Espanya. Vives tenÍa obligació d'instruir aquest jove, 
William de Croy, en filosofía, retòrica i oradors clàssics, 0, com 'Erasme deia, salvar-lo 
a cruditatis ·pericul'o (2). El paedonomus o tutor, amb càrrec diferent del prec ptor del 
de Croy, sembla haver estat Carles Caronde1et ° Arondelet, senyor de Potèles (3). Erasme 
.diu eh una lletra escrita després de ]<¡tdolorosa mort primerenca del de Croy, que Vives 
fou nomenat' en 1522 preceptor del fiU del duc d'Alba, però .que'l missatge on això sc li 
·encarreg<¡tva, enviat per mitjà d'un dominic, mai fou donat a Vives. "Entre'ls altres 
deixebles de Vives a Lovaina, ultra'l de Croy, hi havía Honorato J uan; Pedro Ma
luenda (introduit com a interlocutor en un dels Diàlegs) (4), Diego Gracian de Alderete i 
Antonio de Berges. La persistencia de l'interès nacional de Vives pot apreciar-se, potser, 
indagant per comparació com sovint' Erasme e dedicà a ensenyar durant' els séus 
viatges a amics o estudiants hoHandesos. De totes maneres, ja hem vist que fins en el 
temps d'intimitat entre Erasme i Vives, aquest darrer estava en estret contacte amb 
els espanyols. 

Res pot íHustrar millor aquests fets com les mateixes paraules de Vives quan, 
havent emprès la tasca massa feixuga, obeint a urgent requeriment d'Erasme, d'editar 
i .completar els comentaris de la Civitas Dei de Sant Agustí, va caure malalt, i insistí a 
en ésser traslladat de Lovaina a Bruges, a fi que durant ]a seva malaltía pogués ésser 
cuidat «entre' ls meus compatriotes espanyols, a la manera i costum d'ells» (S). Allí, va 

. 
(I) Fostèr Watson: Vives 0.1 EducatiòJl, p: lxxxv. · 
(2) Bonilla: Luis Vives, p. 600. 
(3) [birl., p. 600. . 
(,I) Exercitationcs. Diàleg XV. Vestí/us et JJeambulatio Matutina. 
(5) Vegi's et prèfaci als COlllmtaris de 1,,'Civitas Dei dt St. Agustí. 
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rebre la més generosa ho~pitalitat per part de Pedro de Aguirre, un ric espanyol' mar~ 
,xant del reialme de Biscaya, qui el cuidà com un pare i, 'un cop restablert, se diu 
també que proporcio.n~ una casa completament amoblada perquè Vives l'habités (1)'
, ' Els detalls conegu~ de la vida de Vives a Bruges i Lovaina' no són nombrosos, 
però un dels pocs fets certificats pels documents, és la' seva presencia en un matrimoni, 
en 1521, el de Juan de MataÍlca amb Bàrbara Pardo, filla de Silvestre Pardo i Josefina 
López, ambdós espanyols ' (2). " ' " ' ", " " 

Es probable que l'odi de Vives envers la guerra fouàltament intensificat, si no 
. despertat 'per primera volta a activitat, per Erasme. Vives diu: «En veritat el COll

'batreno és propi d'homes ,honrats ni tan sols de baridits, , ni de cap mena d'homes,' 
sinó que és en absolut una furia bestial i per això, fou dita· Bellum, de bellua, hestia.» 
Aquí es revela l'enèrgic esperit d'Erasme. Però fins en aquesta qüestió, en la 'gual podem 

, fàcilment' suposar ,que'ls millors humanistes' prengueren una part molt comú, Vives 
revela les sevès maneres eSpanyoles. Perquè fa una excepció en el cas de guerra conti'a'ls 
sarraïns i els turcs, la quàl dèu esdevenir, segons 1 a seva opini6, uri dever cristià, una 
nova, creüada enlloc desitjada amb tant d'entusiasme COUl' a Espanya, la qual havía 
ja començat a e!:llpendre-1a en I492, amb la conquesta d@ Granada., 

Així, al cap i a la fi, la poderosa infl.l)encia d~Erasme ' damunt' de Vives, com .hem " 
vist, ,anava acompanyadq,' contemporaniàment dè' la 'continuació del séu interès envers 
Espanya., Mes com féu entre les cjrcumstancies que a París l'envoltaren, Vives esmerçà 
l'energía natural del seu caràcter en lluitar contra tot allò que obstaculava el seu des
enrot1larp.ent inteHectual, de manera que eventualment la influenCia d'Erasme havía 
d'obrir pas davant les exigencies de la concieneia seq-eta que Vives tenía deIa obra que 
personalment havía d'acomplir en la seva vida. Quaú .Erasme hagué rebut de' Vives el 
manuscrit dels Comentaris de la Civitas Dei de sant Agustí, .fou quan la nQta discorda:nt 
décisiva rompé les relacions intel-ledl,wls i literaries, entre tots dos. '~rasme c'r,iticà 

,severament la obra de Vives i més tard desaprovà gravement l'estil d'una altr,a obra 
seva (la De 'Institutione F emina~ Christianae). Erasme, recomanava a Vives que fos 
més curós de la seva glQria literaria. A 1'arribar aqui fou quan Vives féu, la seva 
memorable declaració, tan estraIlya a les preferencies estilístiques del Renaixement; 
però tan estretament en, contacte amb el pensa~ent i la tendencia democràtics d'avui. 
Deia Vives a' Erasme: «Jo us demano, mon mestre, després d'això, que no pròveu d'in-

- citar-me envers la reputació ni la 'gloria personals. Perquè jo solemnement declaro 
que aquestes fins me mouen menys del que vos podríeu creure. Jo ofereixo les meves 
provisions per al bé públic. ¡ aquest bé jo voldria viva111ent. fer-lo avançar per tot on: 
me fos possible ... Sortosos són" en ma opinió; els pobles que són servicials en aquesta' 
materia (3).» Eri la De TradencJ,is Disciplinis, 1531, diu: «(Aquest és, en fi, el primer de 
tots' els estudis; aquest és l'objecte que devem proposar-nos. Haven,t adquirit les nos
tres coneixencès, devem procurar fer-les útils, pel bé públic (4). I, encara ((nosaltres 
els escriptors devem transferir la nostra sol'liCitnt 'dels prínceps envers el poble» (5). 

Així Vives se fa una posició independent entre'ls seus conegues humanistes. Encar.a 
, que desitjós d'elevar l'escola al grau més alt, desitjava, aplicar tots ,els recursos del saber 

(I) Vegi's L1tiS Vives, per Emili Vanden Bussche, en La F/andre; 1876. p. 306.' Fo,l en Abril de I5H. naturalment, aball~ 
'lue tingués. lloc el matrimoni cIc Vives en 26 de Maig d,e 15'24· 

(2) En\ili \'auden Busschc. p. 310 i notes,' , . 
(3) Opera (1782:90). vol. VII, p. I9I. Llçtra 'U, Era)òl1lc datada de Brllges. Calendes d'Octubre 1528 . 
(4) Foster \Vatson: F'ivcs 011 Educatioll. p. 278. , ' 
(5) Ibid., p. 283, / , ~ -
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i de la Cl.lltura al servC'i social dels SéllS sC'rnblants, L'amor envers la se"a ciutat nadiua, , 
envers la seva paüia, la seva segona Valcncia, havla estat desenrotllat segons aquella ' 
~enetran t observació sensible de la seya jOYC'nesa, ql1Ï aportà a la fascinació que 
11 produíen les laborioses demores d'homes i dònes a Val ncia, en la Llonja, en e! 
Mercat (I), en els carrers, un tjpus d'interès humà molt diferent del d'Erasme. Quan 
parlem d'Erasme com a Rotcrodrl1Jws, la significació del nom de població és negligible, 
pefò el dir Vives V(llent1'7I1lS és ple de significat, Pllix inclou iot ço ql1e vol dir el gran 
v(llenciano, Això només sc comprèn quan cOJ1lJ)ro\'el11 qne'l lcil ma/iv de lct llanera 
obra de Vives no era únicament l'ensenyan<,'a, sinú l't>ns(>ny;m(,'a inscrita ('11 l;l callSa. de] 
Bé Púh/¡"c, 

IX 

VIVES A ANGLATERRA 
• 

• 

Només s'han esmentat dues fonts, la influencia de les quals daml1nt de Vives {~S 
d'importancia capdal, vora la influencia espanyola, és a dir, la de París i el sen directe 
comerç amb Erasme. Ja hem mostrat com la força reaJ de Vives sols s' manifestà quan 
vingué a resisitir ambdúes influencies, amb tanta vigoría com s'havía adhrrit au clIcs . 
i se Jes havía assimilat en 1m principi, Calc1ría pJanü>jar-se aquest problema: Com i 
d'on rebé l'exercitament preparatori, primer per a febre i cle~i)rés per a rec,istir aqu(!strs 
influencies? La resposta que pot fer-sC' és, que'] rebé probablement ckl seu ('lrmcnt 
espanyol, derivat de la seva plenament i pregona exercitada «obscr"\ aeió sil 'Dciosa)) (per 
a usar la seva mateixa frase) de h natura valenciana física i humana, i el gradual 
desenrotllament de la seva irrestringible, activíssima i espontania confiança en la veri-
tat i en el bé. 

Per aquests vastos punts de vista hem desitjat en aquest article trobar la prepara-
, . . 

CIO necessana. 
Si el nostre anàlisi fos correcte, l'element espanyol i especialment el valencià foren 

importants en el desenrot1Jament de Vives. l ara és possible afegir-hi qualques detalls 
encara més confirmadors i complemen taris. 

Durant els anys 1523-1528, en els quals Vives visitava Anglaterra venint de Bru
ges part de l'any, dedicà part de cada visita a la Cort anglesa. Així, la princesa es
panyola Ca'tarina d'Aragó havía reunit al séu entorn un grup espanyol. D'ençà que 
arribà ella a Anglaterra en 1501, havía estat introduit en la Cort anglesa un poderós 
element espanyol. En una carta escrita en espanyol en 1505, Catarina, més tard prin
cesa de Gales, parlà en favor de D.a María de Salazar, una dama espanyola al servei 
de la difunta regina consort d'Enric VII, i en l'època d'aquella lletra, al servei de la 
mateixa Catarina. També envià el seu servent Joan de Ascuycia amb una missió sem
blant al seu pare, Ferràn d'Espanya. En una altra lletra, Catarina refereix que sis 
dames espanyoles que anaren amb ella a Anglaterra havíen entrat al servei de la regina 
consort i la mateixa Catarina no tenía diners per a donar-los qualque recompensa, i 
apel'lava al seu pare perquè la pensionessin, En una altra lletra se queixa de la in
atenció i de la fredor envers sos devers de l'embaixador espanyol, Puebla. També Cata-

(1) Certament, el mercat dc Valencia és un dels Il\('s remarcables eentres del món, ell quant a riq\l{',a de eolnr, per la s('va 
COJlM.l1Tencia \"ariada cie catalans, ('astcllans, alarvs, hornians, pels trajos i per !C'S ]I('¡{UlllS, Iwixo" ClllS i altres ;¡rli r ]¡os q 11(' ,' hI 

• 
Vèllf'll. 
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rina diu necessitar diners que Puebla retenía per a enviar la seva donzella donya . 
Elvira de Manuel, a Flandes, a casa d'un oculista que va curar a la infanta D.a Isabel 
d'una oftalmía. En 1506 Felip i Joana, rei i regina de Castella, cunyat i germana de 
Catarina, després d'haver sofert recentment un naufragi, visitaren la · cort anglesa, en 
Ja qual ocasió Catarina i una dama espanyola amb ella, amb trajos espanyols, ballaren 
plegades. En aqueU temps, encara que Catarina ja feia quatre anys que era a Angla
terra, confessa que no comprèn l'anglès. Evidentment, les converses més importants 
les tenía amb el seu seguici d'as'Sistens espanyols i la seva relació amb el rei Enric VII 
fou probablement en llatí (I). 

En altres lletres Catarina se refereix a membres del séu seguici, com és D. Pe~ro de 
Ayala. Demana un frare espanyol com a confessor. Nomena el seu missatger Calderón. 
En 1509 se queixa d'un altre embaixador espanyol, el comandant de la Membrilla. 
Fa esment de Janina de Cuer i d'Alonso d'Esquivel, que estàn al seu servei. Com a 
exemple del seu estret contacte amb els interessos espanyols, pot citar-se una lletra 
de 6 de Gener de 1518 enviada de la ciutat de Sant Domingo, illa espanyola «en les 
Indies de l'Oceà», escrita per Pasamonte, embaixador espanyol en aquell país (2). 
Tindrà de regonèixer-se que la princesa Catarina, qui esdevingué regina quan el séu 
marit Enric VIII va pujar al trono en 1509, escrivint sempre en espanyol al seu germà 
i durant alguns anys ignorant de l'anglès, donà un tint espanyol a la Cort. La seva 
bondadosa consideració envers Vives ja abans que anés a Anglaterra, en I523, és 
segurament exemple del séu afecte als espanyols i del plaer que prenía en ses relacions 
socials amb Espanya. 

Fou, doncs, a una Cort on els espanyols disfrutaven d'alt favor, que Vives anava 
en aquelles parts de les visites (entre 1523 i 1528) que feia a Londres. El seguici espa
nyol de la princesa Catarina havía esdevingut el servei de Catarina quan fou regina (3)· 
Els séus oficials, encara que estrangers, reberen altes graduacions, per exemple J orge 
de Azteca, son confessor, que fou fet bisbe de Llandaff a Gales (4). Els residents es
panyols a Londres rebíen inusitades mostres del reial favor, i se refereix que un d'ells 
declara que Enric VIII era generós per a tothom, especialment per als espanyols (5)· 

Gran nombre d'anglesos visitaren Espanya, entre ells Lord Berners i l'escriptor 
Cuthbert Tunstall, més tard bisbe de l:-ondres. El primer d'ells interessat pels llibres. 
d'Antonio de Guevara, i un dels primers en introduir llibres espanyols a Anglaterra, 
traduí en 1534 una part del Libra Aurea de Guevara (I529). Una de les donzelles de 
la regina Catarina fou D.a Catalina de Guevara i s'ha suposat que era parenta d'aquen 
escriptor tan conegut (6). La visita de Tunstall a Espanya té interès pel fet, que es
devingué un dels millors amics de Vives a Anglaterra. Sif Francis Bryon fou un cor
tisà important, la germana del qual se m~ridà amb sir Harry Guildford. Guildford, junt 
amb un altre anglès, havía estat fet cavaller per Ferràn el Gran en I5I2 a Burgos (7)· 
Era germà de sir Tomàs Wyatt, qui fou un temps embaixador anglès a Espanya, j 

més tard escrigué poesíes que ofereixen influencies espanyoles. Hi hagué matrimonis 
mutuals entre'ls membres de les Corts anglesa i espanyola, essent un dels més coneguts 

. 

(I) Per aquests i altres detalls vegi's M. A. E. Wood: Let/ers ol Royal at¡d Illustfious Ladies, vol. l, p. 120 i seglients. 
(2) ¡bid., r, p. 145. cEnvia a la regina un trajo i una cadena com els usen els cacics, i voldria haver·li enviat alguns lloros, 

però a causa de l'estació ha tingut por que no podessin viure durant el viatge .• 
(3) Vegi's J. G. UnderhiIl: Spanis/¡ Literature i1! lloe ¡ime ol the Tudors, cap. III. Londres, 1899. 
(4) ¡bid., p. 57· 
(5) En la Crónica del Rey EnriqUir Octavo, editada per Hume, p. 127, citat per Underhill, p. 59. 
(6) ¡bid., pp. 76'7. 
'(7) ¡bid., p. 72 . 

26 • 

• .. 

• 

• 

• 

• 



-

• 

, • 

el de Lord Willoughby d'Eresby i l'espanyola María de Sarmieniu, la íntima servidora 
de la regina Catarina. J a's veu, doncs, com en la Cort reial anglesa hi havía un grup 
de cortisans anglesos relacionats amb Espanya, tant com els mcteixos cortisans espa
nyols. De manera que Vives, a l'anar dels Països Baixos a Londres, no romanía menys 
relacionat amb els seus interessos nacionals. l\Iés endavant sabem que tingué en certa 
època un company d'allotjament, .c\.hTaro de Castro, qui va insinuar-li que havent escrit 
sobre l'educació de les dònes el De Illstitutiolle Fcminae Cl!ristianae, hauría d'escriur \ 
un llibre corresponent sobre'ls devers dels marits. Amb aquest objecte, Vives dreçà un 
plan d'un llibre així, en espanyol, per a adaptar-se a les limitacion. lingüístiques del 
séu arpic, obra que després amplificà en la obra llatina De oflicio l\,[ariti, 1529 (I). 

Encara que no hi ha seguretat que residissin a Oxford estudiants espanyols entre 
1523 i 1528, hi hagueren estudiants a Oxford, contemporanis de Vives, com foren Ri
chard Morison i Thomas Paynel1, que s'interessaren per Espanya. Poc aban que Vives 
anés a Oxford, Richard Hyrde (2) hi havía estat estudiant, però Vives el trobà probable
ment a la casa de sir Tomàs l\Iore a Chel. ea. En quant a Bemers, Bryan i els altres cor
tisans relacionats amb Espanya com el grup de Guevara, aquests estudiants acadèmics 
d'Oxford interessats per la cultura literaria espanyola poden ésser nomenats el grup de 
Vives. Hyrde traduí l' Institutione Fe'l'ninae Clzristianae de Vives (1523) a l'anglès en 1540. 
Morison traduí la Introdnctio ad sapientiam (1523) en 1540. Paynell traslladà en anglès 
el De Oflicio Mariti (1528) en 1553. Encara que tots aquests llibres foren traduits del 
llatí, hi ha qualque raó per suposar que'ls traductors sentíen inclinacions vers el pell
sament i la vida espanyols. Paynell, per exemple, més tard, va traduir una versió fran
cesa de l'Amadís de Cauta. Hi havía aquí un cert interès envers 10 espanyol, que madurà 
i devingué una base pr paratoria per a la residencia dels espanyols a Oxford, tals com 
Rodrigo Guerrero, Antonio de Corro, Cipriano de Valera, J ohannes Thorius, etc., els 
quals hi residiren més tard, en el segle XVI (3). Naturalment, en el reialme de María l, 
:filla de Catarina d'Aragó, ((la més famosa grandesa de Castella- i Aragó» (4) freqüen~à 
la Cort anglesa, les càtedres de la qual a la Universitat d'Oxford foren donades a Pedro 
de Soto i J uan de Vil1a García, i a eclesiàstics com Bartholomé de Miranda i Alfonso 
de Castro foren donats càrrecs a Londres (5). En resum, pot dir-se, en quant a la resi
dencia de Vives a Anglaterra, que no sols s'hi sentí reforçat i confirmat dins les corrents 
ja establertes per la regina Catarina, sinó que ell fou també campió, en son lloc acadè
mic d'Oxford, de l'interès envers la lit<:'ratura i el pensament espanyols. 

Finalment, durant els dos anys qur Vives passà a Breda a Brabant (1537-1539) 
fou director literari de l'esposa d'Enric, comte de Nassau, D.a Mencia de Mendoza, 
una dama espanyola que ell havía conegut de noi a Valcncia. 

Podem, doncs, dir que en tota la darrera part de la seva vida des de la sortida de 
Valencia, a Bruges, a Anglaterra, a Breda, mai se trobà allunyat d'una efectiu emon
dament espanyol i que voluntariamcnt trobà relacions, que (-'n tots temps i en tots llocs 
reforçaren i desenrotllaren conscientment les seves associacions espanyoles. 

(1) Vegi's el prefaci del De Ollieja Jlal'iti. Opera (J7R2'90), IV, p. 302: non solum eisdcm uterpmur aedibus, et (juasi COll' 
tubernio verum etiam cubicul0 communi, (jui mihi amore, ac hcnevolrntia mutua, fratris cuiusdam virem referebat. 

(2) Si's vol conèixer tot ço que sc sab d'a'1uests personatg("s, cerquin-se els sé liS noms respectius en el EllgltS!t Dietiollal}' 
ol National Biography, J. S. Uderhill escriu d'a(juests personatges com d'un grup universitari en la seva Spallislt Llteratult 
in the Englalld ol the Tudors, pp. 88 i següen ts. · . 

(3) Vegi's Foster Watson: Begil",i/!gs ol the Teaching ol Modem Subjects ili EnglaHd, cap. sobre The Teaclting ol SpalHsh 
In Englalld,p. 473 i següents. 

(4) Underbill, p. 105· 
(S) ¡bid., p. 107· • • 
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VIVES I ESPANYA 

Hi han altres aspectes sots els quals Vives mostra visiblement un tipus espanyol de 
pensament i sensibilitat. Un d'ells fou la manera com considerava la posició de les dònes 
en sociétat i la seva recta educació. En altre lloc ja hem apuntat (r) que en ({cap pab 
com en Espanya el concépte de la dòna silenciosa, obedient, creient, en el convent 
o fòra d'ell, ham antingut el seu caràcter tan rigorosament com a Espanya». D'aquí, 
que al tractar de l'educació de les dònes, Vives retingués tot ço que li fou possible de les 
costums permeses per la època allunyant la noia de la societat i de la diversió, per més 
que fos un campió en advocar per la seva admissió en els estudis savis. Encara que no 
permetés a les noies jugar amb els nois, ni veure molts homes, segons la opinió mig-eval 
espanyola, era progressiu en permetre a les noies resar en vernacle, en lloc del llatí. 
Considera amb horror la idea de la noia llegint antigues noveles de cavallería, perquè 
«ha abandonats els cavallers de la Edat Mitjana per a servir sota'ls hèroes de les dau
rades edats de l'antiguitat». Don Quixot se sentía decantat a salvar només Amadís, 
però Vives, portant més lluny el séu puritanisme, sols hauría permès llegir l'historia 
de la pacient Griselda. La vida de la noia havía. d'ésser exclosa del món, i encara que 
no hagués d'entrar al conv~nt, havía de romandre a càrrec d'una duenya sempre 
que sortís de casa. L'antiga opinió espanyola se mostrà sovint quan, com a humanista, 
planejà Vives el seu esquema de l'educació de les noies. La obra De Institutio Feminae 
Christianae, per si sola, és suficient per a indicar que Vives no cessà d'ésser espanyol 
quan deixà Valencia. 

Un altre aspecte sota'l qual Vives conservà el caient espanyol del pensament, en 
l'{¡ltim període de la seva vida, fou en la religió. El séu de Veritate Fidei Christianae és 
catòlic, i, és més, espanyol. El séu mateix títol, el séu objecte, principalment d'establir 
la veritat cristiana contra'ls Jueus, Serraïns i Mahometans, se Ielaciona especialment 
amb l'origen espanyol. Així en el De Disciplinis declara que tindríen d'haver-hi escc
les vernaculars en àrab, la llengua dels Serraïns i els Maures, a fi que aquells nois podes
sin ésser conduits al cristianisme (2). Però és igualment espanyol en la profunditat 
de l'impuls pietista, que desitja comunicar als nois. Posseí a, endemés, un misticisme 
religiós en el qual fou un notable precursor de l'esperit de Santa Teresa. En la seva ine
bfanlable adhesió a la Santa Sèu de Roma, pot veure-s'hi la llealtat espanyola. «Jo'm 
sotmeto al judici de la Iglesia fins quan me sembla estar en oposició amb els més po
derosos fonaments de la raò. Puix jo puc incórrer en .error, mentre que l'esglesiq mai 
pot equivo car -se en ma teri es de creen cia)) (3). ._ 

Fóra fàcil recollir multitut de proves de referencies espanyoles en obres semblants 
de Vives, com no podríen comparar-se amb les d'un altre humanista qualsevulga. Se 
complau en parlar dels séus amics «Jaume Pérez, el meu paisà» (4), Pedro García, el 
séu amic de París (5), el Cardenal de Lieja, Everard Marck (6), Henry March «el meu 

- .. -... -

(I) 
(2 ) 
(3 ) 
(4) 

- (5) 
(6) 

• 

Foster Watson: Vives and the RenascclIce Educatiol! ot WomeH, p. 22 i següents. 
De T1'adendis Disciplinis, III, cap. 1. Opera, vol. VI, p. 300. 
De Veritate Fidei Christianae. Opera (1782'90), vol. VIII, p. 22. 
Traducció de la Civitas Dei de sant Agustí de Vives, per Healey. 
1 bid., p. 790-1. 

¡bid., p. 33. 
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oncle» (I) .. «(El meu deixeble, Juan Vergara» (2). Palla l'Jl una de !l's ~;e\'t's lh-trl's de b 
~eva germana i desitja que vingui et "iure amb ell a Bluges (3). Parla <lm h entllsiaSllll' 
1 respecte dels grans navegants espanyols, però amb 1'0ptülJisJllc Ll'ull plOfda rel1larca: 
«Peter Martir ha compilat un monument de llibres en les seves histories dels nave
gants de l'Occeà, i el descobriment del Nou l\Ión que tingué lloc ell aquell temps. Per() 

d'ençà d'aleshores ja havíen seguit més grans esdeveniments, els quals no podrún menys 
de semblar fabulosos a la posteritab (4). 

J a hem apuntat la llea1tat de Vh'es envers l'EsgJesia Catòlica, però el seu CatolicisllH' 
anà més endavant del que la Iglcsia podía toleraT, i encara qnc a !llolts 11o'ls sembli 
ficil poder reconciliar la aparent contradicció, malgrat ésser sotslllès a 1<1 St\ll [>"pal, 
donà espontania expressió als seus JJimes pensaments sobre rl'ligi{) ((llaltmil». Els COIlH'll

taris al texte de la Civitas Dei de Sant Agustí foren posats per la Iglesin ell l'I ¡¡d{'x l::x
pttrgatorius. Però l'expansió de les inteHigencies i dels cors dels hom 's era inevitabk Ull 

cop descobert el Nou Món, i ja no podía ésser continguda. 
, Així, Vives ataca el problema de l'home «que ,-iu en les illes i1l1pícs de l'Occò, <¡Ili 

mai han sentit parlar de Crisill i declara que aque~t home ((pot atènyer 'la gloria 
d'un Cristià» observant els dos abstractes de tota la IJci i dels Profetes, és a dir 
el perfecte amor envers Deu i elwers el proisme. Tan gran lwncclicció rs l' ('ss('r 
bo, fins quan no teniu qui us ensenyi la bondat.» El descobriment espanyo] cL\mt"
rica creà una expansió de cor i d'inteHigt'ncia en Vi\'es que tr<ll1sJlgnrú tota Illira 
estreta de salvació, i la seva generositat lnllnani:.ta envers t'ls homes acabats (h' 
descobrir en les illes occidentals, no estava potser deslligada psicològicament, JH r altra 
banda, de leos seves vives simpatíes envers els diversos tipus humans que ha.vía vist a 
la Plaça del Mercat de Valencia. 

Vives se refereix diverses vegades als descobriments fets per E:.pallya en l(~s illes ch'1 
Oest i a la India. Ningú pot dubtar de la intensitat del sentit cll' nacionalitat en Viv('~; 
quan llegeixi l'ardent dedicatoria (S) del Dc Tradendis Disciplillis el Joal1 HI, rei de 
Portugal. «Els teus progenitors gosaren deixar Portugal per a explorar les mars 11o\'es, 
les. noves terres, els nous inconeguts climes. En primer lloc expulsaren els àrabs i prell
gueren possessió del mar Atlàntic. Foren empesos camí dd sol amunt (l'Equador) i 
havent atravessat la mar del Sud, el Sud d'Etiopia, penetraren en el territori oposa.t al 
nostre; d'allí al mar Roig i fins més amunt de l'entrada del Golf Pèrsic, on erigiren .for
tificacions. Després viatjaren al' nord de la boca de l'Indus, i establiren ]]ur autoritat 
damunt les incultes i beneides costes de tota la India. Els uns han ensenyat els camins 
del cel i de la mar, parts que abans no eren conegudes ni de llom. També han descobc'l t 
pobles i nacions que «compleixen meravellosos rit<;s religiosos i (S troben en estat de bar
barie, malgrat posseir riqueses envers les CJuals el nostre poble sent tan ardent inclina
ció: Tot el mon queda obert a la raça hwmana.» 

En les Exereitationes (6) en la descripció d'una casa moderna ben amoblada, Vitruvi 
l'arquitecte, crida l'atenció envers les pintures de la sala. «.Aquesta és una repre-

(I) 'rraducció de la Civitas Dei de St. Agustí l'. 731. 
(2) De Tradendis Disciplinis, Llibre IV, cap. 5. 0ptra. VI, p. 373, Per a ressenya sobre ]uan Verga ra vegi', \'on Hcidl. 

Lite ot Cardinal J illlénez. p. 196. 
(3) , Opera. r. p. S, 
CI.) De Tradendis Disciplinis, Opera. VI. p. 3<),), 
(S) En varies ocasions Vives dedicà els seus lIihres a espanyoJs. ('lla ¡J',lCllll'stl'S dedicatori l'S lJll'l't'ix a(,'nf'i(, i ('s la dI'! 

De Otficio 11Tariti a ]oàn Borgia. duc de Ganelía, ciutat elc la Jllateixa pro,in('ia el" Vall'JlcÍa. d'"n ,'1',1 Vi,,'s. Carlr's V telli" 
en alt c.oncepte a Borgia i el féu virrei de Catalunya. Vives, en la SC"" d"dl<'atoria, exprc'ssa gratilut "n,'crs (a gran ¡'ondat 
de Borgia a Honorat J oàn • • civis noster> i també a J llall Alldrés Strancus, Ull altn' VakllCià que li havia parlat ell nna llet ra 
de la bOlla voluntat de Borgia. 

(6) Diàleg XII. Doml/S. 
, 
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sentació dels fonaments del cel, aquesta mostra el lloc que ocupen la terra i la mar. 
Aquí teniu el món, recentment descobert per les navegacions espanyoles (1). 

Vives conta histories de viatges mariners. «Hi ha una gent nomenada anthropophagi, 
o caníbals que viuen de carn humana)} (2). 

Aquesta vasta nova coneixença del món, la utilisa Vives així, per a fins educatius. Al 
estudiar geografía, que havía estat reduida fins aleshores a la geografía antiga, Vives 
és el primer qui considera desitjable el coneixement de la geografía del dia. «Que el 
deixeble estudíi els mapes de Ptolomeu si pot trobar-ne una edició corregida. Que hi 
afeixegi els descobriments dels nostres (és a dir espanyols) compatriotes en les fronteres 
de l'Est i de l'Oest (3)}. Aplica la seva atenció als meravellosos llibres de navegació i 
descobriments: escrits pels espanyols. Vives fou el primer èn indicar que aquests llibres 
i aquests assumptes deuríen ésser inclosos en la perspectiva educativa del curs històric 
dels estudiants. No és, doncs, sorprenent que Vives sia el primer en indicar la navegació 
com a tema per al curs en l'estudi de les ciencies matemàtiques (4). 

No deixà Vives de manifestar un interès tot modern, envers les fonts de la propia l~is
toria nacional espanyola. El següent passatge (5) penso que és poc conegut. «A Espanya, 
abans que s'hi trobés l'or i la plata, no hi havía guerres, hi havíen qualques filòsofs i el 
poble vivía amb una religiositat meravellosa. Cada societat tenía un magistrat anual, 
triat entre la categoría d'homes més savis i judiciosos. L'equitat era doncs, el veritable 
executor de la justicia, sense protestes contra la llei; (efectivament els Turdetans, 
avui dits andalusos, havíen posseit antigament certes meravelloses lleis escrites). No 
s'aixecaven mai disputes; i si alguna se n'aixecava més aviat se refería a l'emulació 
en les virtuts, a la investigació de les causes naturals, als déus, a les bones faisons, que 
els savis discutíen i demanaven la col-laboració de les dònes. Més tard, certes mun
tanyes plenes de metall a l'interior esclataren i s'incendiaren i l'or i la plata barrejats 
dugueren l'admiració envers ells a l'esperit dels homes. Mostrant l'or i la plata als 
fenicis qui eren allavores els marxants generals del món, barataren amb ells els metalls, 
com si fossin objectes sense valua. Els fenicis aleshores observant aquest jòc, se posa
ren en connivencia amb alguns Asiàtics i Grecs i així sovint acudíen an aquell país 
portant-hi una multitut d'homes, a voltes amb grans navilis i altres vegades amb només 
dues o tres naus mercants. 

«Arc bé, alguns d'ells agradats de l'aire i la terra o bé estimant l'or més que'ls séus 
déus, establiren a Espanya la seva residencia. Després foren enviades a Espanya colo
nies de tota l'Asia i de les illes adjacents i aquestes escamparen les seves deprayacions 
entre'ls ignorants naturals del país. Més endavant començaren els e::,panyols d'admirar 
les seves propies riqueses, a combatre, a saquejar-se entre ells, primer privadament i poc 
després amb exèrcits sencers, portats per guies estrangers, els fenicis, autors de les 
seves dissorts presents i futures. Les bones maneres desaparegueren, l'equitat s'acabà. 
Vingueren les lleis amb l'extracció dels metalls i els altres tràfics. r. aleshores, adcu 
fi.losofía! totes les arts caigueren en la més completa ruïna. Puix ja no eren escrites, 
sinó que passaven per la tradició de boca a orella. Ço que en romanÍa fou renovat en 
temps de la pau romana. En un principi els gots i més tard els sarraïns les tragueren a 
llum d'entre les seves fon ts vulgars. Existeix un antic document procedent dels temps 

(I) Fnster 'V atsoIl: Tl/dOl' Sc}¡oo/./¡n)' I. 1ft'. p. 95· 
(2) '·egl's Ja traducció dels CUinen/aris a la C,,'ilos /) .. 1 dI' Sali/ Agl/slí de Vin" prr Healey, p. 842. Això recorda rO/hf/lo 

de Shakespeare, r. iii, 143·-1 . • I dels caJlIbaJs <¡uc's mengen clltre ells. els antropòfags .• 
(3) De Irat/CIli/ls DisciplinIS, llibre 1\., cap. 1. Opera, \'1. p. Hq. 
(-I) De Trat/elldís DisciPlillis, llibre IV, ca.p 5· Opera, VI. p. 37~ i tamhé p. 374. 
(5) Traducció per Hcaley (1620) d"ls CO/llell/aris a Ja Cit'l'tas Dà de Vives, p. 297 . 
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antics escrit en grec i en llatí amb·e] qual pel"o iHustI'àr l'original de la meva terra 
nadiua» (I). 

C.al a~untar que Vives parla explícitament en lavor de la propia terra nadiua, la patria. 
Al dISCUtir la qüestió de l'educació pública comparada amb la privada, iv r marc : 
«~em. de tenir presents els interesso d la llar, de la patria i r· -la» (2). I també 
dIU V1Ves: «En l'època actual, quan la idea del bé públic inter a a pocs, mé ben dit r 

a ningú, aquest ofici (el de tutor) si é en efecte meny preat per tots el home, no per 
això ha de renunciar-s'hi, aI contrari, per amor envers la proPia patria ha a'és er d itjat 
i adoptat. Però avui en moltes nacjon l'amor envers la patria no é si quera comprê , 
de tal manera qtle quiscún viu i es preocupa només per ell mat ix» (3). 

Les. rI:lusions freqüents als alarbs erraln, àrab, turcs, mallom tan pod fi as -
nyalar 1 especial interès de Vives env rs el séu origen valencià. mostra informat del 
metges aràbics A vicenna, Rasi, verrc s, { u s (4). Inquire.ix n la qüe tió de i 
deuen ésser preferentment e~tudiat , els escrit del autors aràbic sols amb els jueus 
i els pagans (5). I exclama: ccSi els àrabs i nosaltre (el pan ol) tingués im un 
llenguatge comú, jo crec que alguns d>-ell se posaríen d'acord amb nosaltre (en reli
gió) (6). Jo desitjaría-.continúa-que 'establissin escoles de llengües no solam nt amb 
llaU, grec i hebreu, sinó també amb àrab per aquells el vernacl dels quals és l'aràbic.» 
En un passatge' sobre l'ensenyament del-llenguatg dóna, un exemple de la manera de 
pronunciar .1' aràbic (7). 

En les Exercitationes Vives se refereix al tocador àrab de flauta que fou induit" a 
cantar per un òbol, i que sol va ésser reduit al silenci rebent-ne tre~ (8). 

També €.n les Exercitationes, al descriure les diferentS maneres d'escriure, ho iHustra 
amb l'exemple dels alarbs, qui escriuen «servint-se de càlem i de dreta a esquerra» (9). 
Però per molt que vulgui iHustrar amb l' xemple dels rabs. clarament con idera 
l'eStudi llur molt perillós. Parlant de l'estudi de la atura, diu que «la ignorabt, e tú
pida i dolenta parla dels àrabs no deuria estudiar se» (10). I també diu: «Certes falses 
impostures no mereixen els noms d'arts o cien cies, per exemple els artificis de dimonis 
i endevinaires, com són la piromancia, necro1l\ancia, quiromancia, astrología. ón dife
rents entre']s egipcian~ i els caldeus i no són els mateixos entre'ls grecs i els àrabs» (II). 

Els exemples amb usatges i costums espanyols són freqüents en Vives. Així, e,n les 
Exercitationes trobem referencies al vi espanyol (12), a l'aigua esp~nyola (13), al fOI· 
matge espanyol (r4), als berrets espanyols (15), a les sabates espanyoles (16), als bar
bers espanyols (17), a una xarxa mosquitera (18), a les cartes espanyoles (19), als 

(I) Vives fou un advocat (probablement el primer) de l'estudi de la hittoria moderna a l'igual de l'antiga. Indica l'estudi 
dels historiadors moderns qui escrigueren en vernacle. com l'espanyol Valera (IIJ) he pogut encara saber qui fou aquest autor). 
Opera, VI, p. 400. . • 

(2) De T,adendis Disciplinis, llibre ü, cap. 2. Opera, VI, p. 2'9 . 
(3) Ibül., VI, p. 280. 
(4) De T'{ld,ndis Disciplinis, Iübre IV, cap. ,. Opera, VI, p. 381. 
(S) Ibitl., l, VI, p. 48. 
(6) Ibitl., VI, p. 92. 
(,) lbid., VI, p. 313. 
(S) En el Diàleg Tricliniu .... Ttulor Sellool.boy Ule, p. 127. 
(9) Foster Watson: Tudor Sellool-boy Life, p. 'o. 

(10) De T,ad,,,dis DiscipU"is, llibre IV. cap. I. Opera, VI, p. 3-48. 
(lI) Ibil., VI, p. 251. 
(xa) Foster Watson: Tudor Scllool-boy Li/e, pp. 130 i 145 • 
(13) Ibid .• p. 14.1. 
(14) Ibitl., p. 146 • 
(IS) Ibitl., p. 87· 
(16) Ibitl., p. 85. 
(I,¡ Ibitl., p. 212. 
(18) Ibid., p. US. 
(19) ¡bid., p. 189. 
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hostals espanyols (1), als una mica impetuosos espanyols (2); àl terme espanyol per 
anomenar el delfí (3), al terme espanyol per les places en general (4), al Triomf espa
nyol (en les cartes de jugar) (5). Esmenta les olives de la Bètica, però diu que les 
de les il1es Balears són millors (6). Parla del vi negre de Sagunte (7) i de la roja 
sandaraca de la ciutat espanyola de Màlaga (8). 

En De Inshtutionr: Feminae Christ'/,anae Vives desitja que les noies mai facin pre
sents ni els rerin d'un home. Encareix aquest punt servint-se d'un proverbi espanyol: 
«La dòna que dóna un regal, se dóna ella mateixa; la dòna que accepta un regal se ven 
ella mateixa. Per tant. una dòna honesta mai dèu donar ni rebre)) (9). En De Traden
dis Disciplinis, tractant del valor educatiu del «jòC)) per als nois, Vives remarca: «Els 
espanyols diuen sabiament en un proverbi que la dignitat de l'ofici i del jòc són les 
pedres de toc de les inteUigencies)) (ro). 

Quan considerem la força acumulada d'aquests exemples de les influencies espa
nyoles en els escrits de Vives, ens semblarà ja inadequat el descriure Vives «com espa
nyol només per accident de la seva naixença)). Més bé sembla ésser particularment 
espanyol pel séu origen, per les circumstancies que l'envolten, pels interessos que ma
nifesta, i un dels més grans espanyols del séu temps. El professor Bonilla fa una remarca 
interessant referint-se a ]a dedicatoria d'una de les més grans obres de Vives, el De 
Anima et Vita, a D. Francisco, duque de Béjar i conde de Bcnalcazar. Diu (n): «Nótese 
una singular coincidcncia: Vives dedica su obra al duque de Béjar en r538; sesenta y 
siete años mas tarde, en r605, Miguel de Cervantes Saavedra dirige a otro duque de 

• 
Béjar El Ingenioso Hidalgo ... Así fueron honrados los duques de Béjar por el primer 
filósoio y el prime~ noyeJista de nuestra patria.)) 

Espanyols són tots dos, Vives i Cervantes, i a l'ensems, malgrat les fonts espanyoles 
de les seves inspiracions i el fons espanyol del séu pensament, com els més grans homes 
de tots els països, apertanyen al món en la més gran mesura. Vives, en la veritable 
època en què Espanya prengué conciencia propia de sa expansió territorial, digué 
referint-se als vastes dominis de Joan III, «Tot el món és obert a la raça humana)): és 
encara molt més cert que la valua de la grandesa inteUectual i moral no queda confi
nada sols en la nació a què apertany l'individu. En el cas de VIves ja veiem com no 
existí estret01' de provincia, nació ni creencia. C0111 ell deia a Erasme: «Jo ofereixo les 
meves grans provisions per al bé públic.)) Amb tot i ésser distintament espanyol, desitjà 
ésser cosmopolita en el servei de l'educació i 'de la societat. 

U1I1'versdy College o/ Wales, Abersystwyth. 

• 

(I) Foster Watson: Tudor Sclwol-bo)' Li/c, p. 126. 
(2) Ibid., p. J04. 
(3) Ibid., p. 165· 
(4) Ibid., p. 92. 
(S) Ibid., p. J89· 
(6) Ibid., p. 144. 

(Traducció de J. F,\HRÀ:--;) 

FOSTER \VATSON 

(7) Ibid., p. 138. Considera Sagunte que l's JI.1ur\'iedrn en la Ovalio T'ir{:iuis .llarial', b ciutat d'on Parthenius Tovar 
anà a Valencia. Opera, VII, p. 127. 

(8) Foster Watson: Tmlor School·Z,o)' Lilr, p. J27. 
(9) Fuster Watson: Vivt's anti Ihe Re¡¡ascl'lIce Rdl/caliou ol !Va1J/t'/!, ]l. q :' . 

(10) 01''''". VI, p. 292, .dignitatem au,1 111511111 ""ticulns (''sc unimorIlIl1" 
(II) LlIis ¡'i¡'rs, l'. 247, 
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" NOTA. - Una de les relacions més interessants de Vives amb Espanya és la invita
CIO que li dirigí la Universitat d'Alcalà, al morir Antonius Nebrissensis (I), de succeir-lo 
en la càtedra que aquest escriptor havía desempenyat. 

Vives fou recomanat tan poderosament a la Universitat, que'l Senat decidí oferir-li 
el càrrec sens cap competencia. Sembla haver emprès el viatge cap a Espanya en Maig 
de 1523, però no s'ha aclarit si aquest viatge estigué o no relacionat amb aquella pro
posició. Lo cert és que s'aturà per visitar Anglaterra i passà allí alguns mesos. No se 
sab res més del séu professorat a Alcalà. Bonilla ha publicat la lletra de Joàn Vergara 
donant detalls del càrrec i de les autoritats de la Universitat d'Alcalà que li oferíen 
aleshores, en el llenguatge més generós i apreciador. El professor Bonilla indica que 
Vives esperava obtenir qualque pensió literari a a Anglaterra al servei drI rei Henric VIII 
i de la regina Catarina. La pensió anual pagada a Vives consta en els comptes del Tre
sorer de la Cambra el dia de la Verge, en 1529, i era aproximadament de ;t 20 per any; 
mes no's fa esment si aquesta suma incJoía també la pensió de la regina Caíarina. Pro
bablement era només la pagada pel rei. J oàn Vergara diu que'l salari ofert a Vives per 
la Universitat d'Alcalà era de 200 florins d'or, i una casa. 

Es digne de consideració el fet que Vives se casés amb Margarida Valldaura l'any 
següent, 1524. No és possible que la raó que tingué Vives per a refusar un lloc 
que semblava tan atractiu, com la successió d'Antonius Nebrissensis, estigués relacio
nada amb Margarida? Ja coneixem la devoció de Clara Vall dau ra , la marc d' l\Iar-

_garida, envers el seu marit, malalt incurable. Coneixem l'afecte de Margarida i la seva 
lleaJtat envers la afligida llar; puix Margarida, quan sc casà amb Vives, mai l'acom
panyà en les seves perllongades visites a Anglaterra. No pot ésser que Margarida no 
volgués abandonar la· seva familia en aquella calamitosa època casant-sc amb Vives, 
i anant amb ell a Alcalà, sinó que va ésser induida a casar-se amb ell amb la condició 
de continuar estant al servei de la llar, de la seva familia durant les seves periòcliques 
absencies d'Anglaterra, a la cort i a Oxford? Si ambdós, Lluís Vives i Margarida Vall
daura, haguessin només hagut de considerar els seus interessos, l'atractiu d'Alcalà, amb 

. la seva renda segura i la casa franca, dins la seva patria propia, continuant la tradició 
literaria d'Antoni, hauría degut ésser irresistible. Fins a obtenir més detalls, tota expli
cació és conjectural només. Certament, al pensar en l'afecte de Vives envers Espanya, 
és curiós remarcar que, en canvi, aquest incident ens proporcionà un exemple de la 
càlida regoneixença dels seus compatriotes, en primer lloc de J oàn Vergara, l'antic dei
xeble de Vives, i en segón lloc de les autoritats de la Universitat d'Alcalà (2)_ 

F. W. 

, 

• 

• 
(r) En Julio] cic 1522. _ 
(2) L¡>s lletres a qu.è ens referim foren ]1ublicadps pel Sr. BonilJa i San l\tartín ('n la Nevue Mspanl'luc, t. R (T<jor), p. 247-

260, en l'arti"lc Claroru In Hispanim.,iul/l Epi.,'ollll' ineditae. 
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