
PROF. DR. VICENT MARTINES                                        LITERATURA CATALANA MEDIEVAL: PRIMERES GRANS OBRES 

TEMES I MATERIALS DE SUPORT 

 

 1 

 

TEMA 0 

 

INTRODUCCIÓ A LA CULTURA MEDIEVAL. INTRODUCCIÓ AL MÓN 

DEL LLIBRE I DE LES BIBLIOTEQUES. 

 

 

A. OBJECTIUS. LECTURES. 

 

1. Com a introducció a la cultura medieval: 

 

 En arribar a la Universitat, normalment l'estudiant només té unes nocions 

molt difuses del món medieval i, més concretament, del món medieval català i de 

la seua cultura. L'objectiu d'aquest tema introductori serà intentar de paliar 

aquestes mancances que, des del nostre punt de vista, poden ser greus de cara a 

l'estudi de la literatura d'aquest univers dels segles XII-XV, que és el marc 

temporal, cultural, històric i vital en què hi ha les obres, els autors i els moviments 

literaris objecte del nostre estudi. 

 Però atesos el nombre i la densitat dels temes que hem d'impartir, no 

podem dedicar gaires classes a aquesta introducció. Convé no ajornar l'inici de 

l'estudi de les manifestacions literàries. Tanmateix, hom dedicarà algunes hores a 

explicar certes qüestions bàsiques —sobretot relacionades amb els aspectes 

culturals— i recomanarà bibliografia essencial al respecte.1 L'alumne haurà de 

conéixer aquestes obres a fi de poder fer-se una mínima bastida que l'oriente en el 

món medieval, mentre que el professor aprofundeix en alguns conceptes a classe.  

 A més d'aquesta bibliografia, el professor projectarà i explicarà a classe 

transparències i diapositives que ha preparat a l'efecte. Aquestes transparències 

reprodueixen mapes temàtics de l'Europa medieval, que permeten que l'alumne 

puga realitzar un recorregut visual pels temes de què tracten —entre d'altres—: 

"L'expansió de la Corona d'Aragó", "Al Andalus i les corones cristianes", "Les 

principals rutes comercials medievals", "Les Órdens Religioses Medievals", "Les 

universitats medievals", "La Negra Mort: la pesta negra", "L'expansió del 

Romànic", "L'expansió del Gòtic", "L'expansió del Renaixement", "Els scriptoria 

medievals", "L'expansió de la impremta", etc. 

 Les lectures recomanades en un primer moment: 

                                                 
    1 Vid. infra apartat E. Tenim per costum facilitar a l'alumne, també en aquest tema, un 
llistat bibliogràfic complementari que complementa la "Bibliografia selecta" d'aquest 
tema. 
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CHINER, Jaume: El viure novellesc. Biografia de Joanot Martorell, Alcoi, Marfil, 1994. 

[Recreació documentadíssima de la trajectòria vital de Joanot Martorell, cavaller i 

autor del Tirant lo Blanch. Aprofita per conéixer la biografia, la 

mentalitat i els actes d'un dels clàssics de la nostra literatura de tots 

els temps que, a més, representa bé uns ideals i unes formes de vida 

ben medievals —tal vegada ja massa per a la mitjania del segle XV i 

per enfrontar-se a indivius més pràctics com ara els d'Íxer...—.] 

 

DUBY, G.: Guillermo el Mariscal, Madrid, Alianza, 1985. 

[En aquest volum Duby recrea la vida i la mentalitat cavalleresques a partir d'una 

cançó funerària narrativa sobre les proeses del Mariscal, que el seu 

fill va encarregar a un tal Joan. Això servirà, també, per veure 

quines relacions s'hi estableix entre la realitat i la ficció literària... Un 

primer contacte amb la mímesi literària medieval.] 

 

RIQUER, Martí de: Vida i aventures de don Pero Maça, Barcelona, Quaderns Crema, 

1984. 

[Recreació documentadíssima de la trajectòria vital del cavaller valencià Pere 

Maça de Liçana, aprofita per conéixer la biografia, la mentalitat i els 

actes d'un militar.] 

 

 

 

2. Introducció al món del llibre i de les biblioteques 

 

 En arribar a la Universitat la majoria dels alumnes han tingut un contacte 

no gaire intens amb les biblioteques i amb els llibres. Ja hem dit supra que no hi ha 

gaires lectors —i menys encara bons lectors—. Els índexs de lectura a Espanya 

manifesten uns dels nivells més baixos d'Europa i, a més, amb oscillacions molt 

simptomàtiques —i preocupants—: els llibres més llegits, amb molta diferència, 

no són precisament els que millor poden contribuir a una formació cultural 

àmplia, diversa, plural, que potencie l'actitud crítica... Poc assaig, menys creació, 

molt de còmics fanzines i d'estètica gòtica... Hom llig més per obligació que no pas 

per devoció i, encara, el grau d'aprofitament d'allò que es llig per obligació és més 

aïna baix.  

 L'alumne que arriba a la Universitat, sobretot procedent del BUP i d'ací a 

no gaire de l'ESO i del nou Batxillerat (LOGSE) —dins d'una Reforma de 

Secundària més bona en la filosofia i en els plantejaments de partença que no pas 
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en les realitzacions últimes, massa perdudes en esbarzers terminològics—, ha 

llegit quasi estrictament i única les lectures obligatòries de classe. Podem recloure 

aqueixa literatura dins l'anomenada literatura juvenil i de vegades gaudeix d'una 

gran qualitat literària. Però sovint és feta per poder ser encabida sense problemes 

en els circuïts de "lectures obligatòries per a Secundària" i poder donar com més 

dividends millor als editors i als autors.  

 Que les lletres donen per a viure, i per a viure bé, és una espectativa tan 

legítima com qualsevol altra que pretenga guanyar-se la vida honradament. Però 

això no ha de justificar obligar a llegir llibres de qualitat escassa, que poc poden 

aportar als alumnes de Secundària —individus en una immensa majoria encara 

immadurs intellectualment—...  

 

 El mateix podem dir quant al treball o a la millora de les destreses dels 

alumnes perquè facen servir de manera avinent els llibres i les biblioteques, 

perquè puguen confegir-se les seues pròpies informacions, perquè sàpiguen auto-

documentar-se... No oblidem que la Reforma procura, amb la transversalitat i la 

globalització, precisament això mateix: que l'alumnat aprenga a buscar-se ell 

mateix la informació, que manifeste una actitud crítica davant els mitjans de 

comunicació, d'informació i de documentació. Però, de facto sembla que ho ha 

oblidat. Abans de la Reforma tampoc no es treballava de manera orgànica. 

Depenia de la inciativa i del savoir faire dels professors i de l'interés de l'alumnat. -

La Reforma també ha oblidat això. Basta comprovar a l'efecte la normativa que 

recull els continguts generals que han de ser en els llibres de text perquè siguen 

aprovats per les autoritats pertinents: no hi ha cap indicació explícita perquè hom 

treballe els hàbits lectors, la manera com usar les biblioteques i les destreses per 

aprofitar-ne les grans possibilitats que això ofereix. 

 Els estudiants universitaris, al llarg de la carrera, han de fer ús —i,  abús— 

dels llibres i de les biblioteques. L'ensenyament universitati no pot fer-se —no s'ha 

de fer mai— sobre un sol llibre. Es tracta d'un ensenyament que, per definició, 

avança sobre el contrast de dades i de fonts, que ha de ser comparat, discutit, 

debatut, que dubta o que matisa o que esmena i que ha de ser incrèdul o, almenys, 

que no ha de creure-s'ho tot a la primera. 

 En aquest sentit, conéixer el món dels llibres i de les biblioteques és 

fonamental. Al llarg de la carrera, amb el pas dels cursos i a mesura que prepararà 

comentaris, treballs i exàmens, no falten oportunitats perquè l'alumne adquirisca 

un coneixement pràctic d'aqueixos mons, que, entre d'altres coses, són veritables 

eines de faena. Però aqueix coneixement i aqueixa relació que ha de mantenir amb 

aqueixos mons, amb aqueixes eines, seran més intensos i, de retruc, en millorarà 

l'aprofitament, si dediquem unes quantes hores per presentar-los. Es tracta de fer 

unes classes introductòries que familiaritzen l'alumne amb la terminologia, amb 

els conceptes amb què ha de treballar.  
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 D'altra banda, hom dedicarà algunes classes pràctiques —les primeres de 

cada assignatura— a la praxi de determinades tècniques, exercicis i activitats de 

millora del coneixement del món del llibre i de les biblioteques. 

 

 Aquesta segona part d'aquest tema no està deslligada de la primera. 

Aqueixa primera part tracta de fer una "Introducció a la cultura medieval", i fer 

una "Introducció al món dels llibres i de les biblioteques" implica recórrer bona 

part dels aspectes principals de la cultura medieval, sobretot en allò que pot ser 

més directament relacionat amb les obres literàries. Bona part de les projeccions 

de transparències i de diapositives a què ens hem referit adés per introduir la 

cultura medieval també ens aprofitarà per apropar l'alumne al món del llibre i de 

les biblioteques. Per exemple, les referides a qüestions com ara "Les universitats 

medievals", "L'expansió del Romànic", "L'expansió del Gòtic", "L'expansió del 

Renaixement", "Els scriptoria medievals", "L'expansió de la impremta", "El pergamí 

i el paper", etc. Ho completarem amb d'altre suport visual i informacions referides 

a: "El procés d'impressió", "Les parts del llibre", "L'estructura d'una biblioteca", "La 

CDU", etc. 

 A més, recomanarem bibliografia essencial al respecte.2 L'alumne haurà de 

conéixer aquestes obres a fi de poder fer-se una mínima bastida que l'oriente en el 

món medieval, mentre que el professor aprofundeix en alguns conceptes a classe.  

 Les lectures recomanades en un primer moment: 

 

MARTINES, Vicent: Diccionari d'edició de textos, València, Conselleria d'Educació i 

Ciència, 1995 [en premsa].  

[Aquesta obra tracta conceptes bàsics de l'edició de textos. En aquest llibre aquests 

conceptes provenen d'àmbits diversos: de la crítica textual o 

ecdòtica, de la filologia, de la lingüística i de la traductologia, per 

una banda, i de l'arxivística, de la bibliologia, de la codicologia i de 

la diplomàtica, per una altra. L'edició de textos, en general, i 

especialment l'edició crítica, tant de textos literaris com de no 

literaris, és una àrea on conflueixen aquestes ciències.  

 Tot tenint en compte una triple perspectiva: la preparació de les edicions —

i, en general, de qualsevol treball científic—, el control del procés 

d'impressió, i tot allò que té a veure amb la recepció de l'obra. En 

aquest diccionari hem seleccionat aquells conceptes la coneixença 

dels quals pot resultar més necessària, des d'aquesta triple 

perspectiva, perquè tenen un abast més general en les edicions, no 

circumscrits sols a textos d'unes determinades èpoques.  Cada 

                                                 
    2 Vid. infra apartat E. Tenim per costum facilitar a l'alumne, també en aquest tema, un 
llistat bibliogràfic complementari a la "Bibliografia selecta" d'aquest tema. 
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entrada conté la definició (amb accepcions, si n'hi ha); remissions a 

d'altres entrades per complementar-ne la informació; tot seguit i 

sempre que ha estat possible, s'han establert les correspondències de 

cada terme en d'altres llengües (alemany, anglés, espanyol, francés i 

italià); finalment, una informació suplementària sobre la història del 

concepte, de la tècnica, etc.]  

 

MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Diccionario de Bibliología y de ciencias afines, Madrid, 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 19932 [1989]. 

[Obra fonamental —si no definitiva—. Els materials que aplega aquest diccionari, 

tractats segons la seua terminología, història i tècnica, interessen 

força quant a l'arxivística, la bibliofília, la bibliografia, la bibliologia, 

la bibliotecologia, la biblioteconomia, la codicologia, la 

documentologia, l'ecdòtica, l'epigrafia, l'hermenèutica, la 

incunabulogia, la informàtica aplicada a aquests assumptes, la 

lexicografia, la paleografia, la papirologia, la tipografia, etc. 

 Procura suscitar, a més, nous estudis que augmenten el corpus de termes i 

definicions de les matèries bibliològiques i afins, per identificar 

conceptes i clarificar ides en aquest camp cultural.] 

 

 

 

 

 

 

 

B. MARC CONTEXTUAL COMPARAT I TERMINOLOGIA ESPECÍFICA. 

 

 Aquests marcs constitueixen el moll d'aquest tema, per tant —quant aquest 

tema— no caldrà introduir-los en aquest epígraf, sinó en el següent. 

 

 Sí que remetem, però, a una obra que pot ser útil quant al marc contextual 

comparat:  

 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M. & I. RIVERO GONZÁLEZ: Cronologia Histórica 

Universal (de la Prehistoria a 1714), 1, Madrid, Globo, 1994.  
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[Aquesta és una obra en curs de publicació —a l'hora d'ara sols n'ha eixit el vol. 

1— que, amb graelles justaposades i classificats per països, temes i 

èpoques, presenta una visió simultània dels esdeveniments cabdals 

de la historia política, social, bèllica i cultural dels principals regnes, 

imperis o estats. Aquesta és la seua principal aportació: és una obra 

sumament pràctica. Però, al mateix temps pot resultar esquemàtica. 

A més, pot resultar molt ambiciosa —massa—: cronologies 

mundials, universals. Malgrat tot això pot resultar molt útil.] 

 

PLATT, Colin: El hombre. Las culturas de la Edad Media, MAdrid, Aguilar, 1982. 

[Una visió no tan concreta i alhora tan global —no hi ha tantes graelles ni tantes 

dates donades sense més—. Però ofereix una visió de conjunt força 

adequada i, a més, articulada dins un petit assaig que fa de fil 

conductor en cada capítol. Útil.] 

 

 A més, remetem a les Obres generals, del punt 1 de l'epígraf E d'aquest 

tema. 

 

 Quant a la terminologia específica, remetem a l'exposició del tema —

particularment, quant a la segona part, el món dels llibres i de les biblioteques— i 

a la bibliografia citada i comentada quant al punt 6 de l'epígraf E d'aquest tema. 

Prèviament, però, val a citar ara:  

 

BROWN, Michelle P.: Understanding Illuminated Manuscripts. A Guide to Technical 

Terms, Londres, The Paul Getty Museum & The British Library, 1994.  

[Aquesta obra és molt pràctica i està magníficament editada, bàsica per poder 

entendre bé el que ens poden transmetre les illustracions 

medievals] 

 

 

 

C. EPÍGRAFS I PUNTS A CONSIDERAR. 

 

[1ª Part:] 

1. El naixement de l'Europa Medieval. El feudalisme. Cavallers i camperols. La 

vida urbana i el comerç. 
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2. La cultura dels monestirs i la cultura de les universitats. 

 

3. Els intellectuals a l'Edat Mitjana. Escriptors i lectors a la Corona d'Aragó dels 

segle XIV i XV: els textos i el context. 

 

[2ª Part:] 

4. Què és i com es fa un llibre? El procés d'impressió i de distribució d'un llibre. 

El llibre i la cultura: de l'incunable al llibre electrònic. 

 

5. Què és una biblioteca? De la Biblioteca d'Alexandria a les "biblioteques 

virtuals".  

 

6. La informàtica al servei de les edicions. Diversos tipus d'edicions. 

 

 

 

D. ITINERARI DEL TEMA. 

 

[1ª Part:] 

 

1. L'europa medieval. La societat feudal. 

 

 En arribar a la Universitat, l'estudiant sol conéixer poc i malament la 

història d'Europa. Roma, normalment, és un referent més o menys clar. I a partir 

d'ací, què va passar a l'Edat Mitjana, ja és un cabdell de records sovint 

cinematogràfics no gaire respectuosos amb la història, de còmics, de mites i 

d'estereotips molt boirosos i inexactes. Per tant, caldrà parlar de les invasions dels 

bàrbars i les noves creacions polítiques, que aprofiten la base existent i 

introdueixen una superestructura germànica i creen monarquies. Més 

concretament sobre l'àmbit hispànic, caldrà fer referència als visigots i a la 

posterior invasió muslmana, a fi d'entendre després l'anomenada reconquesta, i la 

cultura que se'n derivà, que és, tot just, la que veurà nàixer les terres de l'actual 

País Valencià. Breument, caldrà parlar del naixement i del desenvolupament de 

Catalunya, de la unió amb Aragó i de l'expanxió de la Corona d'Aragó cap a la 

Mediterrània.  

 Aquestes nocions d'història política només seran bàsiques, i caldrà remetre 

l'alumne a la lectura d'algun manual d'història medieval d'alta divulgació, com 
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ara les síntesis que podem trobar-ne a A. BALCELLS (coord.), Història dels Països 

Catalans, Barcelona, Ed. 62, 1982, o d'altres de semblants.3 En els temes següents, 

ampliarem puntualment, a més, aquestes explicacions generals i introductòries.4 

 El que més importarà, però, serà explicar la concepció del món que aquells 

hòmens van arribar a configurar. La noció de feudalisme, l'explicació sobre els 

diversos trets de la societat feudal (piramidal), podrà ser suficient perquè l'alumne 

arribe a formar-se una idea d'aquell estat de món. Serà de referència obligatòria la 

divisió social que estableix un pensador com Albaderó de Laon: "uns preguen, 

d'altres guerregen i els altres, encara, treballen", que resumeix la qüestió dels tres 

ordres del feudalisme.5 

 D'altra banda, tornarem amb més deteniment al món dels cavallers en els 

temes referits a Llull (Llibre de l'Ordre de Cavalleria) i, sobretot, en tractar la 

literatura cavalleresca: la Matèria Artúrica (quant a la narrativa breu en vers), el 

Curial e Güelfa i —sobretot— el Tirant lo Blanch. Així podrem veure l'evolució des 

dels orígens del concepte de cavalleria com a tal, fins a les concepcions més 

desenvolupades, menys seguidores d'ideals artúrics i més pragmàtics en Tirant o, 

sobretot, en Hipòlit.  

 La revitalització de les ciutats, des del segle XIII al nord d'Itàlia i un poc 

més tard a la Corona d'Aragó, serà explicada breument. Destacarem la funció dels 

comerciants, mal vistos per l'Església, i la manera en què aquella cultura ciutadana 

propiciarà l'aparició de les universitats, amb tot el que això implicarà. 

 

 

 

2. La cultura medieval. 

 

                                                 
    3 Vid. infra apartat E. 

    4 Recomanarem que, en arribar al curs corresponent —o ja mateix pel mecanisme 
administratiu d'ampliació de matrícula—, hom es matricule de l'assignatura "Història del 
País València" impartida per una àrea de coneixement adscrita a un departament 
d'aquesta mateixa Facultat. També poden cursar una assignatura que, amb aquesta 
mateixa denominació, es dóna a l'Escola de Mestres. En aquest cas el mecanisme 
administratiu previst pels nous plans d'estudis per formalitzar matrícules d'assignatures 
d'altres especialitats o d'altres facultats o escoles universitàries és l'anomenat "Crèdits de 
lliure configuració". 

    5 Pel que respecta a aquest punt, recomanem la lectura de tres obres de George DUBY: 
Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Madrid, Siglo 
XXI, 1976 [amb reimpressions posteriors]; Les Trois Ordres au l'maginaire du Féodalisme, 
París, Gallimard, 1978; i El caballero, la mujer y el cura el matrimonio en la Francia feudal, 
Madrid, Taurus, 1982. Comentem aquestes i d'altres obres en l'apartat E. 
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 De tot aquest sistema político-social, destaquem, sobretot, les seues 

creacions culturals. Caldrà comentar, doncs, el paper dominant i teoritzador de 

l'Església; la destacada primacia dels monestirs com a centres de producció 

cultural i, alhora, com a conservadors de la tradició del món clàssic i com a 

preservadors de l'ortodòxia cultural, no apta perquè hi accedís qualsevol.6 

 Caldrà parlar, a més, de l'aparició de la cort "cultural", amb el renaixement 

carolingi i personatges com Alcuí de York: aquesta cort, en reproduir-se a una 

escala menor en les corts dels grans senyors territorials de l'imperi carolingi, 

donarà com a conseqüència última la protecció dels intellectuals, al servei del 

poder, i, encara, la incorporació dels trobadors a aquestes corts.7  Els segles XIV i 

XV rebran, pel que respectà a això, un tractament diferent i l'estudiant podrà tenir 

com a referents les actituds de monarques com ara Pere el Cerimoniós i Alfons el 

Magnànim —i encara abans, Alfons el Trobador—, que ja ampliarem en els temes 

oportuns. 

 La importància de la cort com a generadora de cultura caldrà que la 

completem, encara, des del punt de vista dels estudis socio-lingüístics quant als 

usos i tries lingüístiques que feien els intellectuals i els creadors independentment 

de les seues respectives llengües maternes o nacionals. En aquest cas, no sobrarà 

comentar les diverses llengües del poder a casa nostra i les conseqüències que se'n 

derivaren (occità: cultura trobadoresca; català: cultura nacional; llatí: cultura 

humanística; espanyol: cultura castellanitzada, sobretot a finals del XV, però, de 

facto, d'ençà del Compromís de Casp). 

 Esmentarem, també, la cultura dels monestirs —monjos negres i monjos 

blancs—, tot fent referència a la literatura llatina que s'hi genera, i a aquella que es 

va fer en llengua vulgar, que tindrà els seus inicis en els cronicons i en els annals 

que seran contemplats en temes succeccius.  

 

 Dediquem, a més, una atenció especial a la cultura de les universitats. 

Parlar de les universitats medievals dóna lloc a fer referència al tràfic intellectual 

que comportaven, força més actiu que no ens pensem: l'Estudi General de Lleida, 

la Sorbona, la Universitat de Montpeller, la de Salamanca, la de Bolonya, la 

d'Oxford, la de Cambridge, etc. rebien alumnes de tot arreu. Recordem la 

mobilitat de Ramon Llull, o la de sant Vicent Ferrer o la d'Eiximenis...  

 Finalment, l'aparició de la Inquisició com a organ de control ideològic, 

primer a causa dels càtars i després, amb la refundació del segle XV, com a 

instrument de la corona hispànica. 

                                                 
    6 En aquest punt pot ser útil una referència a, per exemple, Umbert Eco, El nom de la 
rosa, Barcelona, Lumen, 1984. 

    7 La qual cosa veurem amb més detall als temes dedicats a la lírica trobadoresca. 
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 Aquest canemàs sòcio-polític i cultural de l'Edat Mitjana es completarà amb 

referències a l'evolució de l'art medieval. De fet, no acabaríem d'entendre la 

literatura d'aquest període sense conéixer els aspectes més destacats de la societat 

que la genera i que, més o menys directament, s'hi pot veure reflectida a partir de 

l'esperit i de l'art creatius dels autors. Però tampoc no podríem entendre les obres 

d'art verbal sense tenir en compte —com a punts de referència general— les obres 

d'art plàstic i artiquectònic del moment. Es tracta d'una relació que també es pot 

establir a l'inrevés. La pintura, l'escultura, l'arquitectura i les arts aplicades —

miniatures, armes, tapissos, etc.— esdevenen d'altres imàtgens que projecten amb 

nitidesa determinats paissatges públics i privats, reals i ideals del món i dels 

moments en què els nostres literats creaven.  

 En aquest sentit, recomanem l'apropament al Romànic, al Gòtic i al primer 

Renaixement italià: veure manuals d'història de l'art pot resultar un exercici 

gratificant i productiu. Hi ha obres d'història de l'art magníficament editades amb 

profussió d'illustracions a tot color que poden ser un complement utilíssim al 

suport visual (diapositives i transparències) que passarem a classe.8 Igualment —o 

més— gratificant i productiu pot ser la realització de visites a museus, edificis, 

carrers... que continguen obres d'art de llavors o que, fins i tot, ens permeten ser-hi 

dins. En aquest sentit, la ciutat d'Alacant presenta un greu inconvenient. 

L'escassesa de museus no merament turístics és malhauradament proverbial. 

D'altra banda, Alacant no va estar un centre important durant l'Edat Mitjana9 i són 

molt escassos els vestigis que ens n'han pervingut. Així i tot, pot ser útil gaudir 

d'una visita a l'Església de Santa Maria, l'única amb planta i estructura medieval 

                                                 
    8 Fins i tot recomanar que hom faça ampliació de matrícula i curse aquesta assignatura 
impartida per una àrea de coneixement adscrita a un departament d'aquesta mateixa 
Facultat. 

    9 Alacant i, sobretot, el moll, va cobrar certa distinció d'ençà del segle XVIII, quan va 
tenir el privilegi de ser el primer —i durant força anys encara l'únic— centre de l'antiga 
Corona d'Aragó amb permís per comerciar amb les Amèriques. Per tant, els monuments 
més representaius de l'escassa arquitectura històrica alacantina conservada malgrat tanta 
especulació en un estat de conservació de certa dignitat pertanyen al Barroc i al 
Neoclacissisme. Són força remarcables: l'Ajuntament —sobretot—, la concatedral de Sant 
Nicolau, el Palau Gravina —actual sala d'exposicions i Arxiu de la Diputació—, la Casa 
de l'Assegurada —seu del Museu d'Art Modern "Eusebio Sempere"—, la seu l'Arxiu 
Municipal —un palau senyorial que data del segle XV, però amb portal Barroc—, les 
defenses principals de la impressionant fortalesa de Santa Bàrbara, que domina el 
Benacantil i tota la ciutat, i poca cosa més. 
 Les ruïnes de la ciutat romana que va donar origen a Alacant, Lucentum, situades 
a l'Albufereta, ara comencen a presentar un estat de conservació qualitativament bo 
gràcies als arqueòlegs de la Diputació i de l'Ajuntament. En aquest sentit, ha estat de tot 
punt remarcable la tasca d'Enric Llobregat, director del Museu Arqueològic de la 
Diputació, institució que —tot i no tenir un fons medieval remarcable— és de visita 

inexcusable ateses les seues collecions d'art pre-romà (ibèric, fenici, grec, cartaginés), 
romà i àrab.  
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(gòtica), de la ciutat. Però fa ja dos cursos que és closa al públic atés l'estat de 

degradació en què es troba i les bastides que fan creure que la restauració 

avança.10  

 Pot resultar útil —a més d'ajudar a conéixer el país— proposar la visita als 

nombrosos castells que hi ha a les terres d'Alacant. N'hi ha una tipologia profussa, 

diversa en tècniques de construcció i funcions originals, la qual cosa permet usar-

los com a plasmació de les explicacions sobre l'organització de la societat feudal i 

quant als temes de la conquesta i conservació del Regne de València —sobre les 

quals incidirem de manera directa en els temes referits a la historiografia medieval 

catalana—. Una ruta possible, tot eixint de la Universitat i de sud a nord i tornant 

a Alacant: castell de Guardamar, de Villena, de Biar, de Banyeres, el centre històric 

de Bocairent, la cort comtal —el castellet— de Cocentaina, el castell(et) de Murla 

—que va pertànyer a la família de Joanot Martorell—, l'església-fortalesa de Sant 

Bertomeu de Xàvia; de tornada a la Universitat: el castell de Guadalest, el de 

Xixona, el castell de Santa Bàrbara d'Alacant —on el rei Jaume II va entrar a 

cavall...  

 

 Tal vegada, però, serà molt més productiva una visita a València capital. 

Hem fet aquesta visita, amb uns resultats òptims en els alumnes, que han pogut 

fixar en la realitat i sobre coses tangibles, vides, obres i conceptes que han estudiat 

o que estudiaran en breu. La visita és guiada per un expert contractat, a proposta 

pel Departament, per la Universitat (Vice-Rectorat d'Alumnat i la Facultat): hem 

contractat, l'investigador Jaume J. Chiner. 

 Es tracta de la València compresa entre els Jardins de Vivers, just al costat 

d'on es van trobar i tapar —hi passa una de les artèries del demencial tràfic de 

València— les ruïnes del palau reial de València, les Torres de Serrans —

magnífiques mostres de l'arquitectura militar-civil del XV— i les Torres de Quart 

—que encara presenten impactes napoleònics i d'altres successos bèllics del XIX i, 

sobretot, de l'artilleria castellana de la Guerra dels Dos Peres (s. XIV)—. Enmig: 

l'antic Palau del Temple i actual seu de la Delegació del Govern; una visió del llit 

vell del Túria precisament fins on era navegable en els segles XIV i XV i on hi 

havia un moll —a banda del grau pròpiament dit—; l'antic Convent de Sant 

Doménch i actual Capitania General —a la Plaça de Tetuan—; la casa natalícia de 

sant Vicent Ferrer; la plaça de Sant Tomàs i l'església homònima, a la parròquia de 

la qual —i per tant molt aprop d'ella— està documentat que vivien Galceran i 

Guillem Martorell, germans de Joanot Martorell; la plaça de la Reina on, en la 

                                                 
    10 Una visita a aquesta Església, encara que només siga per fora, podria resultar força 
beneficiosa per a Literatura Moderna. La façana barroca és de gran qualitat i bellesa. A 
més, en el lateral est, que mira a la mar, encara són molt bons d'observar els impactes 
dels canons de les galeres i fustes de diversos Barbarrossa berberiscs que van atacar 
repetidament la ciutat. Són un llenç de la nostra d'història moderna... 
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intersecció amb els carrers de la Pau i de sant Vicent,11 el guia d'ocasions anteriors, 

Jaume J. Chiner, ha documentat que es trobava la casa de Joan Roís de Corella —

actualment una casa de filatures—; a un altre carrer que mor a aquesta plaça de la 

Reina, hi ha la casa d'Ausiàs March —aquesta amb placa oficial i tot—; la Seu de 

València, que, a banda del Micalet —el campanar— i de la construcció gòtica i 

amb elements barrocs, conté la sepultura d'Ausiàs March, el/un Sant Grasal i un 

arxiu capitular interessantíssim —llàstima que actualment sota el control d'un 

canonge de rigorositat científico-filològica més que sospitosa, certa—; l'antic sitjar 

medieval i actual museu paleontològic;12 el Palau de la Generalitat i l'antiga seu 

dels Jurats de la ciutat —avui jardí de tarongers de la Generalitat [interessant 

ironia del destí]—; el palau dels Scala —actual seu de la Diputació de València—; 

el carrer de Cavallers, entre d'altres, amb el palau de Berenguer Mercader, que 

tanta significació va tenir com a centre cultural en el XV; l'església de Sant 

Nicolau; el palau dels Julià; la Llotja dels Mercaders, espendorosa mostra de 

l'arquitectura civil i de l'empemta dels negocis de la València del XV; just enfront, 

l'actual avinguda —saturada de tràfic—, era el Vallum de l'antiga ciutat romana i 

la Vall de la medieval, és a dir, una rambla que marcava la fita de la València de 

fins al segle XIV; després, l'actual plaça de l'Ajuntament —antiga del País 

Valencià, anteriorment del Caudillo...—, amb una distribució urbanística en el XIV 

i XV totalment diferent a l'actual; després, a la seu del Collegi del Patriarca, amb 

uns bellíssims clàustre i capella, que tot i que eminemtment barrocs i, per tant, no 

directament relacionats amb la matèria que ens ocupa ara, són de visita 

indefugible;13 just enfront, l'edifici històric de l'Estudi General de València; 

després, el Parterre i l'antic cementiri de jueus —actuament un centre del Corte 

Inglés...—, on s'informa els alumnes que allà comença l'antiga Russafa de 

València, per on Jaume I va entrar a la ciutat i on Ibn Al-Abbar, plenipotenciari el 

rei musulmà Ibn Zaià, va retre formalment la ciutat el 9 d'octubre de 1238.14 

 Es tracta d'una ruta densa i atapeïda, però que hem de fer en un sol dia, ja 

que no tenim pressupost per a més sessions d'aquestes (transport + guia expert). 

Això no obstant, estem convençuts de la utilitat d'aquesta activitat ja que sol 

suscitar nombroses intervencions durant l'excursió i també després, a classe. Això 

denota que s'han aconseguit alguns dels objectius que ens proposàvem: que el 

                                                 
    11 On excavacions d'enguany mateix han posat al descubert una part de les ruïnes del 
circ romà. 

    12 Just enfornt, hi ha les ruïnes de la ciutat romana excavades fins ara. 

    13 A més, s'informa als alumnes de l'existència de l'Arxiu del Patriarca, fons immens de 
documentació sobre la nostra història —també la cultural— que obert a la consulta dels 
estudiosos, resta en una immensa part, encara sense aprofitar del tot. 

    14 Finalment hom recomana una visita al Museu Sant Pius V, la segona millor 
pinacoteca d'Espanya i una de les millors del món en art medieval i de l'Edat Moderna. 
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passeig, la visita guiada, es traduís en un recorregut pels segles de la nostra 

història cultural que han estat objecte d'estudi a classe.  

 Considerem que convé més fer aquesta visita quan el curs ja es troba cap a 

la mitjania atés que així els alumnes ja tenen més referents, ja saben amb més 

detall qui són Eiximenis, Sant Vicent Ferrer, Joanot Martorell, Roís de Corella, ja 

han estudiat la historiografia medieval... A més, al llarg del curs i prèviament a 

l'excursió, en l'explicació de cada tema el professor fa referència a aquesta excursió 

i a que tal cosa o tal altra es podrà fins i tot visitar...  

 

 

 

 

 

 

 

3. Els intellectuals a l'Edat Mitjana. Escriptors i lectors a la Corona d'Aragó dels 

segle XIV i XV: els textos i el context. 

 

 En centrar-nos en la figura dels productors de cultura del període, tractem 

de ser succints en l'exposició, però, sobretot, tractem de suggerir algunes 

qüestions que tornarem a tractar al llarg del curs. El nostre objectiu és crear, en 

aquest tema, un marc de referències que posteriorment fixarem i completarem en 

els temes corresponents. 

 Tractem, en principi, l'aparició dels "intellectuals", lligats a l'anomenat 

Renaixement del segle XII i a l'expansió de les ciutats que, iniciada en aqueix 

segle, es desplega en el XIII. Remarquem la seua formació cultural i, en especial, la 

tasca de ls universitats.15 Ací cal comentar la mena d'estudis que es cursaven en les 

escoles catedralícies o municipals —llavor de les universitats—, el trivium 

(gramàtica, retòrica i dialèctica) i el quadrivium (aritmètica, geometria, música i 

astronomia), i les diverses disciplines que s'impartien a les universitats (dret, 

medicina, teologia, filosofia) o a altres centres, com ara, escoles conventuals o 

collegis com el de Miramar, fundat per Llull. 

 Aquestes qüestions permeten de reflexionar sobre la cultura dels trobadors, 

la dels cronistes o la de frares com ara Eiximenis, Ferrer o Canals, i iniciar la 

introducció d'aspectes que ampliarem en temes posteriors. Per exemple, la funció 

dels "intellectuals" a la societat en temps de crisi: sant Vicent Ferrer i Eiximenis 

                                                 
    15 En aquest punt, en cerca de més dades, remetem a Jacques LE GOFF, Los intelectuales 
en la Edad Media, Barcelona, 1986. 
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seran dues poderoses veus que reclamaran una reordenació del món. Ho faran 

amb propostes, mètodes, canals i recursos diferents i això serà un altre motiu 

d'interés. Això, contrastat, a més, a figures com ara la de Anselm Turmeda/ 

Abdallàh At-Tursimany o Bernat Metge.  

 L'intellectual, doncs, s'aprofita de la cultura (bíblica, cristiana, greco-llatina 

clàssica [moralitzada], tradicional) per incidir en la realitat o per aprofitar-se'n: 

figures contrastades en uns temps de contrastos. 

 Uns contrastos dels quals no es lliura la qüestió de l'humanisme en un 

temps en què a Itàlia floreix esplendent i amb el qual, en la segona meitat del segle 

XV, alguns autors de nació catalana tenen contactes més o menys intensos. Però 

aquests contactes són a Itàlia, a la cort napolitana del Magnànim, i en llatí. I en 

tornar als territoris hispànics de la Corona d'Aragó sembla que se n'obliden. 

 Alfons el Magnànim és una figura força important, políticament i, sobretot 

pel que ens fa al cas, culturalment. La seua cort napolitana va ser un centre 

cultural de primera magnitud, irradiadora dels studia humanitatis. Especial menció 

mereix la seua biblioteca: la constitució d'aqueix espai cultural com un lloc 

d'exhibició davant els intellectuals i on el rei mostra el seu poder i, alhora, la seua 

saviesa.16 

 

 D'ací podem introduir una altra qüestió, que sovint ens fan els nostres 

alumnes: qui llegia llavors? Si a l'hora d'ara els índexs de lectura són tan baixos, 

com és que llavors hi havia tant de moviment —amb tant d'analfabetisme i d'altres 

inconvenients com hi havia—? Per satisfer aquesta curiositat, que afecta un tema 

central, ens seran utilíssimes les recerques sobre la cultura concreta d'individus 

concrets, és a dir, sobre els llibres que posseïen i als quals podem accedir, almenys, 

en llistat, a partir dels inventaris testamentaris. Recomanarem bibliografia que 

aporta dades concretes —i al mateix temps una perspectiva del conjunt— quant a 

la Corona d'Aragó i sobre la importància de l'estudi de les biblioteques (i dels 

inventaris de biblioteques) privades a fi de tenir una consciència més clara, amb 

més detall, de les lectures que realment devien fer els hòmens de llavors: quina 

devia ser-ne la cultura llibresca. 

 Ací recomanarem, per exemple i entre d'altres que citem i comentem a 

l'apartat E: 

 

                                                 
    16 Ací recomanarem T. de MARINIS, La bibloteca napoletana del re d'Aragona, 4 vols., 
Milà, Rico Hoepli ed., 1947-1952; i Armando PETRUCCI, "Biblioteca, libri, scritture nella 
Napoli aragonesa", dins Manuscrits del duc de Calàbria, còdexs de la Universitat de València, 
València, Universitat de Vaalència, 1991, pp. 9-19. 
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BATLLE, Carme: "Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV", 

dins Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien Régime, Madrid, Casa de 

Velázquez, 1981, pp. 45-67. 

 

FERRANDO, Antoni & Vicent Josep ESCARTÍ: "Impremta i vida literària a 

València", Gütenberg-Jahrbuch, 67 (1929), 100-113. 

 

FERRER GIMENO,  M.R.: "La biblioteca del canónigo Maties Mercader (+1489)", 

Estudis castellonencs, 4 (1987-1988), 441-469. 

 

SANCHIS SIVERA,  J.: "Bibliología valenciana medieval", Anales del Centro de 

Cultura Valenciana, 5-6 (1930), 33-56 i 81-132; 9 (1931), 89-122. 

 

TRENCHS ODENA, J.: "El llibre i l'escriptura en inventaris catalans del segle XV", 

L'Espill, 13-14 (1982), 21-32. 

 

WITTLIN, Curt: "Testament i inventari del canonge valencià Pere d'Artés 

(+1440)", dins Antoni Ferrando & Albert Hauf (eds.), Miscellània Joan Fuster, 3, 

Departament de Filologia Catalana (Universitat de València)/ AILLC/ PAM, 

1992, pp. 459-480. 

 

 També seran força útils: 

 

BERGER, Philippe: "La lectura a Valence de 1474 à 1504", Mélanges de la casa de 

Velázquez, 11 (1975), 99-118. 

 -----: "La lecture à Valence de 1474 à 1560", dins Livre et lecture en Espagne et 

en France sous l'Ancien Régime, Madrid, Casa de Velázquez, 1981, pp. 97-110. 

 -----: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, 2 vols., València, Institució 

Alfons el Magnànim, 1987. 

 

 La lectura i el volum de negoci del món del llibre augmentà amb la 

impremta.  

 Ací recomanarem:  

 

RUBIÓ I BALAGUER, Jordi: Impremta i llibreria a Barcelona (1474-1553), Barcelona, 

Diputació, 1986. 
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SOSA, G.S.: "La imprenta en València en el siglo XV", dins Historia de la imprenta 

hispana, Madrid, 1982, pp. 363-425.  

 

 La impremta va ser una veritable revolució com estudia H.H. McLUHAN, 

La galaxia Gutemberg, Barcelona, Platena-Agostini, 1986. Una revolució que implicà 

un nou arranjament en les relacions entre els lectors (ja no tan oïdors) i els 

escriptors. Citarem, per exemple, el cas del Regiment de Pestilència del metge Lluís 

Alcanyís, imprés a correcuita per Spindeler quan es va declarar la pesta de 1490 a 

València. Tanta pressa hi havia que Spindeler va haver d'interrompre la impressió 

del Tirant lo Blanch de Martorell, llevar-lo de la premsa i, amb la mateixa 

tipografia, imprimir l'obra d'Alcanyís. La realitat manava...17 També citarem el cas 

de la Vita Christi de Sor Isabel de Villena impresa —segons ens diu, Isabel de 

Montsoriu, l'abadessa successora d'aquesta autora al front del Convent de la 

Trinitat i qui signa el pròleg de l'incunable— per poder satisfer més ràpidament el 

desig de la reina Catòlica, que no si l'haguessen copiada manuscrita.  

 

 Aquesta referència a Sor Isabel de Villena ens pot aprofitar per fer 

allusions al paper de la dona dins aqueixa xàrcia cultural medieval que hem 

intentat d'introduir. Parlarem breument de les trobairits i de Christine de Pizan. 

 

 Tot aquest context encara pot aprofitar per cridar l'atenció en les relacions 

entre els diversos escriptors del moment —o d'aquests amb textos del passat. Es 

tracta de fer menció de la importància de l'estudi de les fonts, dels manlleus i dels 

plagis en les obres medievals. Així explicarem que el concepte de plagi, com 

tampoc no el d'autoria, no coincideix amb els de l'actualitat: conceptes 

fonamentals per comprendre l'autoria compartida o les discussions sobre les 

assignacions d'atribució d'obres com per exemple: la Cansó de la crosada occitana, el 

Girart de Rosselló, el Jaufré, el Roman de la Rose francés, Li contes del Gral també 

francés, el Tirant lo Blanch. 

 Llavors el concepte d'"originalitat" tampoc no coincidia amb l'actual. 

 

 

 

[2ª Part] 

                                                 
    17 Tal i com ho ha estudiat darrerament Antoni FERRANDO, "El Regiment preservatiu e 
curatiu de la pestilència de Lluís Alcanyís", A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 3 
(1994), 95-114. 
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4. Què és i com es fa un llibre? El llibre i la cultura: de l'incunable al llibre 

electrònic. 

 

 A partir del que hem vist en la primera part del tema i al tall del punt en 

què ha acabat, hem vist la importància del llibre, com a difussor de cultura. Convé 

que en coneguem la importància, que fem un ràpid recorregut per la seua història 

i, sobretot, que coneguem —tot i que superficialment— què és, quines parts té, 

com es fa i com es distribueix. 

 

 Convindrà que comencem amb un fragment del poema, en versió de 

Segimon Serrallonga, escrit cap a l'any 1300 abans de Jesucrist a Egipte, que ens 

permetem de reproduir ací:  

 

Els noms d'aquells escribes plens de saviesa 

que visqueren després de l'època divina, 

i de qui s'han complert totes les dites,  

fins a l'eternitat es perpetuen. 

També se'n van anar d'aquí, és cert, 

un cop despès el temps de vida que els tocava, 

prò són els noms dels seus contemporanis 

que són tots oblidats. 

 

[...] 

 

D'altres bastiren pòrtics i casals: s'han enrunat. 

Els sacerdots dels morts s'han esvaït: 

les esteles cobertes són de sorra,  

les tombes enfonsades en l'oblit. 

 

D'aquells, en canvi, en diem encara els noms pels llibres 

que van compondre al llarg dels anys viscuts. 

És pels escrits que el seu record resta un encís 

d'eternitat indefinida. 
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Sigues escriba i fes-t'hi amb tot el cor, 

i que el teu nom perduri com el d'ells. 

 

Té més poder un llibre que un monument pintat, 

que una paret ornada de dibuixos. 

El llibre aixeca cases, piràmides al cor 

d'aquell qui les paraules sap llegir-ne. 

 

[...] 

 

Val més una obra escrita 

que no pas una casa ben obrada, 

que una necròpolis dreçada a Sol Ponent; 

fa més goig que un palau de planta ferma, 

que una pedra tombal a dins el temple. 

 

   [...] 

 

Se n'han anat, tan cert, 

i els noms serien oblidats, 

però les lletres fan  

que en duri la memòria. 

 

 Pot ser una bona base de partença... atés que, al dir d'un aforisme de Joan 

Fuster: "Hem de tenir por de la gent d'un sol llibre i de la gent d'un sol 

periòdic". Hem de llegir llibres, revistes i diaris, i no conformar-nos només amb 

l'opinió d'un de sol, sinó que hem de comparar-la amb la que ens donen altres 

llibres i altres diaris, revistes, etc., que no ens manipulen.  

 

 Un llibre és un objecte i un món complexos, amb una càrrega empresarial, 

amb un poder immens en la creació d'opinió i amb un volum de negoci. Convé 

que introduïm una informació succinta i que faça referència als conceptes 

fonamentals següents: tot llibre —sobretot si és imprés i també, en menor mesura 

si sols és copiat (com fins a la posada en marxa de la impremta a Occident)— té un 

autor (emissor) i uns lectors (receptor), transmet un missatge (text) a través d'un 
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canal (distribució) i és imprés per un impressor (procés d'impressió) i costejat per 

un editor. 

 Qualsevol llibre té l'origen en l'escriptor o autor. L'escriptor fa una obra, 

normalment d'origen personal, com ara una novella, uns poemes, un llibre de 

filosofia, un llibre tècnic, un llibre de literatura, etc. En casos d'obres extenses com 

diccionaris o enciclopèdies, o quan hi calen dibuixos i fotografies fa el llibre en 

collaboració. La majoria de llibres de text solen fer-se en equip. 

 Normalment escriure un llibre, com passa en la majoria de faenes, no és 

sols una qüestió d'inspiració ni de muses que illuminen la ment. Tal com deia el 

mateix Einstein, cal "un deu per cent d'inspiració i un noranta per cent de 

transpiració", és a dir, d'esforç i de moltes hores de faena. 

 

 Un llibre no sols conté l'obra (narrativa, poesia, assaig, etc.) que li dóna 

títol. També hi ha uns altres textos: els paratextos. Els paratextos, en un llibre, són 

els textos que, a apart del que és l'obra central del llibre, donen informació 

suplementària sobre ell: editorial (nom, adreça, telefon), any d'edició, collecció a 

la qual pertany el llibre; el números d'ISBN i de Dipòsit Legal, que és el número 

d'identificació de la editorial i del llibre —com si en fossen el DNI—; la prohibició 

de fer-ne fotocòpies o reproduccions no autoritzades, etc. Aquests paratexts solen 

aparéixer en la pàgina que segueix a la portada (normalment en la pàgina 2) i en 

una lletra més petita.  

 A la fi del llibre també podem trobar-nos d'altres paratextos: el colofó, és a 

dir, un petit text que, en última pàgina del llibre diu quan es va acabar d'imprimir, 

quin sant hi havia aqueix dia, amb quin tipus de lletra s'ha fet, en quina imprenta 

o arts gràfiques. 

 

 L'editor, o l'editorial (editare vol dir traure a la llum), és qui, després de 

rebre l'original de l'autor, iniciarà un procés que farà possible transformar aquell 

text mecanografiat en un objecte format per fulls de papers enquadernats, plens 

de lletres, és a dir, en un llibre. 

 L'editor és un empresari amb criteri comercial i cultural que ha d'invertir 

uns diners i ha de contractar moltes altres persones per obtenir el producte que ell 

elabora —llibres— i que després intentarà vendre. 

 L'editor sempre ha de tenir en compte a qui va adreçat cada llibre. Estudia 

les necessitats del mercat i intenta oferir productes que puguen interessar els 

lectors. L'editor, doncs, té en compte l'edat dels lectors a qui va dirigit el llibre i, 

d'acord amb això, determina les matèries, l'estil, el nivell de llengua, el nombre i 

tractament de les illustracions, el format (o dimensions) del llibre, el preu, etc.  
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 Una de les persones amb qui l'editor contactarà és el dissenyador. Aquest 

ha de decidir el cos de la lletra —com ha de ser de gran—, el tipus de lletra —de 

pal sec, "courier", gòtica...— la forma i mides de les pàgines, la distribució de 

l'espai en blanc, el lloc on han d'anar els dibuixos o fotografies. Tot açò perquè el 

llibre resulte el més agradable de llegir i el més bonic possible. 

 

 Tot açò decidit, l'original i les instruccions del dissenyador passen al 

fotocomponedor. La seua faena consisteix a introduir el text en l'ordinador i 

després manipular-lo per donar-li pàgina per pàgina la forma que el dissenyador 

ha indicat. Ara ja tot és a punt per imprimir unes "proves" o "galerades". 

 

 Les galerades són la primera forma que pren el llibre en procés 

d'elaboració. Ja es pot veure l'efecte que fan les pàgines, si la lletra resulta bonica i 

bona de llegir, si els espais reservats per a les illustracions queda bé. 

 

 Després de tot açò intervé el corrector, que de vegades és el mateix autor. 

El corrector s'encarrega de revisar que en el taller de fotocomposició hagen 

respectat el text tal com era en l'original -sense errades ortogràfiques ni 

mecanogràfiques-, hagen seguit les indicacions de l'autor i de l'editor sobre els 

espais en blanc de cada pàgina, etc. 

 

 Quan les galerades revisades i corregides tornen al taller de fotocompo-

sició, s'hi introdueixen les correccions que ha indicat el corrector. Es torna a 

imprimir en un paper especial i en una bona impresora i ja tot és a punt per fer-ne 

la filmació -unes fotos-. Després se'n fa el revelat i s'obtenen els fotolits, 

indispensables per a la impressió. A aquests fotolits s'afigen els fotolits de les fotos 

o dibuixos. Una vegada units els fotolits del text i els de les il.lustracions cal 

portar-los a l'impressor. 

 

 L'impressor comença la seua faena projectant els fotolits sobre unes 

planxes metàlliques que porten unes substàncies sensibles a la llum. Una vegada 

la planxa s'ha exposat als potents reflectors es posa en un àcid. El resultat és que 

en la planxa queda gravat en relleu el text i les illustracions que hi havia en el 

fotolit. Aquesta planxa ja està a punt per passar a la màquina d'imprimir. 

 

 Actualment la tècnica d'impressió més habitual és l'anomenada "offset". La 

planxa, es fixa en un corró de la impressora. Aquest corró amb la planxa transmet 

a la tinta -que només ha impregnat les formes en relleu de la planxa- a un altre 

cilindre, el qual a la vegada es posa en contacte amb el paper i així aquest queda 

imprés.  
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 Abans d'inventar-se aquesta tècnica d'impressió, calia utilitzar unes lletres 

de plom mòbils que anaven posant-se una a una tal com apareixen en el text 

original sobre una espècie de caixa on quedaven acoblades. Aquesta espècie de 

caixa imprimia les lletres directament sobre el paper tal com ho fa un segell 

després d'haver-lo mullat en el tampó. 

 

 L'enquadernador rep els fulls impresos. Ell els ha de plegar, tallar i ha 

disposar-los per l'ordre que cal. Després ha de cosir els plecs. Després posa la 

coberta del llibre -normalment de cartolina- unint-la al llom del llibre. 

 

 El distribuïdor és la persona o empresa que s'encarrega de repartir els 

llibres ja enquadernats i totalment acabats per les llibreries. 

 

 La llibreria és l'espai pensat per posar en contacte el lector amb el llibre. És 

el lloc on el lector va a comprar aquells llibres que li fan goig o aquells que 

necessita. 

 

 Per fi el lector, que és, naturalment, l'objectiu final a què tendeixen  tots els 

treballs  i esforços del procés d'elaboració d'un llibre. Per al lector treballen 

l'escriptor, l'editor, el dissenyador, el corrector, el fotocomponedor, l'illustrador, 

l'impressor, l'enquadernador, el distribuïdor i el llibreter. 

 

 El lector és qui s'ho passarà bé, qui sofrirà, qui poc o molt sempre aprendrà 

amb la lectura i, qui sap si fent cas del poema egipci de 1300 anys abans de Crist, 

que hem vist en aquesta Unitat, un dia es posarà al cap de tot el procés, es 

convertirà en autor i escriurà un llibre amb el desig de trobar els seus propis 

lectors. 

 

 

5. Què és una biblioteca?  

 

 Una biblioteca no és només un magatzem de llibres. Els llibres s'hi 

conserven, degudament ordenats i classificats, perquè poguem trobar-los i llegir-

los fàcilment. Si saps moure't en una biblioteca, per exemple, la del teu centre 

d'estudis, podràs obtenir tu mateix la informació que en cada moment et farà falta 

per a fer un treball de classe, estudiar per a un examen o llegir el que t'agrade.  

 A més, aprendràs a utilitzar diverses fonts d'informació sobre un tema i a 

contrastar el que en diuen, és a dir, a desenvolupar una actitud crítica i a no 
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deixar-te manipular fàcilment. Ho hem de recordar sempre: Els llibres ens ajuden 

a ser més lliures. 

 

 Quan un llibre o una revista arriba a una biblioteca, els bibliotecaris els 

cataloguen, és a dir, els fan una fitxa. Aquesta fitxa és una mena de DNI en el qual 

s'expliquen les característiques del llibre. Depén del sistema que s'hi use, però en 

general, la fitxa fa constar: els cognoms i el nom de l'autor (o autors); el títol 

complet; el lloc i data de publicació, l'editorial que l'ha publicat; les mesures i el 

nombre de pàgines; si conté illustracions i/o gràfics o no; el tema o matèria de 

què tracta; etc.  

 

 Els bibliotecaris també assignen a cada llibre una sala o secció de la 

biblioteca d'acord amb la temàtica general del llibre, tenint en compte la finalitat 

del llibre i del públic a qui va adreçat: Infantil, Juvenil, General, de Préstec, Arxiu, 

Fons Antic, etc. En les biblioteques grans aquestes seccions són sales indepen-

dents, mentre que en les petites poden ser només prestatgeries o lleixes.  

 Convé que hi haja aquesta distinció perquè orienta molt el lector sobre el 

tipus de llibre que pot trobar en cada lloc. 

 

 El tema o matèria del llibre és molt important. Una de les formes més útils 

de classificar els llibres i les revistes és per temes o matèries. Per això hi ha la CDU 

o Classificació Decimal Universal. Iniciada pel bibliotecari nordamericrà Melvil 

Dewey el 1876, és una classificació numèrica (sistema decimal) en la qual cada 

número correspon a una matèria i, dins de cada matèria, a una submatèria, i així 

successivament.  

 L'hemeroteca és allà on es conserva la premsa diària o periòdica, l'actual i 

també la passada. Pot ser una institució independet o bé una secció d'una 

biblioteca.  

 

 Els índexs o els catàlegs temàtics són llistats (d'extensió variable) que 

inclouen tots els llibres i revistes que hi ha en una biblioteca sobre una mateixa 

matèria. A més indiquen les signatures corresponents i, a voltes, també un breu 

resum del contingut o abstract.  

 Són molt útils perquè permeten saber ràpidament què hi ha (i què no hi ha) 

a una biblioteca sobre un tema en concret. Són una bona eina tant si es tracta d'una 

biblioteca especialitzada (totalment dedicada a una matèria, per exemple, a la 

medicina) o si la biblioteca és general (conté obres de tots els temes, sense 

preferències especials). 
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 El préstec de llibres és un dels serveis més importants de tota biblioteca ja 

que permet que amplie més encara la seua funció social. Permet que el lector puga 

emportar-se llibres a casa per poder llegir-los o treballar-los millor, amb més 

temps i comoditat.  

 Hi ha límits, però: normalment, un màxim de dos llibres alhora i durant un 

màxim de dues setmanes, encara que amb possibilitat de renovació per dues 

setmanes més. 

 

 En les biblioteques, normalment, es poden fer fotocòpies dels seus llibres. 

Però amb límits: entre 20 o 25 fotocòpies per llibre i amb control del títol 

fotocopiat i del nom de qui vol fer la fotocòpia.  

 Aquests controls són lògics ja que fotocopiar llibres és molt dolent per als 

interessos dels autors dels llibres, de les editorials i, en definitiva, dels lectors. 

Com més es fotocopia, més difícil és publicar llibres perquè les editorials perden 

diners, no inverteixen, els autors no escriuen i el coneixement humà té més 

dificultats de progressar.  

 Sempre és millor comprar els llibres: es lligen millor que les fotocòpies, 

duren més i no hi ha tanta diferència de preu. 

 

 Normalment, en moltes biblioteques els lectors poden fer desiderata, és a 

dir, poden sollicitar que la biblioteca compre el llibre que volen llegir i que no hi 

ha en aqueixa biblioteca. Les desiderata es fan en uns impresos que hi ha amb 

aquest fi. Així encara es reforça més la funció social de les biblioteques. 

 

 

 

6. La informàtica al servei de les edicions. Diversos tipus d'edicions. 

 

 Els moderns mitjans informàtics constitueixen, en conjunt, eines molt útils 

per a la realització d'edicions. Hi ha molts programes aptes per a qualsevol 

ordinador personal [PC] de tipus mitjà, que ofereixen unes grans possibilitats en 

el tractament dels textos. Però —i açò encara resulta més interessant— permeten 

el processament integral dels textos, establir índexs de freqüències, concordances, 

glossaris, índexs onomàstics (en general), etc. Actualment —i en un futur ben 

proper, encara més— destaquen els anomenats programes d'autoedició. Es tracta 

de l'edició d'una obra (o text més breu) realitzada per l'autor mateix amb el 

concurs d'un programa informàtic de processament de textos i un altre amb 

prestacions especifiques quant a les característiques i estil del grafisme, de les 

illustracions, de combinació del cos de text. 
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 Primer va ser el concepte de processament de textos: nascut el 1964 en la 

fàbrica de la IBM a l'aleshores República Federal d'Alemanya. Als primitius 

programes, els han succeït fina a l'actualitat d'altres als quals aqueixa companyia i 

d'altres que en van seguir l'estella van dotar de programaris (o softwares) i 

maquinaris (o hardwares) més complexos. Ara ja parelm de programes de 

tractament de textos. Per exemple, entre d'altres: Word, WordPerfect, WordStar, 

Xy Write, Framework, Polo, Peach, Peach Text, Display Writer. Wolkswriter 

Deluxe, Writing Assistant, GEm Write, Open Acess, Symphony, Multitexto, etc. 

També n'hi ha que atenyen els sistemes operatius. Entre d'altres: MS-DOS, PC-

DOS, Windows, etc.  

 L'ús de la informàtica, en general, i d'aquests programes, en concret, ha 

revolucionat la tasca d'aquells professionals de l'escriptura, des del periodista, fins 

a l'investigador, tot passant, obviament, pel creador —encara que és en aquest 

sector on hi ha hagut més reserves, més romàntiques que efectives—. No sols 

facilita molt el treball mecànic de l'escriptura, sinó que activa en gran mesura les 

possibilitats creatives atés que permet jugar amb més facilitat amb el text, amb 

l'esmena, amb l'afegitó i l'abreujament de fragments, paràgrafs, etc. Facilita 

l'ampliació, la correcció, l'actualització puntuals dels texts.  

 

Instrumenta i perfifèrics: 

 Valga tot això com a breu introducció de les possibilitats de treball amb un 

ordinador personal i amb els programes que, en cada cas, millor resolguen les 

necessitats que planteja el treball filològic. Però hi ha instrumenta d'altra mena que 

ens podren facilitar d'altres activitats o fases de qualsevol treball científic que 

també poden ser força treballoses. Es tracta de fases com ara aplegar la 

bibliografia existent —si n'hi ha— sobre l'obra objecte de l'edició o, almenys, sobre 

el tema, gènere, autor, etc. d'aqueixa obra. Això es pot fer mitjançant els 

anomenats repertoris bibliogràfics informatitzats, que contenen corpora ingents 

de bibliografia agrupada per matèries i submatèries. Podem preguntar què hi ha 

sobre l'obra (autor, gènere, moviment, corrent, estil, època, etc.) que hem d'editar i 

ho podrem saber immediatament; fins i tot en podrem tenir un llistat imprés sobre 

paper i, també, un petit resum o abstract. A aquests repertoris accedirem amb 

amb qualsevol ordinador que hi siga connectat. La connexió i l'accés és via 

telefònica —per fibra òptica, més concretament— i sols tarda el que pot tardar 

qualsevol comunicació telefònica. Igualment, sense haver de fer cap viatge —que 

sempre pot resultar onerós, sobretot si és sols per fer una consulta bibliogràfica 

puntual—, podem saber què hi ha en repertoris com aqueixos, la majoria dels 

quals es trobem localitzats a l'extranger (els EUA, eminentment). També podem 

saber en quin fons, biblioteca o arxiu es troba el document que ens interessa. 

Podem accedir als catàlegs de biblioteques immenses com ara la Library of 

Congress (Washington, EUA), la Bibliothèque Nationale (París, França), la British 

Library (Londres, el Regne Unit), la Biblioteca Vaticana, etc.  
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 Quant a l'àmbit filològic català, remarquem el «Biteca», acròstic que 

correspon a «BIbliografia de TExtos CAtalans», realitzat per un equip sota la 

direcció de Vicenç Beltran (Universitat de Barcelona). Quant a l'àmbit hispànic 

general, l'«Admyte», per un equip dirigit per Charles Fulhaber (Universitat de 

Califòrnia, Berkeley, EUA). 

 Es tracta de veritables bases de dades. Una base de dades és un conjunt de 

registres (o d'ítems) emmagatzemats en un suport magnètic accesible per 

ordinador. Aquests registres (o dades) estan relacionades entre sí i organitzas de 

manera que és fàcil de recuperar-les i de fer-ne ús o de modificar-les (canviar-les, 

minvar-ne o ampliar-ne el nombres etc.). Aquest corpus està pensat perquè puga 

servir de font (de base) per a la creació d'informes. Tracten sobre un tema 

específic, que sol ser-ho més que en els banc de dades. La informació s'organitza 

en camps que presenten característiques bàsiques i comunes, que hom pot 

combinar entre si en funció de les necessitats d'informació que tinga en cada cas i 

dels objectius (o espectatives) que intente d'assolir.  

 

 A tot això ha ajudat moltíssim el format CD-Rom: disc compacte magnètic 

que permet emmagatzemar una gran quantitat d'informació (aproximadament, 

l'equivalent a uns 500 disquets d'alta densitat de format 3 1/2). Encara es tracta 

només d'un format molt útil i dúctil, els avantatges del qual rauen en el fet que 

combina una sèrie d'atributs. Eminentment: 

 - La informació continguda en un únic disc CD-Rom és molt superior al 

que pot contenir un llibre.  

 - És interactiu. 

 - Permet que puga fer salts, que combine camps diferents, que manipule la 

informació de la manera que en cada cas li semble més oportuna per als 

seu propi procés d'aprenentatge-ensenyament o de gaudi dels materials 

continguts al disc. 

 

 A més, hi ha la possibilitat de contactar amb facilitat amb d'altres 

investigadors. En aquest cas hi ha dos tipus d'eines: el BBS/TAE i el correu 

electrònic. 

 BBS/TAE són les sigles corresponents al sintagma anglés Bulletin Board 

System o «Taulell d'Anuncis Electrònic». És un servei privat usat per a l'intercanvi 

de programari (software) i d'ides entre usuaris d'ordinadors personals que usa la 

línia telefònica i el módem com a canal e comunicació. Els operadors que donen 

aquest servei es diuen Sysops/Sysop (System Operators/System Operator). 

 El BBS/TAE pot ser una bona eina per als investigadors en general i per als 

editors/curadors en especial. Es un mitjà ràpid que permet tenir un accés directe i 

instantani a les últimes novetats en qualsevol camp del programari. En el marc de 

l'edició de textos, bé des del punt de vista del filòleg, bé dels del punt de vista 
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editorial empresarial, qualsevol avanç en aquest camp pot resultar força 

interessant. No sols ja en el marc del tractament de textos i de grafisme, sinó 

també en el tractament en si de la informació (bancs i bases de dades). D'altra 

banda, també permet fer pública qualsevol cosa: des d'una troballa, fins a una 

necessitat per a la recerca. 

 Es diferencia, però, del correu electrònic ja que el BBS/TAE és més aïna 

una bústia comuna, no personalitzada, on la informació no és gaire aprofundida ni 

extensa, és més general. En el BBS/TAE no cal saber prèviament l'adreça 

electrònica del destinatari. 

 El correu electrònic és un servei informàtic pel qual, amb la línia telefònica 

i el módem com a, respectivament, canal i mitjà, un usuari d'un ordenador 

personal pot posar-se en contacte amb una altre o amb un banc de dades o amb 

una base de dades. Eminentment, es tracta de missatges que reprodueixen força 

els esquemes de tota la gamma possible dels textos epistolars tradicionals. Pot 

transmetre missatges personals i força extensos així com també de més breus i 

impersonals. Aquests conctacques poden ajudar a resoldre amb senzillesa els 

problemes, dubtes, necessitats, etc. que previstes o no es produisquen al llarg de la 

recerca.  

 Una d'aqueixes xarxes d'interconnexió de serveis informàtics és la Internet, 

actualment la més gran del món ja que en formen part amb més de trenta millions 

d'ordinadors. Els serveis que ofereix, i els de qualsevol altra xarxa, no resulten 

cars i és fàcil d'accedir-hi. 

 

 Hi ha, a més, aparells perifèrics que completen les prestacions de 

l'ordinador personal. A més d'impressores cada vegada més ràpides, amb millor 

definició i tractament tipogràfics sobretot d'ençà de l'aplicació  de la tecnologia 

làser, remarquem l'escànner. Aquest accessori perifèric de l'ordinador té per 

funció la lectura i la digitalització de tota mena de documents, fotografies, 

illustracions, miniatures, textos, gràfics, etc. 

 La precisió de l'escànner es reforça amb el concurs d'un reconeixedor òptic 

de caràcters [ROC]18 que dota l'escànner d'una precisió i d'una definició majors. 

 No oblidem tampoc els aparells lectors-reproductors. Es tracta de 

màquines dotades d'una pantalla que, amb un joc de lents especials, permeten 

                                                 
    18 Pot resultar més conegut per les sigles angleses OCR, corresponents a Optical 
Charaacters Recogniser. Malhauradament, cada vegada se sent més l'influx de l'anglés en 
el llenguatge del món de la informàtica. Per aquesta raó, cal desenvolupar força les 
iniciatives en terminologia científica; en aquest cas, pel qua fa a l'anostrament d'un cabal 
terminològic alié. Val a remarcar ací la tasca del "Termcat. Centre de Terminologia" de la 
Generalitat de Catalunya així com també de l'extinta Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat Valenciana, concretament, en la seua collecció editorial de 
"Llenguatges Específics". 
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visionar, ampliats, microfilms i microfitxes. A més, permet de reproduir-los, com 

si es tractàs d'una fotocòpia. Aquests aparells, no relacionats originàriament amb 

els ordinadors, cada vegada incorporen més avanços procedents de l'àmib de la 

informàtic, sobretot, quant a la qualitat gràfica de les reproduccions. Tendeixen a 

fer reprografies de millor qualitat a fi de fer-les aptes per a l'acció dels escànners i 

dels ROC. 

 

 Però els mitjans informàtics no haurien de quedar-se en mers perifèrics en 

mers tractadors dels textos o en mers accessoris. Ja hi ha al mercat programes 

desenvolupats a fi de participar directament, des de dins. Això ens permetrà unes 

possibilitats de treball filològic insospitades abans o que, altrament, resultarien 

força gravosos econòmicament i en temps.19 

 En aquest sentit és força remarcable l'Arxiu Informatitzat de Textos 

Catalans Medievals que, coordinat per Joan Torruella, al si del Seminari de 

Filologia i Informàtica (Universitat Autònoma de Barcelona). Es tracta d'un 

projecte que treballa en la confecció d'un corpus de textos catalans medievals apte 

per a totes les possibilitats d'estudis lingüístics, literaris i formals que pot permetre 

disposar en suport magnètic i codificats dins d'un ordinador.20 

 

 

 

 

TIPUS D'EDICIÓ: 

 

1. Edició crítica: 

 

 Ars que s'ocupa, essencialment, de l'estudi i de la publicació de texts antics, 

moderns o contemporanis segons criteris rigorosament científics, que respecta els 

originals i, quan n'hi ha diverses versions i no en tenim o no saben quin en deu ser 

                                                 
    19 Vid. Anne Gilmour-Bryson (ed.), Computer Applications to Medieval Studies, 
Kalamazoo, Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 1984. 

    20 Vid. Joan Torruella, La rima en la lírica medieval (Estudi mètric del cançoner "L"), 
Barcelona, Seminari de Filologia i d'Informàtica, Departament de Filologia Espanyola, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 1992; i «Manuscrits, grafies i ordinadors (Criteris 
d'edició pensats per a la informatització dels texts)», X Congrés de Lingüística Romànica 
(Palerm, 1995). Agraisc de cor a aquest estudiós que em facilitàs una versió d'aquest 
treball seu abans de fer-ne comunicació al si d'aqueix congrés. 
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l'original, prova de lliurar-los d'errors o de mancances produïdes al llarg de la 

seua evolució o tradició. 

 L'edició crítica de texts és, més aïna, una ancilla libri. És clar que llavors, 

avançada la segona meitat del segle XV, hom no havia assolit els nivells actuals de 

formalització i rigorositat, però no és menys cert que aquesta pruïja per matenir la 

puresa dels texts ja hi era ben present. Llavors, la difussió de la impremta, del 

llibre i un procés d'escriptura/lectura menys costós feia més senzilla l'aparició de 

versions que no necessàriament s'atenguessen amb rigorositat als originals. 

Aquest interés, a més, es va dirigir de manera molt especial als escrits dels clàssics 

precisament perquè, a causa de l'influx cabdal que exercien en les ides (que 

conformaven el Trivium i el Quadrivium), calia preservar-los i, si s'escaïa, depurar-

los d'errors, omissions, afegitons, gloses equivocades, etc. que en desvirtuaren el 

que pretenien ensenyar. Aviat hi va haver reflexions sobre l'ars de la crítica 

textual. Entre els que es van dedicar a la producció d'editiones principes dels 

clàssics, és a dir, a publicar impresses per primera vegada obres que fins llavors 

sols s'havien transmés manuscrites, llampa la figura de Johannes Andreas de 

Buxis (1417-1475). A banda de ser bisbe d'Acei i Aleria, a Còrsega, el seu càrrec de 

Bibliotecari del Vaticà diu molt sobre l'interés que de seguida va mostrar l'Església 

per la cura d'edicions dels clàssics del cristianisme i també greco-llatins i el pes 

que van tenir els texts bíblics en el desenvolupament de la crítica textual —influx 

que s'intensificaria en els segles XVII-XIX—.   

 Destaquen les figures d'Angelo Poliziano (1454-1495), en el XV; de Wilhelm 

Canter (1542-1575) i de Gaspar Schoppe (1576-1649), en el XVI; en el segle XVII-

XVIII, de Johann Albrecht Bengel i de Johann Jacob Wettstein; en el XIX, Karl 

Lachmann, que ha estat fonamental en la formació de les tècniques actuals. Dom 

Quentin i l'aportació de nombrosos autors ho han acabat d'afinar. 

 

2. L'edició facsímil:  

 L'edició facsímil consisteix a reproduir l'original exactament, tant quant a 

la grafia i illustracions com a les taques que l'atzar li han pogut provocar, quasi 

com si es tractàs de la fotografia de l'original; i, de fet, sovint ho és. Fins i tot, hom 

procura la reproducció del suport amb noves composicions en la pasta bàsica del 

paper que pot simular l'aspecte i la textura del papir, del pergamí o del paper 

originals. L'alt grau de desenvolupament de les arts gràfiques actuals així com 

també l'aprofitament de scanners d'alta ressolució i el procés digital de les 

imàtgens captades, permeten millorar encara més els resultats d'aquestes edicions. 

Valga a citar, per exemple, l'edició del Beato de Liébana (València, Vicente García 

Editores, 1992), Premi Guttemberg, o l'edició del Llibre del Repartiment (ibid., 1988) 

o la del Speculum Animae (1993) atribuït a Sor Isabel de Villena i editat a cura 

d'Albert Hauf o la de les Cantigas de Santa Maria d'Alfons X el Savi. No cal insistir 

massa en el fet que solen ser les edicions més cares i les que tenen una difussió 

menor. 
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 Des del punt de vista filològic i ecdòtic, l'edició facsímil és la més senzilla 

de realitzar. Sovint van acompanyades d'un altre volum d'estudi i de transcripció, 

normalment, paleogràfica —encara que també pot ser crítica o modernitzada, o les 

tres alhora—. 

 

3. L'edició paleogràfica (o diplomàtica): 

 L'edició paleogràfica (o diplomàtica) tracta de transcriure tan fidelment 

com siga possible el text original i, per això, pretén fer assequibles amb signes 

actuals tot allò que resultaria molt poc o no gens accessible per a un lector no 

especialitzat. Pretén fer senzill el text —i, en això, supera l'edició facsímil— alhora 

que no intenta transgredir gens l'original. Els curadors fan més aclaridora la 

ressolució de les abreviatures i les oscillacions de l'original en la representació 

d'algunes lletres i fonemes. En els Criteris d'Edició, el curador ja ha donat la clau 

dels signes específics que usarà per resoldre aqueixos i d'altres problemes. 

 Però no hi ha un criteri uniforme. Així i tot, podem dir que el sentit comú 

aconsella, en aquests casos:21 

 1. Transcripció fidel a l'original. Per tant, es respecten la separació de 

paraules, l'ús de majúscules i de minúscules, la puntuació, la 

diacrisi, etc. 

 2. Quan no es tracte de vers, marcar la separació de les línies de l'original 

amb «/». Els canvis de full entre «[]» o «//», dins els quals en 

constarà el número —aràbic—, seguit de «r» (recto) o «v» (verso) i tot 

seguit, si l'original és escrit en columnes, la lletra corresponent («a», 

«b», «c»... si és, respectivament, la primera, segona, tercera... colum-

nes). 

 3. Resoldre les abreviatures tot indicant-les en cursiva. 

 4. Marcar entre «{» d'una altra mà, i entre «\ /» les de la mateixa mà de 

l'original. També el que hi pot haver en l'intercolumnat (inter-

columnio), és a dir, l'espai en blanc entre les columnes d'un text 

escrit. 

 

4. L'edició escolar o eclèctica: 

 Edició escolar és tota aquella que, segons la tradició espanyola, manifesta 

unes característes que no s'ajusten a les de les altres menes d'edició. El terme 

escolar, de vegades, pot semblar —i hom pot usar-lo en aquest sentit— una mica 

pejoratiu, i tal vegada el terme edició eclèctica, més usat en la tradició anglosaxona, 

                                                 
    21 Vid. Normas de transcripción y edición de textos y documentos, Madrid, CSIC, 1944; 
François Masai, «Principes et conventions de l'éditon diplomatique», Scriptorium, 4 
(1950), 177-193. 
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resulte més descriptiu. De fet, es tracta d'edicions que usen trets i criteris propis de 

diversos tipus d'edicions amb la intenció de fer més accessible el text a un lector 

no necessàriament especialitzat i que tampoc ha de tenir gaire informació prèvia 

sobre l'obra editada o sobre els contexts literari, cultural, històric, etc. en què se 

situa. L'Estudi introductori esdevé més aviat una mera Introducció, amb nombroses 

referències contextuals i amb un aprofundiment en l'obra força menor al d'una 

edició crítica. L'aparat crític s'alleugereix o, fins i tot, s'allibera de les notes referents 

a les variants i esmenes i augmenten les notes de referència. De fet, modernitzen el 

text; no necessàriament aquestes edicions han de d'editar per primera vegada el 

text que inclouen —i molt menys encara de forma crítica— sinó que solen usar 

texts ja establerts. 

 

5. L'edició modernitzada: 

 Hi ha una adaptació sistemàtica del text original a la normativa actual. Cal 

però uns coneixements almenys bàsics de gramàtica històrica i de dialectologia —

més quan més antiga és la llengua de l'original— que facen possible que, amb 

l'actualització, no deformem les característiques fonètiques i sintàctiques originals. 

Actualitzar no vol dir canviar el text, sols trastombar-lo a les regles actuals a fi de 

permetre que siga accessible a un públic no necessàriament expert ni ferit per 

l'amor als texts antics, sense una formació especialitzada prèvia.  

 Hem de tenir sempre present que actualitzar texts i editar-los té molts 

punts de connexió amb les activitats de correcció de texts. Corregir, ni tampoc 

actualitzar, no vol dir variar ni trair el text original malgrat estar ple 

d'incorreccions, o mots antics. 

 Es tracte d'un text antic o no tant, sempre hem de ser fidels als trets, a l'estil, 

a la morfosintaxi i, és el cas, als jocs estilístics que l'autor, anònim o ben identificat i 

conegut, ha provat de fer i caracteritzen l'original. 

 Per això: 

 - Primer haurem de llegir amb molt de compte l'original i tantes vegades 

com caldrà perquè hem de conéixer-ne, no sols el contingut, sinó el teixit 

lingüístic.  

 - Separarem els mots així com també usarem el guionet i el punt volat 

d'acord amb la normativa actual. 

 - Accentuarem segons les normes actuals.  

 - Aqueixa anàlisi lingüística de l'original prèvia a l'actualització en si també 

aprofita —i molt— quant al vocalisme àton.  

 - Quant al consonantisme, no oblidem mai que determinats fenòmens 

fonètics sovint no tenen reflex en la llengua escrita, sobretot en determiades 

pronúncies dialectals. 
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 - Puntuarem segons les normes actuals i, si l'original ja és puntuat, veurem 

si és coherent i avinent segons les normes actuals.22 

 - Regularitzarem les majúscules i les minúscules, d'acord amb les regles 

actuals. 

 - Sovint, sobretot d'ençà de l'esclat de la demanda de texts antics per a 

Secundària i encara per a Primària, hi ha hagut edicions que han mes en 

prosa texts originàriament escrits en vers (tot i que narratius) —per 

exemple, l'anònim Blandín23 o el Spill, de Jacme Roig—.24  

 Aquesta no és una praxi gaire recomanable per se, encara que, si hom ho fa 

constar ben clarament i explícita en els criteris d'actualització, pot no 

resultar tan malèvola. Cal fer tot el que siga possible per apropar els 

clàssics a qui, altrament, no s'hi sentiria gens atret. Ara bé, aquesta mena 

d'actualitzacions impliquen un canvi de forma i de substància de l'estil i 

una clara desconnexió entre el text resultant i l'original; implica, a més, una 

intervenció molt més intensa de l'editor en l'original. Canviar de vers (tot i 

que narratiu) a prosa i a l'inrevés (i qualsevol altre canvi estilístic que siga 

possible) vol dir canviar la mena del text, imposa noves condicions a 

l'accentuació, a la puntuació, al ritme (poètic o narratiu), etc. 

 Per tot això, en fer una edició d'aquesta classe, hem de ser molt més 

primmirats i estrictes encara per preservar el to, la mena i els trets 

lingüístics i literaris característics de l'original. 

 Pensem què passa sovint quan d'una obra literària hom fa una versió 

cinematogràfica...  

 

 

 

 

 

 

E. BIBLIOGRAFIA 

 

                                                 
    22 Sobre la puntuació és absolutament imprescindible Joan SOLÀ & Josep Mª PUJOL: 
Tractat de puntuació, Barcelona, Columna, 1990; vid. també José Manuel BLECUA, «Notas 
sobre la puntuación española hasta el Renacimiento», dins Homenaje a Julián Marías, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1984, pp. 119-130. 

    23 Anònim, Blandín de Cornualla, a cura de Jordi Tiñena, Alzira, Bromera, 1988. 

    24 Jaume Roig, Espill o Llibre de les dones, a cura de Jordi Tiñena, Barcelona, Laertes, 1991. 
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 La nostra intenció és solament per situar l'estudiant en el context cultural i 

social que pretén aquest tema. Per això hem optat per donar una bibliografia 

mínima, tot i que selecta. La facilitem classificada d'aquerd amb les matèries 

principals que hem desenvolupat en aquest tema:  

1. Obres generals;  

2. Obres sobre la cultura medieval 

3. Sobre l'escriptura, la lectura, la impremta, biblioteques i els escriptors 

4. Sobre crítica textual 

5. Sobre terminologia aplicada als estudis filològics medievals 

6. Sobre informàtica aplicada a l'estudi de la literatura medieval. 

7. Sobre art medieval 

8. Cronologia  

 

 

1. Obres generals 

 

AA. DD.: Història del País Valencià, 5 vols., Barcelona, Ed. 62, 1989. 

[Sobretot el volum 2: De la conquesta a la federació hispànica. Encara que dóna una 

visió de vegades potser massa regional i no completa de la Corona 

d'Aragó. Interessa especialment els capítols "Llengua i Literatura", 

d'Antoni Ferrando, i "La cultura escrita", de Miquel Batllori.] 

 

BALCELLS, A. (coord.): Història dels Països Catalans, 3 vols. Barcelona, 1981-1983. 

[Pel que ens fa al cas, interessen els dos primers volums, realitzats per J. M. 

Salrach —el primer— i per aquest mateix investigador i E. Duran —

el segon—. Ofereixen una síntesi suficientment ampla per conéixer 

de manera general l'Edat Mitjana. Els autors, a més a més, atenen 

també els fenòmens culturals i literaris, que presenten sintèticament 

però amb voluntat d'imbricació o, almenys, de relació amb els 

esdeveniments político-socials que són l'objecte central d'aquesta 

obra.] 

 

BALDEÓN BARUQUE, J.: Historia general de la Edad Media (siglos XI al XV), 

Madrid, Mayfe, 1983. 

[Síntesi vàlida en la mesura que, tot i tenir una vocació en excés ambiciosa, pot 

resultar útil i, a gran trets, clarificadora.] 
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DOUFOURQ, Ch.E. & GAUITIER-DALCHÉ, J.: Historia económica y social de la 

España cristiana en la Edad Media, Barcelona, El Albir, 1983. 

[Manual d'alta divulgació que conté alguns capítols sobre la societat feudal del 

nostre país. Amb bibliografia ben proveïda.] 

 

MACKAY, A: La España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el imperio (1000-

15000), Madrid, Cátedra, 1981. 

[N'hi ha edicions posteriors. Aquesta obra tracta la qüestió de la "Reconquesta" de 

manera relativament equilibrada i es mostra atenta a aspectes socials i 

culturals de llavors. És interessant que tracta la Corona d'Aragó de 

manera específica en diversos capítols.] 

 

 

2. Obres sobre la cultura medieval 

 

AA. DD.: La Corona de Aragón y las lenguas románicas. Miscelánea de homenaje para 

Germán Colón, Tubinga, Gunter Narr Verlag, 1989. 

[Volum homenatge a Germà Colón que, per de l'alta vàlua particular que com a 

mitjana mantenen todes les aportacions que s'hi contenen, pot oferir 

—considerar en general— una bona visió de conjunt d'allò a què 

remet el títol: de la Corona i de l'àmit romànic. Una  bona mostra —

com a volum— del que ha de ser la perspectiva del medievalista.] 

 

AA. DD.: Topografia urbana e vita cittadina nell'alto Medioevo in Occidente, 2 vols., 

Spoleto, Cisam, 1974. 

[Estudi sobre l'estructutura ciutadana de l'edat medieval en l'anomenada alta Edat 

Mitjana. Imteressen especialment els capítols dedicats al pas de l'alta 

a la baixa Edat Mitjana] 

 

AA.DD.: En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de 

València, 2 vols., València, Consell Valencià de Cultura, 1989. 

[Aplec d'estudis de vàlua no solament força irregular sinó que, fins i tot, farcits, 

alguns, de faltes d'ortografia. Al costat de veus autoritzades i de 

solvència reconeguda internacionalment, n'hi ha d'altres que hi 

figuren per imposició de determinat sector de la institució editora. 

Tot i això —que ja n'és prou— hi ha treballs de vàlua singular i que 

resulten força útils —en diversos casos, veritables aportacions— per 



PROF. DR. VICENT MARTINES                                        LITERATURA CATALANA MEDIEVAL: PRIMERES GRANS OBRES 

TEMES I MATERIALS DE SUPORT 

 

 34 

a completar la coneixença de la història cultural de les terres 

valencianes i de la Corona d'Aragó en conjunt en el temps de la 

Conquesta.]  

 

PASTOUREAU, M.: La vida quotidiana ai tempi dei cavalieri della Tavola Rotonda, 

Milà, Rizzoli, 1990. 

[Estudi de l'espai físic i intellectual de la cavalleria als segles XII-XIII.] 

 

ARIÈS, Ph. & DUBY, G. (dirs.). Història de la vida privada, vols. 3 i 4, Madrid, 

Taurus, 1991. 

[Tracten aspectes que no apareixen en els manuals d'hitòria a l'ús: l'espaai privat, 

la intemitat, la solitud dels individus, etc. Aquests aspectes, poden 

resulta d'interés per a l'estudiant de literatura medieval en la 

mesura que sovint ha estat de textos literais d'on aquests 

investigadors (i el seu equip) han extret dades, notícies i 

informacions que, altrament, hagués estat impossible de trobar en 

un arxiu, on, eminentment, hi ha documents oficials, administra-

tius.] 

 

BARBERO, A.: L'aristocrazia nella società francese del Medioevo. Analisi delle fonti 

letterarie (secoli X-XIII), Bolonya, Cappelli, 1987. 

[Història de la noblesa i de les relacions que mantenia amb el clergat secular i els 

frares. Vid. FUMAGALLI 19904, i no sols per a les terres itàliques.] 

 

BATLLORI, Miquel, A través de la història i de la cultura, Barcelona, Publicacions de 

l'Abadia de Montserrat, 1979. 

[Miquel Batllori és, sense dubte, una de les autoritats més solvents en la història 

de la cultura. El seu riquíssim currículum abasta des de l'alba de 

l'Edat Mitjana fins a la fi del Barroc. És un punt de referència 

inexcusable per a nombroses qüestions de la història cultural 

europea. Aquesta obra —a banda d'altres que ja citarem al llarg dels 

temes— constitueix un bon exemple d'això i del que hauria de ser el 

medievalista.] 

 

BRAUDEL, Fernad (ed.), El Mediterráneo, Madrid, Espasa-Calpe, 1989. 

[Ofereix una suggeridora visió de conjunt de la Mediterrània com a cruïlla de 

cultures.] 
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CARDINI, Franco: Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval, Barcelona, 

Península, 1982. 

[En l'Edat Mitjana la fita entre l'enllà i l'ençà, entre la meravella, la fetilleria, la 

bruixeria, la ciència, la fe i la realitat més crua no era tan marcada 

com, en principi, pot resultat a l'hora d'ara. Aquesta obra ofereix 

una visió encertada de la permeabilitat que hi havia entre aquests 

mons no tan llunyas.] 

 

DUBY, George: Guerreros y campesinos. desarrollo inicial de la economía europea (500-

1200), Madrid, Siglo XXI, 1976 [amb reimpressions posteriors]. 

[Pot resultar útil, sobretot en els aparats més centrats en els inicis del món feudal. 

En aquests sentit, ofereix una sòlida justificació teòrica i coetània 

sobre la compartimentació del món feudal.] 

 -----: San Bernardo y el arte cisterciense (el nacimiento del gótico), Madrid, 

Taurus, 1981.  

[Estudi força interessant sonbre el pas del romànic al gòtic, no sols un canvi 

d'estils arquitectònics. Visió de conjunt i amb l'establiment de 

relacions encertades entre els fenòmens culturals globals que donen 

com a conseqüència (o que tene com a causa? o tot alhora?) el gòtic.] 

[N'hi ha reimpressions posteriors.] 

 -----: El caballero, la mujer y el cura el matrimonio en la Francia feudal, Madrid, 

Taurus, 1982. 

[Estudi de la societat feudal. Concretament del nucli familiar. El títol és una bona 

síntesi dels tres aspectes fonamentals en què convergien bona part 

de les tensions, creacions i distensions socials, polítiques i culturals 

de l'època.] 

 -----: Les Trois Ordres au l'maginaire du Féodalisme, París, Gallimard, 1978. 

[Trad. en espanyol: Los tres órdenes o lo imaginario en el feudalismo, Barcelona, Argot, 

1983.] 

[Estudi complet sobre els tres ordes feudals. Cal remarcar l'anàlisi de la manera 

com l'Església s'encarregà de recrear, difondre i continuar aquesta 

ideologia.] 

 

FUMAGALLI, Vito: Cuando el cielo se oscurece. La vida en la Edad Media, Madrid, 

Nerea, 1988.  

  -----: Las piedras vivas, Madrid, Nerea, 1989.  

  -----: Uomi e paessagi medievali, Bolonya, Il Mulino, 19902 [quant a la 

religiositat en el XIII-ss.]. 
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  -----: Terra e società en l'Italia padana. I secoli IX e X, Torí, Einaudi, 

19004. 

  -----: Solitudo Carnis. El cuerpo en la Edad Media, Madrid, Nerea, 1990. 

[Aquestes cinc obres ens presenten un assaig aclaridor i ple, alhora, de 

suggeriments sobre la societat medieval: la conformació de les 

ciutats; de les estructures socials que canvien a partir del feudalisme 

i cap a una altra cosa que a Itàlia —i en menor mesura a d'altres 

terres de la ribera europea de la Mediterrània— va abocar cap a una 

especifictat que conferia a les societats un dinamisme major; de la 

relació de l'home amb el paisatge; o amb el propi cos;... 

Recomanable i de lectura entretinguda.] 

 

GIUNTA, Francesco: Aragoneses y Catalanes en el Mediterraneo, Barcelona, Ariel, 

1989.  

[Obra que té l'interés d'establir els itineraris, i no sols els físics, d'una corona que 

com l'Aragonesa tenia una vocació clara —una necessitat 

imposada— de relació i d'expansió mediterrània.] 

 

HUIZINGA, J.: El otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1978 [1923; 

trad. espanyola, 1930]. 

[Obra que ha esdevingut un veritable clàssic —i quasibé un steady reader de la 

historiografia moderna— que repassa els aspectes fonamentals de la 

cultura medieval i, especialment, de les formes de vida i de 

pensament de França i dels Països Baixos de la fi del XIV i del XV. 

Concretat en el tractament de l'ambient de la cort de Borgonya, 

n'analitza globalment el panorama des de l'art plàstica fins a la 

literatura, de manera imbricada amb els esdeveniments socials i 

polítics. Necessari.] 

 

MARTÍN HERNÀNDEZ, F.: "La inquisición en españa antes de los Reyes 

Católicos", dins La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, 

Siglo XXI, 1980, pp. 11-28. 

[Dades sobre els primers temps de la Inquisició a les terres hispàniques.] 

 

MASOLIVER, A.: Història del monaquisme cristià, vols. 1 i 2, Barcelona, PAM, 1978-

1980. 

[Els monestirs i els convents no sols van ser centres de concgregació religiosa, 

també d'emanació cultural i d'administració temporal del poder. 

Eren lloc de gran importància. Aquesta obra ho estudia a bastament 
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i conté una nombrosa bibliografia especialitzada i dedica capítols a 

la presència dels ordes monacals a les terres catalanes.] 

 

ROCA TRAVER, F.: El tono de vida en la Valencia medieval, Castelló, SCC, 1973. 

[Aquesta obra fa un recorregut pels aspectes quotidians de la vida urbana a 

València i a Castelló durant l'Edat Mitjana. Però no hi ha bibliografia 

de suport i solament aporta documentació d'arxiu. Aquesta 

circumstància és el gran mèrit d'aquet estudi: es fonamenta sobre un 

treball rigorós de recerca arxivístic i aporta dades concretes, en 

general, no conegudes al detall abans. Però li manca, per aquesta 

especificitat de doccumentació, la dotació d'una visió —almenys 

bibliogràfica— general o d'una complementarietat.] 

 

RUBIÓ I BALAGUER, J.: La vida española en la época gótica, Barcelona, PAM, 1985 

[Barcelona, Alberto Marín, 1943]. 

[Obra de tot punt recomanable perquè ofereix una visió gerneral i relacionada de 

la cultura material i de la intellectual, de la vida privada i de la 

pública en un moment tant important per a la configuració del 

pensament i de les formes de vida occidentals com la gòtica. Poden 

ben dir que amb aquesta obra, l'autor s'avançava força a les línies 

d'investigació dhistòria de cultura que primaven llavors a una 

España més preocupada per la cruzada acabada de finir: exepte 

algunes rareses, un desert intellectual.] 

 

VENTURA, J.: La Inquisió al País Valencià, València, 3i4, 1978. 

[La Inquisició ocupa un de relleu en la història cultural medieval. Aquest estudi té 

com a tesi fonmental el fet que la decadència cultural del País Valen-

cià de finals del XV i del segle XVI, en català, fos una conseqüència 

de l'actuació del Sant Ofici sobre l'influent grup dels conversos, fins 

aquells moments un dels més dinàmics econòmicament i cultural.] 

 

 

 

 

3. Sobre l'escriptura, la lectura, la impremta, biblioteques i els escriptors 

 

AA. DD.: La impremta valenciana, València, Generalitat Valenciana, 1991. 
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[Volum que aplega algunes aportacions sobre la història de la impremta a 

València. A més del seu valor artístic, illustrat profussament, aquest 

volum acull collaboracións de gran vàlua que fan un recorregut pel 

alguns dels aspectes més interessants del món del llibre a les terres 

valencianes.]  

 

AVRIN, Leila: Scribes, Script & Books. The Book Arts from Antiquity to the 

Renaissance, Xicago/London, Amreican Library Association/The British Library, 

1991. 

[Panoràmica, bellament illustrada  i ricament impresa i enquadernada, del món 

del llibre, de l'escriptura i de la tasca dels escriptors (inclosos —o a 

partir d'ells— els escrivans).] 

 

BATLLE, C.: "Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV", dins 

Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien Régime, Madrid, Casa de 

Velázquez, 1981, pp. 45-67. 

[Interessant aportació sobre la importància de l'estudi de les biblioteques (i dels 

inventaris de biblioteques) privades a fi de tenir una consciència 

més clara, amb més detall, de les lectures que realment devien fer 

els hòmens de llavors: quina deiva ser-ne la cultura llibresca.] 

 

BERGER, Philippe: "La lectura a Valence de 1474 à 1504", Mélanges de la casa de 

Velázquez, 11 (1975), 99-118. 

[Estudi de la difussió de l'hàbit de llegir en els diversos estaments de la societat 

valenciana, a partir de dades extretes dels inventaris post-mortem 

transcrits per l'autor. Informació de primera mà.] 

 -----: "La lecture à Valence de 1474 à 1560", dins Livre et lecture en Espagne et 

en France sous l'Ancien Régime, Madrid, Casa de Velázquez, 1981, pp. 97-110. 

[Ampliació cronològica de Philippe Berger, 1975. Ara para atenció especial a la 

distribució dels lectors i a la distribució de l'hàbit de la lectura pels 

sectors de la societat, riquesa, professió, etc.] 

 -----: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, 2 vols., València, Institució 

Alfons el Magnànim, 1987. 

[Estudi sòlidament documentat sobre biblioteques privades i la lectura a València, 

a través dels inventaris notarials. Ara com ara podem cosiderar-lo 

com l'estudi més complet sobre aquest tema i període.] 
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BOHIGAS, Pere: "Assaig sobre el primer segle de la impremta als Països 

Catalans", dins Exposició commemorativa del V Centenari de la impremta. El llibre 

incunable als Països Catalans, Barcelona, Diputació, 1976, pp. 7-34. 

[Recorregut documentat pels incunables de Catalunya i de València, amb especial 

atenció als aspectes del món comercial dels llibres.] 

 

BRUNET, Jean-Charles: Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenet 1º. Un 

nouveau dictionnaire bibliographique... 2º. Une table en forme de catalogue raisonné..., 5, 

1, París, Didot Frères, Fils et Cie, Imprimieure de l'Institut, 18835. 

[Monumental catàleg de productes de la impremta, amb preus, mesures, 

enquadernacions, dades sobre illustracions i compradors... 

Fonamental per a la història del llibre.] 

 

CANTAVELLA, Rosanna: "Lectura i cultura de la dona a l'Edat Mitjana, opinió 

d'autors en català", Caplletra, 3 (1998), 113-122. 

[Una ullada a la concepció de l'educació de la dona en diversos autors medievals, 

amb especial atenció a Cerverí de Girona, Jaume Roig i Francesc 

Eiximenis.] 

 

CHARTIER, Roger: L'ordre des Livres. Lecteurs, Auteurs, Bibliothèques en europe entre 

XIVe et XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, Alinea, 1992. 

[Visió general, amb l'ambient francés com a centre, del món del llibre, aspectes 

creatius i empresarials d'ençà de la tardor medieval i fins a la 

Illustració.] 

 

CRUSELLES, J.M.: "Maestros, escuelas urbanas y clientela en la ciudad de 

Valencia a finales de la Edad Media", Estudis, 15 (1989), 9-44. 

[Aproximació a l'ensenyament a València a partir de documentació d'arxiu.] 

 

ESCOLAR, Hipólito (dir.): Historia ilustrada del libro español. Los manuscritos, 

Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993. 

[Obra editada profusament i bella que recorre, amb els textos i amb el nombrós 

suport gràfic a tot color, la història del llibre a les terres hispàni-

ques.]  

 

FAULHABER, Charles B.: Libros y bibliotecas en la España Medieval. Una bibliografía 

de fuentes impresas, Londres/Wolfeboro (USA), Grant & Cutler Ltd., 1987. 
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[Inventari de biblioteques i de llibres. Obra que representa un exemple la 

importància que per a la recerca de la història de la cultura tenen els 

inventaris i li les biblioteques privades a fi de saber el vertitable clim 

intellectual de l'època.] 

 

FERRANDO, Antoni & Vicent Josep ESCARTÍ: "Impremta i vida literària a 

València", Güttenberg-Jahrbuch, 67 (1929), 100-113. 

[Visió general i encertada sonbre l'època incunable a València. Els autors fan 

atenció especial a les activitats de Corella, Galba, Fenollar i Aldonça 

de Monsoriu. Hom hi remarca l'influx ue exercí la impremta en la 

recreació de gustos literaris i e l'inici d'una certa regularització 

ortogràfica.] 

 

FERRER GIMENO, M.R.: "La biblioteca del canónigo Maties Mercader (+1489)", 

Estudis castellonencs, 4 (1987-1988), 441-469. 

[Transcripció de l'inventari de la biblioteca d'aquest canonge. Exemple de 

l'aprofitament, per a la història cultural, dels inventaris com a font 

de documentació de primera mà.] 

 

FUSTER, Joan: L'aventura del llibre en català, Barcelona, Empúries, 1993. 

[Redició de l'aportació d'aquest autor a la Commemoració dels 500 anys del primer 

llibre imprès en català (Barcelona, 1972), a l'hora d'ara pràcticament 

illocalitzable. Fuster centra la seua atenció en la difusió de la lectura 

i en el mercat que provablement devien tenir els llibres en català 

llavors. Es fonamenta en documentació d'arxiu, eminentment, 

contractes d'edició.] 

 

LE GOFF, J.: Los intelectuales en la Edad Media, Barcelona, Gedisa, 1986. 

[Interessant visió general sobre el que devia ser allò de de l'intellectual en l'Edat 

Mitjana, el seu perfil cultural. Hi fa unes interessants reflessions, de 

to assagístic però amb una sòlida fonamentació de recerca. Hi ha 

una bibliografia comentada —clar, actualitzada fins a l'època de 

publicació d'aquesta obra—.] 

 

MADURELL MARIMÓN, José Mª & Jorge RUBIÓ Y BALAGUER: Documentos 

para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), Barcelona, Gremios 

de Editores, de Libreros y de Maestros Impresores, 1955. 
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[Veritable clàssic sobre la impremta a Barcelona. Aquest estudi aporta nombrosos 

documents sobre l'activitat editorial a Barcelona. Vid. SERRANO 

MORALES, J.E., 19872.] 

 

MARINIS, T. de: La bibloteca napoletana del re d'Aragona, 4 vols., Milà, Rico Hoepli 

ed., 1947-1952. 

[Inventari dels fon bibliogràfics que va aplegar el Magnànim a la seua cort 

napolitana, veritable focus irradiador de cultura i centre de reunió 

d'humanistes.] 

 

McLUHAN, H.H.: La galaxia Gutemberg, Barcelona, Platena-Agostini, 1986. 

[Assaig que va obtenir un notable èxit editorial i que ha exercir un no més 

remarcable influx en les ides sobre la informació, el món del llibre. 

Recomanable, malgrat que la seua redacció puga resultar, en un 

primer contacte, una mica coplexa.] 

 

PASTORELLO, E.: Tipografi, editori, librai a Venezia nel secolo XVI, Florència, 

Olschki, 1924.  

[Inventari bastit a partir de recerca d'arxiu dels protagonistes del món editorial 

venecià del XVI, veritable capital europea de l'edició, amb 

connexions empresarials arreu del continent, i especialment amb les 

terres catalano-aragoneses.] 

 

PAUL, J.: Histoire intellectualle de l'Occident Médieval, París, Armand Colin, 1973. 

[Obra interessant en la mesura que ofereix una visió globalitzadora del context 

intellectual medieval de l'occident europeu.] 

 

PETRUCCI, Armando: "La lectura en la Edad Media", Irargi, 1 (1988), 293-314. 

[Bona síntesi d'aquest tema. Panoràmica general molt recomanable.] 

 -----: "Biblioteca, libri, scritture nella Napoli aragonesa", dins Manuscrits del 

duc de Calàbria, còdexs de la Universitat de València, València, Universitat de 

València, 1991, pp. 9-19. 

[Reflexions sobre la cultura llibresca a la cort del Magnànim, amb l'influx 

humanista —especialment— i la literatura catalana —amb menor 

mesura—. Dona dades sobre els directors de la biblioteca reial en 

aquell període (humanistes) i de la seua posterior dispersió.] 

 



PROF. DR. VICENT MARTINES                                        LITERATURA CATALANA MEDIEVAL: PRIMERES GRANS OBRES 

TEMES I MATERIALS DE SUPORT 

 

 42 

RUBIÓ I BALAGUER, Jordi: Impremta i llibreria a Barcelona (1474-1553), Barcelona, 

Diputació, 1986. 

[Es tracta de la versió catalana de la seua introducció a MADURELL MARIMÓN, 

José Mª & Jorge RUBIÓ Y BALAGUER, 1955. Aquesta introducció 

—ara obra independent— té l'interés perquè conjumina el que 

podríem dir que és història literària pròpiament dita i els factors 

extra-literaris que envoltaven l'edició d'un llibre.] 

 

RUBIÓ I LLUCH, Antoni: Documents per a l'història de la cultura catalana migeval, 2 

vols., Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1908. 

[Obra clàssica i cabdal en la història de la cultura catalana. De consulta necesària 

atés com són de nombrosos els documents que aporta.] 

 

SANCHIS SIVERA, J.: "Bibliología valenciana medieval", Anales del Centro de 

Cultura Valenciana, 5-6 (1930), 33-56 i 81-132; 9 (1931), 89-122. 

[Hom pot considerar que aquest estudi va —més aïna— iniciar sinó obrir un nou 

camp en la recerca sobre la història del llibre, sobretot en el fet de 

cridar l'atenció sobre la importància dels inventaris de les 

biblioteques privades. La nombrosa documentació que exhumava 

aporta dades valuoses per a la traditio indirecta.] 

 

SERRANO MORALES, J.E.: Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas 

que han existido en Valencia, València, 19872 [facsímil de València, 1898-1899]. 

[Veritable clàssic sobre la impremta a València. Aquest estudi aporta nombrosos 

documents sobre l'activitat editorial a València, que, amb Venècia, 

Colònia, Rotterdam, Barcelona, constituïa un dels focus principals 

de l'activitat editorial de llavors. Vid. MADURELL MARIMÓN, José 

Mª & Jorge RUBIÓ Y BALAGUER, 1955]. 

 

SOSA, G.S.: "La imprenta en València en el siglo XV", dins Historia de la imprenta 

hispana, MAdrid, 11982, pp. 363-425. 

[Recompilació de dades ja conegudes, provinents de diversos repertoris. Pot ser 

útil en la mesura que ofereix una perspectiva general correcta sobre 

el tema. Se centra en l'activitat dels primers tipògrafs coneguts.] 

 

TAVANI, Giuseppe: "Literatura i societat a Barcelona entre la fi del segle XIV i el 

començament del segle XV", Actes del 5é Colloqui Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes, Barcelona, PAM, 1980, pp. 7-40.  
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[Interessant panoràmica de les relacions entre literatura i societat en un temps tan 

efervescent culturalment, socialment i políticament, no sols per a la 

Corona d'Aragó, sinó també per a la resta de l'occident europeu. 

L'autor atén amb detall a les relacions (i tensions) establertes entre la 

Corona i els representants de la ciutat amb motiu, eminentment, de 

l'organització del Consistori de la Gaia Sciència de Barcelona.  

 D'ací, analitza l'evolució de la lírica catalana, per una banda, en la mesura 

que fa continuació de la tradiició trobadoresca (els Consistoris) i, per 

una altra, en la mesura, que hi ha d'altres poetes que, sense 

desprendre's d'aqueix llast ja transpuen d'altres elements, que els 

apropa a França i —encara que més tímidament— a Itàlia.] 

 

TRENCHS ODENA, J.: "El llibre i l'escriptura en inventaris catalans del segle XV", 

L'Espill, 13-14 (1982), 21-32. 

[Aportació sobre la presència de llibres en inventaris i en testaments.] 

 

WITTLIN, Curt: "Testament i inventari del canonge valencià Pere d'Artés 

(+1440)", dins Antoni Ferrando & Albert Hauf (eds.), Miscellània JOan Fuster, 3, 

Departament de Filologia Catalana (Universitat de València)/ AILLC/ PAM, 

1992, pp. 459-480. 

[Estudi de l'inventari de llibres i del testament d'aquest canonge a fi d'estudiar la 

cultura llibresca del moment, quant a la coneixença de clàssics 

llatins i cròniques a les biblioteques valencianes.] 

 

4. Sobre crítica textual 

 

ARAMON I SERRA, Ramon: "Regles pràctiques per a l'edició d'Antics textos fran-

cesos i provençals", Estudis Universitaris Catalans, 12 (1927), 309-312. 

[Regles, instruccions i recomanacions que fan honor al qualificatiu del títol: 

pràctiques. Recomanable.] 

 

 -----: "Les edicions de textos catalans medievals", VII Congreso Internacional 

de Lingüística Romànica. Actas y memorias, 2, a cura d'A. BADIA & A. Griera & F. 

Udina, Barcelona, 1955 [separata]. 

 

BERNABÉ, Alberto: Manual de crítica textual, Madrid, 1992. 

[Bon manual, amb suplement terminològic a la fi.] 
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BLECUA, Alberto: Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1988. 

[Manual clàssic en la crítica textual. Cal conéixer-lo, tot i que pot resultar complex 

per a l'usuari/lector que no tinga una prepació prèvia i més aïna ja 

solvent.] 

 

BOFARULL Y SANS, Francisco de: Heraldic Watermarks, trad. a cura d'a. J. 

HENSCHEL, Hiversum (Holanda), The Paper Publications Society, 19562 [La 

heráldica en la filigrana del papel, Barcelona, Hijos de Jaime Jepús, 1901]. 

[Catàleg d'aquest tipus especial de marques d'aigua.] 

 

BOHIGAS, Pere: "Notes sobre la utilització de les biblioteques al final de l'Edat 

Mitjana", Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial & Publicacions de 

l'Abadia de Montserat, 1985, pp. 276-288. 

[Instruccions i notícies interessants i útils a l'hora de fer ús —o d'investigar-les— 

de les biblioteques medievals.] 

 

BOHIGAS, Pere & Anscari M. MUNDÓ & Amadeu-J. SOBERANAS: Normes per a 

la descripció codicològica dels manuscrits, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 19772 

[editades per primera vegada a Biblioteconomia, 77-78 (1973-1974), 93-99]. 

[Utilissim recull ordenat de normes per a descriure els manuscrits. La descripció 

és una passa inicial i fonamental a l'hora d'iniciar l'estudi de 

manuscrits. Qualsevol error en aquesta fase determinarà tota la 

recerca. Per això aquestes normes són tan útils i importants. Caldria 

tornar-les a editar.] 

 

BRIQUET, C. M.: Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur 

apparition vers 1282 jusqu'en 1600. (A facsimile of the 1907 edition with supplementary 

material contribued by a number of scholars), 1, a cura d'Alan STEVENSON, Amster-

dam, The Paper Publications Society (Labarne Fontation), Hilversum (Holanda), 

1968. 

[Monumental catàleg de filigranes i marques d'aigua. Imprescindible per a ajudar 

a  locatitzar i a datar un manuscrit i per a completar la perspectiva 

sobre la història cultural i llibresca de l'occident europeu.] 

 

CONTINI, Gianfranco: Breviario di ecdòtica, Milà/Nàpols, Ricardo Ricciardini 

editore, 1978. 

[Manual clàssic en la crítica textual. D'ús senzill.] 
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FRADEJAS RUEDA, José: Introducción a la edición de textos medievales castellanos, 

Madrid, UNED, 1991.  

[Manual que conté les beceroles de l'edició de textos. Apte per als que no en tenen 

formació prèvia.] 

 

KENNEY, E.J.: The Classical Text: Aspects of Editing in the Age of the Printed Texts, 

Berkeley, University of California Press, 1974. 

[Valuosa panoràmica general. Bellament editada.] 

 

MAAS, Paul: Textkritik, 1, Leipzig-Berlin (volum VII de la Collecció GERKE-

NORDEN, einleitung in die Altertumwissenschaft, 1, 3ª edició) 19604, [1927, 

19502,19573]. 

[Obra fonamental en l'evolució i en la costitució actual de la crítica textual. Mas va 

desenvolupar encertadament els postulats de Lachmann.] 

 

MARTINES, Vicent: Introducció a l'edició de textos literaris, Alacant, Universitat 

d'Alacant, 1995. 

[Manual que pretén introduir el lector en l'edició de textos literaris i especialment 

en l'edició crítica. L'estructura d'aquesta obra intenta guiar el lector 

de forma ordenada al llarg de les diverses fases de la realització 

d'una edició. Hi ha un annex terminològic i un recull bibliogràfic 

que poden resultar útils.] 

 

MASAI, François: "Principes et conventions de l'éditon diplomatique", Scriptorium, 

4 (1950), 177-193. 

[Important article en el seu moment i que actualment pot tenir la utilitat se ser un 

recull amb trellat de normes pràctiques per a l'edició diplomàtica.] 

 

MORREALE, Margherita: "Para la transcripción de textos medievales: el problema 

llamado "de la unión y separación de las palabras"", Romanica, 8 (1975), 49-75. 

 -----: "Algunas consideraciones sobre el uso de los signos diacríticos en la 

edición de textos medievales", Incipit, 1 (1981), 31-44. 

[Aquests dos estudis de Margherita Morreale tracten sengles qüestions 

generalment no tingudes en compte de manera monogràfica i que, 

tanmateix, resulten de gran importància a l'hora d'editar qualsevol 
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text; i que, a més, en concret en lírica, poden determinar el ritme, la 

mètrica i la interpretació dels versos de què es tracte.] 

 

NORMAS] Normas de transcripción y edición de textos y documentos, Madrid, CSIC, 

1944. 

[Pràctic recull —tot i que ya antic— de normes per resoldre els probles que pot 

plantejar la transcripció i l'edició de textos i documents antics.] 

 

ORDUNA, Germán: "La "Edició Crítica"", Incipit, 10 (1990), 17-43. 

[Reflexions sobre els problemes pràctics i conceptuals de l'edició crítica i sobre els 

guanys que aporta a la filologia.] 

 

PASQUALI, Giorgio: Storia della tradizione e critica del testo, Firenze, 1934.  

[Obra clàssica sobre l'edició crítica. Tot i que superada per desenvolupaments 

posteriors, té l'interés de la visió de conjunt que dóna de l'evolució 

d'aquesta disciplina.] 

 

PEARSALL, Derek: "Editing Medieval Texts: Some Developments and some 

Problems", dins Jerome J. McGann (ed.), Textual Criticism and Literary 

Interpretation, Xicago, University of Chicago Press, 1985. 

[Interessant actualització de les qüestions més problemàtiques a l'hora d'editar 

textos medievals i, sobretot, de les propostes de solució que, en cada 

cas, hom ha proposat.] 

 

PETRUCCI, Armando: La descripzione del manoscritto. Storia, problemi, modelli, 

Roma, La Nuova Italia Scientifica, 19872 [1984]. 

[Manual clàssic, veritable punt de referència quant a la descripció codicològica 

dels materials manuscrits. Molt convenient.] 

 -----: Libros, editores y público en la Europa Moderna, València, Institució 

Alfons el Magnànim, 1990. 

[Molt interssant obra que ofereix una completa visió de conjunt de l'Europa 

Moderna i, particularment, del pas de l'Edat Mitjana al segle XVI, 

quan el món editorial encara és en bastides i inicia les primeres 

passes cap a l'estructura que més tard tindrà. Analitza l'evolució del 

gust per la lectura.] 
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REGLES] Règles et recommandations pour les éditions critiques, París, Société 

d'Édition "Les Belles Lettres", 1972. 

[Recull de les normes usades per aquesta prestigiosa collecció dedicada a l'edició 

crítica de textos clàssics grecs i llatins. Punt de referència per a 

qualsevol edició crítica.] 

 

RIQUER, Martín de: "La influencia de la transmisión manuscrita en la estructura 

de las obras literarias medievales", Coloquios de historia y estructura de la obra 

literaria, Madrid, 1971. 

[Interessant reflexió sobre aquesta problemàtica qüestió, exemplificada en alguns 

textos. La transmissió de les obres medievals és fonamental ja que 

pot determinar-ne la constitució textual mateixa (variants, errors, 

afegitons, omissions, etc.)] 

 

RONCAGLIA, Alberto: Principi e applicazioni di Critica Testuale, Roma, Bulzoni, 

1975.  

[Manual útil d'un estudiós que és un dels màxims especialistes en la matèria.] 

 

RUIZ, Elisa: Manual de codicología, Madrid, Fundación Germásn Sánchez Ruipérez 

/ Pirámide, 1988. 

[Pràctic manual que introdueix el lector en les qüestions més generals —i, a més, 

no n'eludeix les problemàtiques— de la codicologia. Bona guia bi-

bliogràfica, eficça —tot i que escuet— ap+endix terminològic i un 

annex que reprodueix les Leges de descripció codicològica de la 

Biblioteca Apostòlica Vaticana (utilíssimes i, amb les Normes de 

Bohigas/ Mundó/ Soberanas, una referència francament ineludible 

no sols per al medievalista, sinó, en general, per tot aquell 

investigador que haja de treballar amb fons d'arxiu de qualsevol 

època).] 

 

SILVIO AVALLE, D'Arco: Principi de critica testuale, Pàdua, Natenore, 1972. 

[Manual eficaç en aquesta disciplina. Tal vegada, siga el més pràctic i concret —i 

per això també pot resultar més aïna hirsut— dels emanats entre els 

investigadors italians.] 

 

SOLÀ, Joan & Josep Mª PUJOL: Tractat de puntuació, Barcelona, Columna, 1990. 

[Obra molt útil alhora de resoldre el tractament de la puntuació, aparentment 

tangencial i massa sovint no tractada de manera central. La 
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puntuació és fonamental en la llengua contemporània. A grans trets 

podem dir que ordena el discurs, és reflex —amb la sintaxí— de la 

coherència del discurs i —de retruc— de les ides de l'emissor. Més 

encara quant a textos d'èpoques en què o hom no coneixia la 

puntuació o, si n'hi havia, obeïa a uns criteris diferents dels actuals. 

Aquest és el cas dels textos medievals.] 

 

VALLS I SUBIRÀ, Oriol: Paper and Watermarks in Catalonia, 1, Amsterdam, The 

Paper Publications Society (Labane Fundation), 1970.  

[Catàleg, ricament editat, que conté les marques d'aigua catalanes, amb la seua 

història. Obra de gran importància per conéixer aquest aspecte apa-

rentment marginal però fonamental alhora de tenir un coneixemnt 

complet del suport escriptori dels documents i dels textos literaris 

antics. Així, les datacions i les localitzacion spodran ser més segures 

i no s'incorrerà en la proclamació escatainada de falsedats... 

Recordem el cas de la pretesa falsedat del Crurial e Güelfa feta per 

Riera i Sans sense haver analitzat el manuscrit de la Biblioteca 

Nacional] 

 

VÀRVARO, Alberto: "Critica dei testi classica e romanza", dins Alfredo Stussi 

(ed.), La critica del testo, Bolonya, Il Mulino, 1985. 

 

WITTLIN, Curt: "ia (sic) nota polèmica sobre edicions recent<e>s de textes 

catalans [antichs]1a", Serra d'Or (1979), 99a-95b. 

[Reflexions sobre el compromís que han de cumplir els filòlegs (especialment 

quan es tracta de fer edicions crítiques) entre la rigorositat —tanta 

com serà possible— i facilitar la lectura dels clàssics al gran públic.] 

 

 

 

 

5. Sobre terminologia aplicada als estudis filològics medievals 

 

BROWN, Michelle P.: Understanding Illuminated Manuscripts. A Guide to Technical 

Terms, Londres, The Paul Getty Museum & The British Library, 1994. 

[Obra molt pràctica i magníficament editada, bàsica per poder entendre bé el que 

ens poden transmetre les illustracions medievals.] 
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MARTINES, Vicent: Vocabulari d'edició de textos, València, Conselleria d'Educació 

(Direcció General de Política Lingüística) de la Generalitat Valenciana, 1995. 

[Tracta conceptes bàsics de l'edició de textos. Aquests conceptes provenen 

d'àmbits diversos: de la crítica textual o ecdòtica, de la filologia, de 

la lingüística i de la traductologia, per una banda, i de l'arxivística, 

de la bibliologia, de la codicologia i de la diplomàtica, per una altra. 

L'edició de textos, en general, i especialment l'edició crítica, tant de 

textos literaris com de no literaris, és una àrea on conflueixen 

aquestes ciències.  

 Tot tenint en compte una triple perspectiva: la preparació de les edicions —

i, en general, de qualsevol treball científic—, el control del procés 

d'impressió, i tot allò que té a veure amb la recepció de l'obra. En 

aquest diccionari hem seleccionat aquells conceptes la coneixença 

dels quals pot resultar més necessària, des d'aquesta triple 

perspectiva, perquè tenen un abast més general en les edicions, no 

circumscrits sols a textos d'unes determinades èpoques. Cada 

entrada conté la definició (amb accepcions, si n'hi ha); remissions a 

d'altres entrades per complementar-ne la informació; tot seguit i 

sempre que ha estat possible, hem establert les correspondències de 

cada terme amb d'altres llengües (alemany, anglés, espanyol, 

francés i italià); finalment, una informació suplementària sobre la 

història del concepte, de la tècnica, etc.]  

 

MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Diccionario de bibliología y ciencias afines, Madrid, 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 19932. 

[Obra fonamental —si no definitiva—. Els materials que aplega aquest diccionari, 

tractats segons la seua terminología, història i tècnica, interessen 

força quant a l'arxivística, la bibliofília, la bibliografía, la bibliologia, 

la bibliotecologia, la biblioteconomia, la codicologia, la 

documentologia, l'ecdòtica, l'epigrafia, l'hermenèutica, la 

incunabulogia, la informàtica aplicada a aquests assumptes, la 

lexicografia, la paleografia, la papirologia, la tipografia, etc. 

 Procura suscitar, a més, nous estudis que augmenten el corpus de termes i 

definicions de les matèries bibliològiques i afins, per identificar 

conceptes i clarificar ides en aquest camp cultural.] 

 

CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros (ed.): Vocabulaire International de la Diplomatique. 

Comission International de Diplomatique. Commité Internacional des Sciencies 

Historiques, València, Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura) & 

Universitat de València (Servei de Publicacions), 1994. 
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[Obra cabdal, definitiva, quant a aquest complex vocabulari. Emanat de la 

Comissió Internacional Diplomàtica, té dos vàlues essencials: 1ª) 

l'exhaustivitat amb que tracta la matèria; 2ª) la perspectiva 

comparada que, lingüísticament, històricament i estèticament, 

ofereix segons les llengües, tradicions i històries pròpies que en 

cadascun dels vuit àmbits nacionals de la Comisión han pogut 

determinar la constitució d'aquest lèxic específic.] 

 

RIZZO, Silvia: Il lessico filologico degli humanisti, Roma, ed. di Storia e Letteratura, 

1973. 

 

 

 

6. Sobre informàtica aplicada a l'estudi de la literatura medieval. 

 

GILMOUR-BRYSON, Anne (ed.): Computer Applications to Medieval Studies, 

Kalamazoo, Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 1984. 

 

TORRUELLA, Joan: La rima en la lírica medieval (Estudi mètric del Cançoner "L"), 

Barcelona, Seminari de Filologia i d'Informàtica, Departament de Filologia 

espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona, 1992. 

 -----: "Manuscrits, grafies i ordinadors (Criteris d'edició pensats per a la 

informatització dels texts)", X Congrés de Lingüística Romànica (Palerm, 1995).  

 

VIDAL BENEYTO, José (ed.): Las INDÚSTRIAS de la lengua, Madrid, Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, 1991.  

 

ZARRI, G.P.: "Une méthode de dérivation quentinienne pour la constitution semi-

automatique de généalogies de manuscrits: premier bilan", dins La practique des 

ordinateurs dans la critique des texts, París, Colloques du CNRS, 1979, pp. 121-141. 

 

 

 

7. Sobre art medieval 

 



PROF. DR. VICENT MARTINES                                        LITERATURA CATALANA MEDIEVAL: PRIMERES GRANS OBRES 

TEMES I MATERIALS DE SUPORT 

 

 51 

AGUILERA CERNI, V.: Història de l'art valencià, 5 vols., València Consorci 

d'Editors Valencians, 1986-1988. 

[Especialment el vol. 2: L'Edat Mitjana: el gòtic.] 

 

LLOBREGAT, E.A. & YVARS, J.F. (dirs.): Història de l'art al País Valencià, 1, 

València, 3i4, 1986. 

[Textos força rigorosos  i sovents, tot i que pot resultar una mica escàs quant al 

suport gràfic.] 

 

MIRALLES, F. (coord.): Història de l'art català, 8 vols, Barcelona, Eds. 62, 1983-1986. 

[Cal tenir en compte els tres primers vols.: Els inicis de l'art romànic (ss. IX-XII); 

L'època del Cister  (s. XIII); i L'art gòtic (ss. XIV-XV).] 

 

PIJOAN, J.: Summa Artis. Historia general del arte, 35 vols., Madrid, Espasa-Calpe, 

1948 [amb diverses redicions més actuals]. 

[Obra clàssica i bellament editada, amb nombroses reproduccions a tot color. 

Interessen els vols.: XI, El arte románico. Siglos XI y XII; XII, Arte 

gótico de la Europa Occidental. Siglos XIII, XIV y XV; i XIII, Arte del 

período humanístico. Trecento y Cuatrocentro.] 

 

 

 

8. Cronologia 

 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M. & I. RIVERO GONZÁLEZ: Cronologia Histórica 

Universal (de la Prehistoria a 1714), 1, Madrid, Globo, 1994.  

[Obra en curs de publicació —a l'hora d'ara sols n'ha eixit el vol. 1— que, amb 

graelles justaposades i classificats per països temes i èpoques, 

presenta una visió simunltània dels esdeveniments cabdals de la 

historia policia, social, bèllica i cultural dels principals regnes, 

imperis o estats. Aquesta és la seua principal aportació: és una obra 

sumament pràctica. Però, al mateix temps pot resultar esquemàtica. 

A més, pot resultar molt ambiciosa —massa—: cronologies 

mundials, universals. Malgrat tot això pot resultar molt útil.] 

 

PLATT, Colin: El hombre. Las culturas de la Edad Media, MAdrid, Aguilar, 1982. 
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[Una visió no tan concreta i alhora tan global —no hi ha tantes graelles ni tantes 
dates donades sense més—. Però ofereix una visió de conjunt força adequada i, a 
més, articulada dins un petit assaig que fa de fil conductor en cada capítol. Útil.] 


