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El llegat de Francesc Eiximenis
LOLA

BADIA

La
primavera passada, quan vam
comengar a posar fil a l'agulla del
projecte d'edició de les Obres de
Francesc Eiximenis. vaig acompanyar
una de les joves col.laboradores de
l'empresa a veure l'incunable de la
primera pan del Dotzé del Chrestiá
conserva! a la Biblioteca de Catalunya.
La neófita llegia amb reverencia ei
colofó de l'espléndid exemplar del fons
Aguiló: £ fonch acabat e complit en la
dita ciutat de Valentía lo quinzen dia de
marc. Any MCCCCLXXXIIII. Cinc-cents
anys rodons! Se'm va encomanar
l'emoció, fins al punt que vaig acabar
dient a aquella noia unes frases que la
van deixar encara mes aclaparada;
entre altres coses perqué les deia aigú
que habitualment mes aviat propendeix
a la ironia.
I és que el que ens portem entre
mans a Girona a propósit d'aquest seu
poc conegut fill il.lustre no deixa de
teñir la seva punta de solemnitat;
almenys l'hauria de teñir, perqué no és
cert que tot el que es fa avui a la
Universitat del nostre país son ximpleries per a entretenir uns quants badocs.
Proposar-se de publicar les obres de
Francesc Eiximenis és una tasca tan
enorme i descomunal que només es
pot comparar amb una altra, la d'eschure-les. I pensem que nosaltres,
els moderns que fem de filólegs, som
tot un estol i Eiximenis era un heme sol,
bé que teóleg, francisca i sol.licitat i
empés al treball per reis i governs
ciutadans. En aixó és en l'únic que ens
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assembiem a fra Francesc els moderns:
nosaltres també confiem amb el suport
deis poders públics deis postres temps.
Pero anem a pams.

La cultura oficial
de la Corona d'Aragó
Per qué tanta emoció i solemnitat a
propósit d'un volumás de dos-cents
catorze folis, impresos a doble columna
amb tipus gotics, escrit per un frare
gironí resident a Valencia i dedicat al
"molt alt e poderos senyor, monsenyor
N'Amfós, marqués de Vülena, comte de
Dénia e de Ribagorca. fill del molt alt
senyor e de santa memoria, infant Pere
d'Aragó, del orde deis frares menors.
fill de molt alt e poderos príncep e
senyor En Jacme"? Dones, perqué és
un petit compendi del que va produir
de mes original, sólid i ambiciós la
cultura catalano-aragonesa d'aquella
espléndida tardor medieval deis darrers
monarques de la casa de Barcelona,
Que ningú no arrufi el ñas davant de
les genealogies régies: és ben sabut
que per aqüestes latituds la cultura
sempre ha funcionat a l'empara del
poder. A la Corona d'Aragó medieval, a
mes, eren els reis en persona els qui
tallaven el bacallá. La nostra dedicatoria ho diu ben ciar a qui tingui quatre
coneixements d'história. En tornarem a
parlar.
Si el lector té entre les mans el
volumás en qüestió és perqué Lambert
Palman, tipógraf alemany establen a
Valencia, feia negoci posant en circulació obres monumentals en llatí i en
cátala. Palman va imprimir, a más del
Dotzé. el Primer del Chrestiá i coses tan

grosses com els Furs de Valencia o la
Biblia de Bonifaci Ferrer. Els primers
Ilibres catalans impresos van ser majoritáriament obres de gran envergadura,
pensem en el Tirant, per exemple, que
té un format semblant al del nostre
Dotzé. Pero, naturalment, el negoci de
Lamben Palman, o deis seus financers,
calía que anés sobre segur i Eiximenis
se li oferia com una venda tan sólida
com ara la Biblia o un recull jurídic.
Eiximenis era d'alguna manera la cultura oficial de la Corona d'Aragó en
llengua vulgar catalana, per aixó, ara
Tacollia la impremía: abans que la
competencia del vulgar deis mes poderosos veíns del regne de Castella
desaconsellés de fer inversions com la
que va fer possible l'edició del Dotzé
que considerem.

Una estrella
del firmament intel.lectual
Eiximenis, dones, que havia escollit el
Dotzé exactament cent anys abans que
Palman l'imprimís, porta posada l'aureola del prestigi intel.lectual; un prestigi intel.lectual ai servei de la comunitat ciutadana de Valencia i deis grans
princeps de la Corona d'Aragó. com
aquell Alfons de Gandia esmentat a la
dedicatoria que he copiat. Que el Dotzé
era al servei de la comunitat ciutadana
de Valencia ho mostra el fet que el seu
subtitol sigui Regiment de princeps e
de comunitats. expressió que a l'Edat
Mitjana designa els tractats de materia
política. D'altra banda el Dotzé. junta-
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ment amb altres obres del nostre autor,
eslava dipositat en un bell manuscrit,
encadenat per raons de seguretat, a la
Sala del Consell de Valencia. Per a la
gent instruida i amb responsabititats
publiques l'obra d'Eiximenis era, a la
darreria del segle XIV i encara durant
tot el X V el punt de referencia técnic
indispensable escrit "en pía", quedeien
ells, és a dir realment accessible per a
mals lectors del Nati.
Aquests mals lectors del Nati eren
molts cap a 1 3 7 0 ; tants, que les seves
ganes de llegir en Mengua vulgar alió
que la llengua savia no els deixava
acabar de comprendre va posar en
funcionament el mecanisme de la
tradúcelo sistemática de tot el saber
tradicional estotjat en códexs llatins. La
curiosiiat deis nostres avantpassats de
fe sis-cents anys no tenia aturador i
prou que se'n planyien alguns clergues
que oposaven una cristiandat ignorant i
devota a una de savia i descreguda
Entre els mes ansiosos de saber s'h
comptaven els reís i la gent de govern
eren ells els qui pagaven els traductors
eren ells eis qui els sol.licitaven i, si
podien, els obligaven. Les matéries
mes necessáries eren la historia i la
política, per la relació directa que teñen
amb el quefer diari deis comissionadors
de traduccions. Pero també interessaven les ciéncies. com ara Tastrono-

mia astrológica, la jurisprudencia o ia
medicina; i fins i tot interessava la
literatura escrita en Nati. A partir deis
temps en qué Pere el Cerimoniós inicia
el seu govern (1337), la Corona
d'Aragó veu com es disparen les
iniciatives intel.lecluals en Mengües
vulgars (cátala i aragonés). El rei Pere i
els seus dos filis que el van succeir,
Joan I
(1387-1396)
i
Martíl
(1396-1410), son al centre d'aquest
disparador; ells i la Cancellería. Peí seu
cantó les grans ciutats també procuren
d'invertir en cultura; sovint reis i prohoms es disputen els servéis deis
intel.lectuals i sovint també els aciaparen fins a l'esgotament. Eiximenis,
que tenia una capacitat de treball a
prova d'enciclopédia i una conspicua
formació teológica i universitaria de
primera qualitat, va ser una de les
estrelles del firmament intel.lectual de
les darreres décades del XIV
El duc de Gandia, dones, rebla la
dedicatoria del Dotzé, pero ja el seu
il.lustre cosí, Pere el Cerimoniós, havia
fet per manera de beneficiar-se deis
sabers de fra Francesc. Alfons, se'ns ha
dit, era fill d'aquell singularíssim fra
Pere d'Aragó, o n d e patern del Cerimoniós, que abans i després d'esdevenir menoret i visionari, havia fet
tronar i ploure. Fins i tot havia estat
poeta de jove! Fra Pere d'Aragó, després de professar cap ais cinquanta
anys, també va escriure un Regiment
de princeps, avuí perdut. Qui sap si
s'assemblava gaire al del seu germá
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d'orde que volem tornar a publicar ara a
Girona.

Enciclopedia en cátala per al
cristiá m e d i e v a l
Els Ilibres que Eiximenis escrivia per
comissió deis princeps i deis ciutadans
jurats eren en gran part traduccions
d'obres anteriors; fra Francesc recollia
quantitats ingents de dades i les
recomponia en el teixit deis seus
tractats, sempre rigorosament estructuráis per a donar cabuda a tota la
informació disponible sobre un tema.
No hem pas d'imaginar, pero, que
Eiximenis doni referencia exacta del
que reporta en els termes en qué ho
faria un modern. El nostre menoret,
com tots els intel.lectuals del seu
moment, máxime si escrivien en vulgar,
cita de memoria i sovint dona pistes
falses; si no pregunteu-ho ais filólegs
que intenten d'identificar les seves
fonts, Pero, quins plans tenia Eiximenis? O, mes ben dit, qué pretenien
els mecenas d'Eiximenis que els fes?
L'ambició del projecte intel.lectual
eiximeniá, que sembla que porta l'empremta del rei Pere, és ia máxima. Es
tracta d'escriure una enciclopedia en
cátala —l'originalitat resideix naturalment en la tria idiomática— que contingui tot el que li cal saber a un cristiá
del segle XIV per poder ser considerat
un home cuite. No és aquest el moment
d'explicar com la tradició cristiana
havia anat forjant al llarg de mil anys
un model cultural; el model cultural que
fra Francesc venia ais seus nobles
protectors. Si teniu curiositat per teñir
una noció d'aquest punt us remeto a la
introducció que Albert Hauf ha escrit
per al volum 98 de Les millors obres de
la literatura catalana: el volum és una
antología d'Eiximenis que porta precisament el títol que ell va donara la seva
enciclopedia: Lo Crestiá. L'important és
teñir present, pero, que Eiximenis pretén de subministrar realment tota la
informació útil dintre d'unes coordenades ideológiques ben controlades;
d'aquí la mola deis seus tractats,
auténtics arxius de saber.
L'interés que teñen les obres d'Eiximenis. concebudes i realitzades segons els patrons que he descrit i amb el
carácter d'oficialitat que els atorga el
fet de ser escrites per a princeps i
homes de govern, no necessita glosses. És evident que qualsevol investigació histórica sobre els segles XIV i
XV hispánics acaba topant tard o
d'hora amb l'enciclopédia d'Eiximenis. I
aquesta font per excel.léncia deis
estudis histories de la tardor medieval
peninsular és a hores d'ara prácticament inédita.
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"Natural de la ciutat de Girona"
Heus ací, dones, el sentit de l'empresa de publicació que hem iniciat al

fccípío.
Col.legr Universitari de Girona: pero,
abans de donar-ne noticia, caldrá
encara recordar en quins termes ens
consta que Francesc Eiximenis, tan
vincuiat a ambients valencians, era
natural de la capital de l'Onyar: no pas
perqué si no en fos no meresqués que
li publiquéssim les obres a Girona, sino
mes aviat per alió de ía satisfacció que
dona constatar les glories locáis.
No tenim mes que informacions
indirectes: al Primer de\ Chrestiá llegim
que el seu autor fou "natural de la ciutat
de Girona". pero no ens ha arriba! cap
document que ho testifiqui. La familia
de la qual procedía el nostre escriptor,
en canvi, sí que es troba documentada
com a gironina i és prudent d'imaginar
que era una de les benestants de la vila.
Com tants d'altres jnfants, Eiximenis va
ser encomanat a un orde religiós
a pueritia; no va viure sino dintre les
parets d'un convent i, coneixent la seva
obra, no degué fer altra cosa que
estudiar i escriure tota la seva vida.
Sembla que fra Francesc va ser ordena! cap a 1 3 5 2 , la qual cosa fa pensar
que va néixer entre 1 3 2 7 i 1 3 3 2 ,
Ja veiem que ia gironinitat de Francesc Eiximenis, a banda de difícil de
demostrar, no sembla representar cap
condicionant imponant per a la seva
biografía. El nostre escriptor era una
perfecta construcció intel.lectual franciscana, amb tot el que té d'internacional el model cultural que té al
darrera. És el mateix fra Francesc qui
ens explica que va viatjar per totes les
grans universitats deis seus temps:
Oxford, París, Colonia. D'aquests grans
centres, i també a Roma, Florencia i
d'altres bandes, Eiximenis va anar
destil.lant el pósit impressionant del
seu saber. El doctorat en teología
d'Eiximenis es va obtenir el 1 3 7 4 per
la Universitat de Tolosa; consta que el
rei d'Aragó va ajudar Eiximenis en
aquesta ocasió,
Eiximenis va comencar el Chrestiá a
mitjan 1 3 8 1 . Va fer un pía general que
preveía tretze volums. Actualmeni en
tenim quatre: el Primer, el Segon, el
Tere i el Dotzé, segurament els únics
que va arribar a escriure.
El 1 3 8 4 Eiximenis es va instal.lar a
Valencia. Després del Dotzé va emprendre la redacció de monografies
devotes, tal vegada mes necessáries
per ais seus patrons i protectors que
no pas els volums de l'enciclopédia que
li havia comissionat Pere el Cerimoniós; el Llibre deis Ángeis (1392); el
Llibre de les dones (1396), la Vida de
Jesucrist (1 3 9 7 - 1 398) i algunes obres
menors catalanes i d'altres de Matines
com el Pastorale, un tractat sobre l'art
de predicar o uns comen taris deis
psalms.
Eiximenis va ser elegit bisbe d'Elna el
14 de desembre de 1408 i va morir
després d'encara no un any. El fet que
deixés escrlt al seu testament que
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liegava els seus Ilibres al convent de
franciscans de Valencia, mostra la seva
vinculació afectiva amb la ciutat que el
va acollir durant l'época mes productiva de la seva Marga vida de dedicació
a les tasques intel.lectuaís.

Pía de publicació: una mun~
tanya de paper
Hi ha hagut molts intents de publicar
les obres d'Eiximenis d'encá deis
temps de Lamben Palmart; i no hi ha
dubte que fins ara l'impressor alemany afincat a Valencia encara ens
passa la má per la cara a tots. Els
moderns només hem sabut publicar
antologies. reculls d'exemples espigolats, obres breus o fragments d'obres
Margues, com ara el Tere. Si ara podem
dir que hem engegat a Girona un pía
ambiciós de publicació de tota l'obra
d'Eiximenis, és perqué ábans de nosaltres ja es van posar en marxa un grup
de filólegs canadencs o arrelats al
Canadá; Curt Wittiin, Jill Webster j

", de Francesc

Eiximenis,

Arseni Pacheco, els quals van preparar
el text de la segona patt del Dotzé.
contingut en un manuscrit únic conservat a i'arxiu de la Catedral de Valencia.
El mecanoscrit deis professors canadencs va arribar a Barcelona davant de
l'estupefacció i —^perqué no dir-ho—
l'espant deis editors del ram: té 1 3 6 0
holandesos només de text! L'existéncia
d'aquesta muntanya de paper ha estat
un deis motors de la Comissió Editora
de les Obres de Francesc Eiximenis;
també ho ha estat saber que hi ha
altres estudiosos que treballen en el
text del francisca, com ara l'esmentat
Albert Hauf, un mallorqui que ensenya
a Cardiff, que va escriure una important
tesi doctoral sobre la Vida de Jesucrist.
El que, pero, ha decidit el projecte ha
estat la possibilitat de comptar amb el
financament de la Dipuiació de Girona,
per una banda, i, per l'altra, amb el
suport institucional del Col.legi Univer-
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Eiximenis
sitari, el qual ha iniciat la creació d'un
Instituí d'Investigacjó, que porta el nom
del nostre francisca, i ha posat a la seva
disposició locáis i un avene substanciós. A hores d'ara també disposem
d'una ajuda de la CIRIT per a l'adquisició de material de treball, és a dir,
microfilms, fotocópies i bibliografía
diversa.
La Comissió Editora de les Obres de
Francesc Eiximenis té aproximadament
un any d'existéncia. El seu primer
informe és del mes de juny del 84; de
fet, podem dir que el projecte es perfila
definitivament a comencaments de
l'estiu passat, quan el Comité Assessor
de la Comissió aprova l'esmentat informe. La Comissió Editora és integrada per professors de Tarea de
filología medieval del Col.legi Universitari: Modest Prats, Pedro Cátedra,
Albert Rossich. Mariángela Vilallonga,
qui signa i Xavier Renedo, de l'lnstitut
d'Ensenyament Mitjá Vicens Vives. La
Comissió Editora va elaborar un Reglament intern segons el qua! es responsabilitazava del rigor científic de tes
publicacions eiximenianes fetes sota
els seus auspicis i assumia la tasca de
transformar en Ilibres els mecanografiats d'obres del nostre autor. El Comité
Assessor aplega els noms d'uns quants
especialistes de reconeguda competencia, entre els quals figuren, a part
deis ja esmentats Hauf, Wittlin i
Pacheco, Josep Massot, Jaume Riera i
Sants, Josep Perarnau, Germá Colon,
Martí Major OFM, Jaume Marqués i
Amadeu Soberanas. Totes aqüestes
persones ens han fet arribar particularment les seves valuoses observacions i
la seva aprovació.
I ara ja funciona prácticament tot.
Les 1 3 6 0 pagines de la segona part del
Doízé son en mans de dues persones
que han acceptat l'encárrec de preparar
la part que els correspon per a la
impremta: August Bover i Andreu Rossinyol, els quals també han de contribuir a fixar unes normes de presentactó
de textos d'acord amb la Comissió
Editora, que aviat sortiran a la llum. Si
Déu val, durant el 1 9 8 5 , sortirá el
primer volum de la serte de les Obres
d'Eiximenis i, durant el 1 9 8 6 , el segon.
Serán toms d'unes cinc-centes pagines impresos en tipografía i amb tota
cura.
També s'está treballant en els propers dos volums, corresponents a la
primera part del Dotzé. la conservada a
l'incunable valencia de qué tant he
parlat en aquest article. Curt Witllin va
repartir els materials que tenia preparáis per a l'edició d'aquesta obra entre
diverses persones de la seva confianga
al Canadá i a Valencia; la Comissió
Editora ha assignat també alguns frag-
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ments a diversos joves filólegs procedents del Col.legi Universitari de Girona
i de la Univeisitat Autónoma de Barcelona. D'aquesta manera s'ha constituít
un curios equip internacional per a la
transcripció de la primera part del
Dotzé. que es preveu que surti a la llum
el 1987 i el 1988. Aquesta previsió a
llarg termini no ha de sorprende, ja que
les tasques de l'envergadura de la que
hem emprés no es poden fer de cap
altra manera. Basti pensar, per exemple, que per a la primera part del Dotzé,
a mes de l'incunable. tenim tres manuscrits i una altra impressió quatrecentesca d'una part que va circular
independent, el Regiment de la cosa
pública. Cal, dones, dur a terme un
estudi de la tradició manuscrita i
elaborar un text crític; i Eiximenís no
s'hi posava mai per poc, vull dir que la
primera part del Dotzé és tan Marga
com la segona.

una
empresa
paral,lela
suscitada
entorn de l'obra d'un altre gran escriptor cátala medieval: Ramón Llull. Ens
referim al Raimundus-Lullins-Institut de
la Facultat de Teologia de l'Albert ludwigs Universitát de Friburg de Brisgóvia, que té com a tasca col.lectiva la
preparació deis volums de l'obra llatina
del beat mallorquí, els quals surten
publicats dintre del Corpus Cr/stianorum, Continuatio Medievaíis de l'editorial belga Brepols. Tot un Institut
Universitari al servei de i'edició de les
obres Matines de Llull; aquesta és la
idea que va impulsar el fundador de

l'empresa, l'incansable Friedrich Stegmülier recentment traspassat. No es
tracta de comparar la complicació que
comporta treballar amb
l'embolic
colossal que és \'opus luí.lia amb la
relativa claredat deis escrits d'Eiximenis, ni de mesurar la nostra Comissió Editora amb cap mite de la filología
medieval. Només voliem fer constar
que ens considerem deixebles de la
millor escola. Per tant, prenguem-nosho solemnement, que deu ser l'ocasió
de fer-ho.

D

Un deis primers teórics de
l'estat modern
La idea de comencar publicant el
Dotzé és realment encentada, perqué
de totes les obres eiximenianes és la
que té más interés historie general a
causa de ía seva temática. Recordem,
per exemple, que Eiximenis és un deis
primers teórics europeus de l'estat laic
modern i, per descomptat, deis primers
que avalúen la importancia deis nuclis
urbans com a motors reals de l'economia. D'aquí els seus elogis fervorosos de Valencia i el seu odi
implacable contra la pagesia.
Després del Dotzé vindran la Vida de
Jesucríst i el Terp, obra tan ingent com
el Dotzé. que Xavier Renedo, ¡ove
promesa de la filología gironina, ha
tingut el coratge d'escometre. El
Primer, el Segon i el LHbre deis Ángeis
trobaran próximament qui se'n faci
carree. Encara no hi ha programat res
en concret a propósil de les obres
Matines, les quals també caldrá que
trobin qui les pugui preparar; l'obra
Matine d'Eiximenis no és tan interessant
com la catalana, pero no deixa de ser
mereixedora d'estudi.
Cal dir finalment que forma part
deis projectes de la Comissió Editora
la idea de publicar una serie paral.lela
d'estudis sobre Eiximenis, preparáis
pels mateixos editors deis textos o
per altres especialistas que ens
vulguin confiar les seves recerques,
no sempre fácils de treure a la llum. Ens
oblidávem de dir que els toms de text
portaran índexs i aparats critics; pero
aquests requisits solen ser imprescindibles en empreses com la que hem
descrit.
I perqué no es pugui dir de nosaltres
que amaguem les nostres fonts, direm,
per acabar, que en l'organització del
projecte d'edició de les Obres de
Francesc Eiximenis ens hem inspirat en
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