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Voldria manifestar, en primer lloc, el meu agraiment a aquesta
docta Corporació per la invitació que m'ha fet de col.laborar en les
seves tasques academiques. Confesso que em sento confusa per aquest
gran honor, como ho ha d'estar, per forca, un.deixeble davant els seus
mestres. Procuraré, dintre dels meus Iímits, no decebre aquesta
confianca que han dipositat en mi.
És motiu d'especial alegria que se m'hagi cridat a ocupar, en
aquesta Academia, precisament el lloc que deixa vacant el meu pare,
Agustí Duran i Sanpere, en morir el 1975. No és facil per a mi complir amb el costum d'elogiar el meu predecesor en aquest lloc. Com
intentar una analisi objectiva de la tasca duta a terme pel meu pare?
Com deslligar-la del sentiment filial i del deute envers el mestre que
m'introduí pacientment pels camins de la historia? No crec que sigui
la persona adequada per fer, ara i ací, una valoració de cada un dels
aspectes de la seva activitat. Persones més competents que no pas jo,
moltes d'elles membres d'aquesta Academia i col.laboradors directes
d'ell ho han fet en diverses ocasions, de manera especial arran dels
seus 80 anys, amb motiu de la seva mort i, enguany, per commemorar
el centenari del seu naixement. Aquesta valoració pertany als especialistes en els diversos camps en que treballa: en el de la investigad
histbrica de les manifestacions culturals (art, literatura), de l'arqueologia, de les institucions, de la vida material i quotidiana -és a dir, dels
diversos aspectes que conformen el que Pierre Vilar ha denominat
«historia total»-, i en el camp de la seva activitat de salvaguarda del
patrimoni cultural per mitja dels arxius i dels museus. Tanmateix sí
que m'agradaria dir algunes paraules, precisament per la meva condició de filla, sobre la idea que, tot tornant-hi a pensar, m'he format de
la seva polifacetica actuació.
Cobra escrita del meu pare, del Sr. Duran com li deien, sorpren
per I'heterogeneitat de la seva tematica i per la vastitud cronologica.
Respon, tanmateix, a uns centres d'atenció geografica (Cervera, Bar-

celona) o tematica (arqueologia, art gbtic, art popular). És evident
que la seva professió d'arxiver, a Cervera i a Barcelona, li facilita I'accés a documents heterogenis que li atreien I'atenció i que donava a
conkixer després en forma d'ariicles. Pero jo diria que per damunt
d'aquest aspecte que podria respondre al d'un pacient erudit, en predominava un altre en sentit contrari. El meu pare no era home de
despatx o de taula d'estudi, encara que hi passés moltes hores. Jo el
record0 més aviat com una persona a qui li agradava caminar pels
camins i pobles de la Segarra o pels carrers de Barcelona i observar
detingudament i sistematicament tot allo que aquest món extem als
arxius li ensenyava sobre el present i sobre el passat. És a dir, que la
seva font d'infonnació primordial la cercava en aquests documents
vivents que són els vestigis arqueolbgics antics i no tan antics, els
diversos oficis, les eines de treball, les cerimonies religioses, els costums populars. Posteriorment cercava als arxius la resposta als interrogants que aquesta observació sistemitica ii plantejava. És aquesta
interrelació entre el món real vivent i el món documental allb que
podria explicar la seva habiiitat per fer reviure aspectes del nostre passat. També diria que el fet de concentrar pnmordialment aquesta
investigació a dues ciutats i a les seves corresponents rodalies -com
el1 les anomenava- es degué no a un localisme explicable perquk
eren les seves, la de naixenca i la d'adopció, sinó també per una raó
ben senzilla: no disposava de vehicle pmpi, el seu radi d'acció arribava bbicament fins allh on podia arribar caminant. D'altra banda, una
ciutat de l'envergadura de la de Barcelona era prou per absorbir
I'atenció de tata una vida. En definitiva, crec que és en aquesta
constant interacció entre el present i el passat on cal cercar una sistematització de la seva obra de recerca, pero no al revés: influIt potser
per la seva formació de jurista, intentava resoldre els enigmes -o els
casos- que se li plantejaven més o menys fortuitarnent per mitja d'incursions en el passat. No es planteja com a objectiu endinsar-se en
una epoca per comprendre'n els mecanismes intems i les seves contradiccions. Fins i tot en casos d'estudis més sistemitics, com els de la
Barcelona romana, tenen, en part, el seu origen al carrer, en la possibilitat ocasional de poder excavar.
Aixb em porta a un segon aspecte que em sembla essencial. Els
vestigis del passat que el1 observava i estudiava en el present es trobaven sovint en perill de desapanció: documents valuosos comen el risc
de servir per encendre el foc o per fer paper; arxius sencers com els
municipals, podien, en un moment donat, estar a mer& dels avatars
polítics si eren custodiats en els propis ajuntaments; obres urbanísti-

ques en curs podien fer desapareúter per sempre vestigis antics de la
ciutat; la mecanització arraconava les velles eines de treball i les tradicional~tkcniques anesanals. Per fi, la gran destructora, la guerra,
seguida per una post-guerra hostil a tot el que fos el passat catala ...
Al llarg de tota la seva vida, el Sr. Duran dona sempre prioritat
absoluta a la salvaguarda del patrimoni histonc catala. El carrec que
I'Ajuntament de Cervera li dona el 1915 de conservador del patrimoni
histonc i artístic de la ciutat, orientaria tota la seva activitat futura. En
aquesta Iínia cal situar la institucionalització dels arxius municipals de
Cervera i de Barcelona que serviren de nucli entorn dels quals s'anaren afegint altres fons documentals (notarials, gremials, etc.), bibliogrifics i grafics procedents de donacions privades. Pero també els
objectes artístics o de valor histbric requeriren la seva atenció, atenció
que donana lloc als museus municipals de Cervera i de Barcelona aixi
com també al Museu dArts, Indústries i Tradicions Populars al Poble
Espanyol de Barcelona o al Museu del Blat i de la Pagesia de Cervera. Gosaria dir, a més, que aquest afany de conservació de tot aquest
patrimoni fou dut a teme, no amb una concepció ancorada en el passat sinó amb una visió de futur. És a dir, que es preocupa per salvar,
per exemple, la premsa, la propaganda política, els pamflets, els fulls
volants, els goigs, les auques, els romances, sovint menystinguts aleshores pels historiadors pero que cada dia són més objecte d'atenció.
No és aliena tampoc a aquesta preocupació la seva vinculació a I'Institut Ametller i el seu fons fotografic del patrimoni artístic especialment catala. 1 sobretot cal destacar, en aquesta Iínia, la seva ingent i
arriscada actuació, durant la guerra, al front del Sefiei de Protecció
dels Arxius creat aleshores per la Generalitat de Catalunya que li
dona I'oportunitat d'una acció global, més enlla de les més reduides
esferes municipals.
Voldria destacar encara un tercer aspecte, el de divulgador del
passat histbric catala. En la post-guerra, l'actitud adversa de les autoritats envers aquest passat, que intenta silenciar sistematicament,
podia portar a un oblit o a un desinteres. Aquest perill indugué el
meu pare a una gairebé frenktica activitat de conscienciació col.lectiva
pel passat per mitja d'una sistematica tasca de divulgació histbrica, ja
que, de fet, la responsabilitat de conservar-lo requeia ara exclusivament en la iniciativa particular. Utilitza tots els mitjans ai seu abast: la
premsa, la radio, les visites comentades, la publicació de guies turístiques... amb les limitacions que les circumstancies li imposaven: la utilització de I'idioma castella, la promoció del «barcelonisme» com a
substitutiu del «catalanisme». Perquk en aquesta tasca I'ambit fou el

catala en general i una prova en seria la creació de les Assemblees
Comarcals d'Estudiosos o la seva participació en museus locals com el
d'Arenys de Mar o de Montblanc. Tampoc no evita, quan el cas ho
requena, d'utilitzar les seves dots diplomatiques prop de les autoritats
per aconseguir ajudes que sobrepassaven les possibilitats privades per
a la conservació de monuments de gran envergadura. Sena el cas de
la Universitat de Cervera. Vist en el seu conjunt, tata aquesta tasca
ingent no hauria estat possible sense un grau elevat d'apassionament,
d'entusiasme que sabia comunicar i que ti serví per obtenir, en circurnstancies difícils, objectius que podien semblar inabastables.
Diria, per acabar, que el meu pare fou conseqüent amb els temps
que li toca viure. No veig en el1 I'historiador que, prescindint del present, s'endinsa en el passat, sinó més aviat la persona que dedica la
seva vida, i l'arrisca més d'un cop, per fer possible que futurs historiad o r ~tinguessin els elements necessaris per a dur a t e m e aquestes
investigacions. Fou una opció generosa que crec que tots li hem
d'agrair. Per la meva banda, desitjo que el discurs que ara Ilegiré sigui
considerat com la meva participació als acres commemoratius del centenar¡ del seu naixement.
Fa temps que sento una certa fascinació per la figura de I'Encobert de Xativa, aquest estrany personatge que aparegué en escena el
1521, en la darrera etapa de les Germanies valencianes. Ja vaig dedicar un estudi a la seva doctrina mil.lenarista i a la seva actuació político-social revolucioniria. Pero quedaven molts interrogants per contestar per tal de poder inserir aquest breu episodi en un context més
general: es tractava d'un fet aillat o hi havia hagut altres Encoberts
amb anterioritat?, quin era l'ongen d'aquest nom?, havia anat sempre
lligat a una actitud subversiva? Els valuosos estudis del professor frances Alain Milhoul m'instigaren a aprofundir en el tema, i dos textos
del darrer ter$ del segle xv poc o gens coneguts m'han servit de guia
en aquest intrincat món de la sirnbologia medieval.
El primer d'aquests textos és el titulat De la venguda de I'Anticrist, que fou editat dues vegades, una al final del segle xv i I'altra el
1. Alain MII.HOU,
Coldn y su mentalidad mesiánicu en el ambiente franciscanisla
español, Valladolid, 1983. L a chauve-sowis, le Noirveau David et le roi caché (trois
images de I'empereur des derniers temps dans le monde ibérique: XIIIe-XVIP s.), dins

aMeianges de la Casa de Velázquez~,XVIll (1982), pp. 61-78. Aquest article ha
estat publicat en versió catalana a «L'Espill-8 núm. 19, Valencia, 1983, pp. 27-40.

1520 a Valencia. El seu autor és un enigmatic frare anomenat Joan
A l e m a n ~Tot
. ~ i el títol, aquest llibre tracta principalment de 1'Encobert com a monarca escatolbgic i per aixb seria conegut entre els
agermanats com el ((Ilibre de I'Encobertn. Milhou n'ha estudiat alguns
aspectes. El segon text és un manuscrit inedit d'un cronista de Joan 11
de Catalunya-Aragó anomenat Alfons de Jaén i porta el títol d'Espejo del mundo.' Es tracta d'un ambiciós tractat politico-profetic,
malauradament incomplet, que pretén demostrar que totes les profecies sobre I'Encobert i, en general, sobre el monarca universal dels
Darrers Temps confluien en la persona de Ferran 11 de CatalunyaAragó. Els dos textos esmentats tenen en comú que són basicament
una glossa de la famosa profecia mil4enarista d'Arnau de Vilanova
Vae mundo in centum annis que vinculava el monarca universal a la
casa d'Aragó.
Tenia així el triangle diacrbnic ja dibuixat: la profecia arnaldiana
en un vkrtex i els dos tractats als altres dos v&riexs. Perb aixb em
plantejava, en primer Iloc, una qüestió de vocabulan: Amau de Vilanova no aplica al monarca universal el nom d'Encobert, sinó el de
vespertilio o rat-penat, que entrava a formar part, així, de la simbologia millenarista.
El rat-penat em portava, a més, a una altra consideració. Aquest
mamífer tenia també un significat emblematic vinculat als reis de la
corona catalana-aragonesa. 1 en aquest camp estava estretament Iligat,
com veurcm, a un altre animal, aquesta vegada un reptil, ja més
exotic: el drac alat, que fou utilitzat com a cimera reial des de mitjan
segle xiv. De fet, el iligam era tan estret que arribaria a crear-se una
confusió entre les dues denominacions i entre les dues imatges. Intervingué cn aquesta confusió la simbologia mil.lenarista?
El present discurs esta dividit en dues parts. La primera s'inicia
amb una breu cronica política de I'emblema drac-alat/rat-penat que
serveix en certa manera de pbrtic o d'iniciació al tema principal: les
connotacions propiament mil.lenaristes de les dues denominacions
hispaniques del monarca universal dels Darrers Temps: Rat-penat i
2. He consultat un exemplar de I'cdició de 1520 que es conserva al Museu Plantin d'Anvers i que ha esta1 descrit pcr F. J. N ~ R T O N
A, Descriprive Colologue of
Prinring in Spain and Porrugol1501-1520, Cambndge, 1978, núm. 1.215: ALAMANY,
Joan, Obro de lo vengudo de Anrichrisl. A b una reprobució de la secro Mahomerica,
Ed. Joan Carbonell i traduit per ell, 4n 18, folis s.n.
3. A L r o ~ sDE J A ~ NEspejo
,
del mundo, manuscnt núm. 273 de la Biblioteca de
Catalunya, 88 folis numerats modcrnament. Tinc en prcparació I'edició d'aquest
manuscnt.

Encobert. Plantejo per tant una qüestió de semintica i estudio el pas
de i'animal emblemitic a la figura carismitica.
La segona part esti dedicada a aquesta figura carismitica de
1'Encobert tal com era definit al darrer terc del segle xv; a la seva
imatge i al seu rograma i a la seva encarnació en la persona de Ferran el Catblic. i5's un bon exemple de manipulació política de les profecies a favor de I'ordre establert, com 1'Encobert de Xitiva ho seria
de i'oposició. Pero, i aquesta és la meva darrera pregunta: quina incidencia tingué tot aquest món imaginari en la vida real d'aleshores i en
el futur? No pretenc poder respondre a tot aquest qüestionari sinó
només aportar les meves reflexions sobre aquest tema.

&T-PENAT

1

ENCOBERT:
DUES DENOMlNAClONS HISPANIQUES DEL MONARCA
UNIVERSAL DELS DARRERS
TEMPS

1. Del drac alat al rat-penat:
la cimera dels reis de Catalunya-Aragó
Abans de parlar prbpiament de la simbologia mil.lenarista del
rat-penat, voldria fer una breu incursió en un altre camp, l'emblematic que pot servir-nos de pbrtic al tema objecte d'aquest estudi.
És sabut que Pere el Cerimoniós entronitzi com a cimera del seu
elm un animal exbtic. el drac alat. No es tractava de cap animal fabuIós, imaginari, tal com el nom de drac podria suggerir. Sembla que cal
buscar el seu model en un simple i diminut reptil de la familia dels
agimids, el draco volans, freqüent en el sud-est asiitic, especialment a
les illes de Java, Sumatra i Borneo. Aquest reptil, d'uns 20 cm de
liargada, té com a característica principal la de posseir a banda i banda dels seus flancs, un doblec cutani, que pot replegar a voluntat per
mitji d'unes petites costelles allargades com les barnilles d'un paraigua. Aquest doblec, que recorda les ales membranoses del rat-penat,
permet a aquest diminut reptil planar enlaire a una altura d'uns 10
metres. El drac alar viu als arbres, camuflat entre les fuUes gricies als
seus tons gris, groc i verdós, i s'alienta d'insectes voladors. De forma, s'assembla als dracs de la iconografia xinesa. Com fou conegut a
Occident? Segurament a través de bestiaris orientals. Franco Cardini
assegura que aquestes pseudo-ales semblants a les del nostre rat-

penat, foren conegudes a Occident a l'epoca gbtica, procedents de la
Pere el Cenmoniós podia haver escollit, per tant, aquest animal exbtic com a cimera reial; seguint una moda europea del moment
de part de les famlies regnants o corn a fruit del món cavalleresc en
voga, en que la utilització d'un animal exbtic o imaginan servia per
distreure I'atenció del cavaller adversan i del cava11 d'aquest. Que més
apropiat, per a aquesta finalitat, que un animal alhora exbtic i familiar?
Un aspecte sembla segur. El petit drac alat havia de ser considerat corn un animal benefactor. Aixb el distingia del drac, aquest animal fabulós a qui I'imaginari judeo-cnstia ha atribuit normalment el
valor de símbol demoníac, del mal, des de la serp del Genesi al drac
verme11 de I'Apocalipsi. Els bestiaris i les enciclopedies medievals
coincideixen a descnure aquest drac com una mena de serp de grans
dimensions, amb cresta, ales, urpes de Ileó i cua. Simbolitzava a vegades els heretges i els infidels. Aquest devia ser el cas del drac de sant
Jordi, el vencedor dels musulmans -els infidels medievals per antonomasia- de qui s'atribuia I'aparició a la batalla victoriosa del Puig
que tingué corn a conseqükncia la caiguda de la Valencia musulmana
davant l'host de Jaume 1 de Catalunya-Aragó. No podia haver-hi
confusió entre els dos dracs: així sembla corroborar-ho el fet que fou
precisament el mateix any 1343 que, per una banda, el rei adoptava
el drac alat com a cimera, i, de l'altra, a Valencia, s'iniciava, a petició
del consell municipal, la celebració de la festa de sant Jordi, el vencedor de I'altre drac.' Els camps del bé i del mal quedaven ben destriats. 1 des d'aquesta data, el drac alat persistina corn a cimera reial,
emprada pels reis de Catalunya-Aragó i per alguns altres membres de
la familia reial, fins a Ferran 11 a l'inici del segle XVI. Fou també un
element utilitzat en els segells reials, corn a coronació dels escuts de
t a j a reials i en les monedes.%ls versos que el poeta Dionís Guiot
dedicaria el 1453 a Alfons el M a g n a n i ens ofereixen una bona descnpció del drac alat i confirmen la importancia donada a aquest ornament:
4. Franco CAROINI,
E l drac corn arquetipus, dins El drac en la cultwa medieval
Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1987.
5 . Josep M. AINAUO
DE LASARTE,
s. V., «Sant Jordin dins Gran Enciclop2dia
Ca~alana.

6. Andreu l v ~ n sCARDONA,
Origen i significació del ~ D r a cAlatw i del "Ratpenal* en les insfgnies de la ciutar de Valencia, 111 Congrés de la Corona d'Aragó,
Valbncia, 1923, pp. 49-112. Pere M. OKTSI BOSCH,Histdria de la senyera al PaD
Valencia, Valencia, 1979, esp. pp. 29-44.

ab gloriós continent d'ome d'armes
vi star un rey, portant sobre.1 cap timbre:
vibra respant, de rat-penar les ales.'

El P. Andreu Ivars ha cregut veure en I'adopció del drac alat
unes connotacions mil4enaristes. M'atreviria a dir que no fou així en
un principi; que fou posteriorment, potser des de mitjan segle xv que
hom volgué involucrar aquesta figura en el teixit de les doctrines
mii.lenaristes arnaldianes sobre el rat-penat aprofitant la similitud
entre els dos animals: «vibra respant, de rat-penat les ales». Perque
en el terreny de I'imaginan, el fet que els dos animals pertanguessin a
dues especies diferents no tenia cap importhcia. Aixo explicaria el
procés iniciat a mitjan segle xv de denominar el drac alat amb el nom
de rat-penat," denominació que en un principi alternaria amb el de
«vibra» o «drac a l a t ~perb
,
que aniria dominant d'una manera clara a
partir dels primers anys del segle xvi. Fins al punt que la denominació
afectaria finalment, des del final d'aquest segle, la propia figura que
acaba convertint-se en un veritable rat-penat? També s'ha dit que la
denominació de rat-penat en lloc de drac alat responia a una «degradacióx atribuible a la imaginació popular.1° e s evident que I'imaginari
hi té a veure, perb potser no és tan clar que la preferencia pel nom de
rat-penat sigui el resultat d'una ~degradació»,sinó tot al contrari. De
moment, el conflicte entre el nom i la cosa estava plantejat, conflicte
que els histonadors dels segles xvi i x v i ~intentarien resoldre. Seguim-los.
Per fer possible aquesta substitució calia en primer lloc prestigiar
el rat-penat, animal familiar i més aviat repulsiu. No era empresa
fhcil. Un primer cam' fou el de donar a la naturalesa i propietats
d'aquest mamífer una simbologia adequada que fes oblidar finalment
el seu aspecte físic repulsiu. Pere Antoni Beuter el qualifici, el 1551,
7. Marti DE RJQUER,Heraldica caralano, 1, Barcelona, 1983, p. 24.
op. cit., p. 86, afirma que el 1448 fou la primera vegada
8. A. IVARS CARDONA,
que el drac alat de la cimera fou designat amb el nom de rat-penat: aper deboxar e
pintar dos rats-penars per mostra, per obs de obrar-n'i hu dc pedra marbre per obs
del portal de Quartw.
9. Andreu IVARS CARDONA,
op. cit, p. 91: n l a primera volta que trobem usat
I'escut de la ciutat ab Rat Penat damunt la corona, mirant de front y ab les ales
exteses, és en el Breu sumori de la successió dels ínclirs reys de Valenciau; impres a
Valencia abans del 1598.
10. Manuel SANCHIS GUARNER,
La ciulat de Val2ncia, Valencia, 1976, pagines
115-118.

d'canimal notable y reputado^." El 1582 el canonge de Valencia
Bemardino Gómez Miedes comparava la naturalesa i condicions del
rat-penar amb els fets i virtuts d'un rei,12 i ja el 1610, Gaspar Escolano dedicaria tres extensos capítols a les propietats d'aquest animal,
propietats adequades a un gran capith: cautela, valentia, astúcia, habilitat, sobrietat.13 El segon camí fou el d'atnbuir al d t i c rei Jaume 1,
l'adopció de la cimera zoomorfa: tindria exit, fms al punt que I'elm
amb la cimera de Martí I'Humh existent a 1'Armeria Reial de Madrid
ha estat atribuit tradicionaiment a Jaume I . I 4
Aquesta atribució al rei Jaume sembla que es deu a Pere Antoni
Beuter segons el qual el rei adopta aquesta divisa #para mostrar que
más con maña que con fuerzas se tomará y conquistará un reyno como
Calia tanmateix aportar algun argument convincent
el de Valencia,~.'~
per a justificar-la. Una llegenda que figura en el LIibre dels Feits, la
de I'oreneta que nih a la tenda reial la nit abans que el re¡ prengués la
ciutat de VaBncia als musulmans, podia seMr. Només calia substituir
I'oreneta pel rat-penat. La idea no era massa forassenyada. L'oreneta
és un ocell que s'alimenta d'insectes que caca tot volant sense parar.
Vola de dia i desapareix al capvespre, precisament quan apareix el
rat-penat, devorador, també, d'insectes que caca llancant-s'hi al
damunt. L'historiador aragones Jerónimo Blancas consigna, el 1588,
que segons certa tradició, ememoriae proditur)), el rei Jaume, en el
setge de Valencia, veié com un rat-penat nivava en la seva tenda, fet
que considera com un senyal de bon auguri, i que presa la ciutat, féu
posar a la part més alta de la bandera reial la figura del rat-penat.16
Aquesta variant seria popularitzada anys més tard en ser acceptada en
el Sumari de la successió dels ínclits Reys de Valkncia, publicar a
Valencia el 1656 i sobretot gracies a la difusió que li dona el pseudo
11. Pere Antoni BEUTER,
Segunda parte de la Crónica general de España, Valencia, 1551, fol. 103v: #...assíque escogió el Rey (es refereix a Jaume 1) este animal

...

notable y repuradopara su divisa y timbre a.
12. Bemardino G ~ M EMIEDES,
Z
La historia del muy alto e invencible Don Jayme,
Valencia, 1584, fol. 240. L'edició llatina fou impresa el 1582.
Década primera de la historia... de Valencia, la part, Ili13. Gaspar ESCOLANO,
bre IV, cap. 18. Valencia, 1610.
CARDONA,
op. cit., p. 62 que r e c d I'estudi claridor del Bardn
14. Andreu IVARS
de las Cuatro-Torres, E l casco del Rey D. Jaime el Conquistndor. Monografiá critirohistórica, Madrid, 1894.
op. cit., ibidem.
15. Pere Antoni BEUTER,
16. Jerónimo BLANCAS,
Aragonensium rerum commenlarii, Saragossa, 1588, fol.
161; edició del 1978 de la versió castellana, p. 151.

Febrer amb les seves trobes en refenr-se a les armes que el rei Jaume
dona a la ciutat de Valencia:
les ha concedides ab lo Rat-penat
que cni en sa tenda sos fills sens paor,
mentre dura lo siti, com sabeu, Senyor.17
Gaspar Escolano, tot i que negi que fos un rat-penat I'animal
que criés a la tenda del rei Jaume, fou el qui tren& la llanca més contundent a favor del rat-penat en afirmar taxativament que l'animal de
la cimera sempre fou un rat-penat i mai un drac alat i confessar que
((elaspecto de la figura puesta en el timbre del estandarte... en las alas
y catadura parece representar al vivo un dragón*. Pero -argumentava-, com que alguns consideraven el rat-penat com un «cuerpo
indigno de la magestad de un rey, quisieron dezir que no fué murciélago sinó dragbn... y del nombre de Rat-penat con que le llamamos en
lengua valenciana, arguian haber corrupción en el vocablo... Pero... la
tradición antigua... y la memoria... nos certifican que fué divisa de
murciélago y no de dragón>.l8Havia aconseguit, a%, d'invertir els
termes de la qüestió.
El rat-penat sortia victoriós del combat arnb el drac alat per una
banda i amb I'oreneta per I'altra. La seva vinculació a la ciutat de
Valencia atorgava, a més, a aquesta ciutat una transcendkncia i un
prestigi singulars. Perquk, com dina Escolano referint-se a la divisa
del rat-penat, .nadie en toda la Corona la recibid por tan suya como
los valencianos, por tener su nacimiento en la toma de su ciudad)^.'^
Perquk efectivament, en desaparkixer l'emblema com a cimera dels
reis de la casa d'Austria, el rat-penat fou adoptat en els escuts de les
capitals catalanes de la corona catalano-aragonesa, Barcelona, Ciutat
de Mallorca i Valencia, pero aquesta darrera n'aconseguiria finalment
una certa a p r o p i a ~ i ó . ~ ~
Aixb no obstant, no sena aquesta l'única versió de l'adopció del
rat-penat com a cimera. N'hi ha almenys una altra. Es deu al notan
17. Citat per A. IvARS CARDONA,
op. ciL, p. 54, COm també les antenors referbncies als historiadors.
op. cit., 1, fol. 824.
18. Gaspar ESCOLANO,
19. Ibidem, fol. 822.
20. Les edicions valencianes, des de I'Aureum opus (1515) són aportades per A.
IVARS CARDONA,
op. cit., pp. 90 i SS. Entre les barcelonines podem citar, per exemple, les Constilucions i altres drels de Caralunya (1589) o la Crisi de Cataluño de
(1685).
Manuel M~RCILLO

rossellonks Francesc Comte que escriví el 1586 unes Zl.lustracions
deis Comtats de Rosselló, Cerdnnya i Conflent. Per a ell, la cimera del
rat-penat -ja no esmenta el drac alat- fou adoptada per un Guifré
germanastre de Pipí el Breu, pare de Carlemany. Aquest Guifré,
acompanyat per Otger Cataló, príncep dels catos, i els comtes successors aconseguirien d'expulsar -diude tota la terra de Catalunya la VeUa la morisma,
y en memoria dels soldats catos, portaren per simera
una rata penada.
Aixb, segons Comte, ja fou pronosticat per sant Isidor d'aquesta
manera:
la rata penada volara molt alt y fara niu sobre les montanyes, senyorejari sobre los francesos y batra la seda de Domas, y los turchs
infantaran p l ~ r . ~ '
L'exemple rossellon&svindria a reforcar la hipotesi Cuna interrelació entre el rat-penat com a símbol mil4enarista i la cimera dels reis
de Catalunya-Aragó, per tal com refermava graficament la vinculació
del vespertilió arnaldia a aquesta casa reial.

2. El rat-penat, simbol mil.lenarista arnaldia
La denominació de rat-penat o del seu equivalent culte, vespertilió, té dues comotacions basiques: d'un banda procedeix del Ilatí vesper, és a dir «vespre», «capvespre». De I'altra, etimolbgicament, vesper procedeix del grec ((hesperos)),que significa Occident o Ponent.
Els dos significats són importants i cal retenir-los. Pero lligat a
aquests n'hi ha un altre, ja que vesper significa també este1 de la nit
o este1 d'occident. Alfons de Jaén, descrivia així, pels anys 1470,
aquesta

...famosa planeta que apar en Occident que.s diu Vespus, car quant
lo sol esta amagat dejús la terra, llavors ella dóna claredad al món e
21. Francesc COMTE,
Il~lusrracionsdeis comtals de Rossell6, Cerdanya y Conflenr,
cbpia manuscrita feta per Jeroni Pujades. Biblioteca Episcopal de Vic, Ms. 1.085,
fol. 10v. ,robra ha estat objecte d'estudi i transcnpcib per Joan Tres el 1986 com a
tesina del Depanament de Filologia Catalana i es troba en curs de publicació.

Efectivament, la famosa profecia arnaldiana Vae mundo in centum annis anunciava, entre altres coses, l'aparició a Hispinia, desfeta
per lluites intestines a causa de I'acollida al seu si dels musulmans,
d'un restaurador, d'un vespertilió que devoraria els mosquits -que
segons la majoria dels glossadors simbolitzaven els musulmans- i
finalment subjugaria I'Africa i la «bestia mahometica», dominaria el
món i humiliaria E g i ~ t e La
. ~ profecia
~
aportava un factor nou al programa escatolbgic europeu: la restauració d'Hispania, destmida pels
moros, havia de ser el primer pas per a la restauració del món. L'kmfasi en aquest concepte de destrucció/restauració era característic dels
corrents profetics castellans que pretenien derivar de sant Isidor o de

La famosa profecia arnaldiana insen, així, els corrents hisphnics
específics en els grans corrents profktics europeus sovint antagonics.
D'aquí que els visionaris i tractadistes polítics catalans en interpretarla al servei de les circumsthncies polítiques de cada moment, divergissin a l'hora &identificar el vespertilió amb un monarca concret. Per
exemple fra Pere Marsili, en la seva versió llatina de la Crbnica de
Jaume 1, afegí, el 1314, la visió *super restauratione Hispaniae facienda per regem Aragonum Jacobum~,que el1 identificava amb Jaume LZ7Francesc Eiximenis afirmava que la rata penada arnaldiana
«significa lo rey d'Aragó» tot i que també es feia ressb del corrent
profetic contrari divulgar pel visionari occiti Joan de Rocatalhada
segons el qual el monarca universal seria f r a n ~ e sPer
. ~ ~la seva banda,
l'infant Pere d'Aragó afirmana que el vespertilió havia de ser un rei
de Castella: «En lo vespertilió o rata penada 6% significat lo rey Enric de Castella», referint-se a Enric 11el F r a t r i ~ i d a . ~ ~
25. !.a profecia d'Arnau de Vilanova Vae mundo in cenrum annis que inclogué
en la seva obra D e mysrerio cymbnlorum vers el 1301 ha estat publicada per
A. Ivnns, op. cit., pp. 99-100 entre d'altres.
26. Senen exposats, per exemple, el 1350, en el Poema de Alfonso XI, segons el
qual el lled coronar (el rei dc Castella) ajudat pel lled dorment (el rei de Portugal)
venceria el drac, és a dir, els musulmans. Vegeu sobre aquest aspecte Alain MILHOU,
Colbn y su mentalidad mesiúnica en el ambienre franciscanisia espafiol, Valladolid,
1983, p. 353.
27. El t e n és publicat, en Ilatí, per A . lvnns, op. cit., p. 101, ap. 111, a partir del
manuscnt de la Biblioteca de la R. Academia de la Historia.
28. Aquesta contradinió en les pmfecies aportades pcr Francesc Eiximenis ha
estat estudiada per Pere B o ~ i c n s ,Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc
Eiximenis, aFranciscalia», 1928, reeditat a Aportacid a I'Esrudi de la Literatura CataIann, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1982.
29. P. Pou, Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes. S. XIII-XV, Vic, 1930,

3. L 'aparició d'una altra al.legoria o figura: I'Encobert
Sembla que al darrer ter$ del segle xv, el concepte-imatge de
vespertilió o rat-penat aplicat al monarca dels Darrers Temps troba
una altra al4egoria o figura, la de I'Encobert. El primer a utilitzar-la
fou, possiblement, i'enigmhtic Joan Alemany, autor del tractat titulat
De la venguda de I'Anticrist, que, com ja he dit, és bisicament una
glossa de la profecia amaldiana. M'inclino a creure que aquest text o
.~~
faria penalmenys la seva difusió és més recent que no es ~ r e i aHo
sar, entre altres raons, un comentan sobre I'obra escrit vers el 1480
pel ja esmentat Alfons de Jaén:"
Fray Johan el Aliián, en un libro que ordenó de las cosas que
muy prestamente en el mundo se an de seguir, fablando de aqueste
rey, lo llama el Encubierto, diziendo que un rey encubierto s'a de
levantar e a de destruir las moscas importunas a la Spanya, e ha de
quebrantar la cabeca de la bestia, e humiliar los abitadores del no
Nilo, e ganar la Casa Santa de Jerusalem, e todas las otras cosas
contenidas en la prophecía Ve mundo in centum annis que.1 Vespertilion tiene de fazer.
En un altre indret de la seva obra, Alfons de Jaén insisteix en la
novetat d'aquesta designació:
E agora nuevamente es llamado por las personas ignorantes Toerbicuenel,

és a dir El Encubierto seguint un joc de tergiversar les síi.labes.
El tractat de Joan Alemany pretenia, per tant, fusionar dos
corrents profetics: un, el que provenia d ' h a u de Vilanova sobre el
Vespertilió i I'altre entroncat amb les llegendes europees de la reaparició d'un rei desaparegut, amagat, que es corresponen, al seu tom,
pp. 370-72. El text Uatí de la profecia és publicat per A. IVARS,op. cit., ap. 11.
Vegeu també sobre la glossa de Pere d'Aragó, Pere BOHIGAS,
Profecies caralanes dels
seglesXIViXV, Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, VI (1923), pp. 30-33.
30. Alain M~LHOU
diu que fou escnt probablemeni en la primera meitat del segle xv. Vegeu La chauve-sourk.., p. 69. Tinc en preparació un estudi sobre aquesta
obra i la seva problemitica, que sera inclbs en un recull antologic de profecies de
I'Bpoca de Ferran 11.
DE JAEN,Espejo delmundo, fol. 78.
31. ALFONS

amb el mite oriental de I'emir amagat. El sistema era clar: aplicar al
rei Encobert els fets que segons Amau de Vilanova havia de fer el
Vespertilió, tal com ens ho explica Alfons de Jaén. Perb la fusió no
degué quedar clara o bé, malgrat el tractat d'Alemany, els dos
corrents continuaren fent la propia via amb independencia. Aixb crea
confusió entre la gent senzilla, ens diu Alfons de Jaén, que es pensaven que 1'Encobert i el Vespertilió eren diferents:
E la simple gente,... creen el Vespertilion ser uno y el Encubierto
ser otro, como todo sea una cosa...
Un nou problema de noms quedava a k í plantejat. Alfons de
Jaén s'esforca a demostrar aquesta identificació: es tractava de la simple substitució del símbol wombrfic per un dels seus atributs, el
d'amagar-se durant el dia: la gent -diu- dóna el nom d'Encobert al
Vespertilió perque aquest .está encubierto todo el día, que no sale fasta la noche...u . Tanmateix, les versions castellanes fragmentiries del
text d'llllemany, del segle xvi, deixen ja de banda tot record del ratpenat:
es dicho Encubierto porque a Diós a prometido que no se descubra
su coracón a ninguno, y és dicho Vespertible porque anda más de
noche que de día por fazer sus hechos más encubiertos...
Fixem-nos que posa Vespertible i no Vespertilion. Una altra
variant castellana del text d'Alemany aporta una altra explicació i un
altre nom, Asteo:
porque siempre anda sobre astas de madera encubierto...32
Alfons de Jaén ens aporta una altra dada interessant: esta en
contra de la utilització del nom d'Encobert. Per que? Una raó podria
ser perque el nom d'Encobert podia suggenr la idea d'engany, de
nocturnitat. És el sentit que li dóna sant Vicent Ferrer en el seu sermó sobre la Fi del món predicat a Tortosa el 1413, on diu que el fill
de la perdició i del diable actuara amb tres noms: Gog, Magog i Anticrist. Amb el de Gog es presentara als jueus com el veritable Messies,
«anganosament», és a dir ~cubertamentui després, ja rdescupertamenta combatrh amb el de Magog els musulmans i fínalment els cris32. Ms. 1.779 i 6.149 de 1 BNM.

tians amb el d'Anti~rist.~~
Perillosa identificació, per tant, del mot
«cubert», ~cubertament))amb I'Anticrist. El fet és que la denominació d'Encobert no tingué gaire acceptació entre els catalans que continuaren preferint la de rat-penat i només I'utilitzaren en textos escrits
en castella. Curiosament, el tractat de Joan Alemany, publicat en
catala, tingué, sembla, més ressb entre els castellans que no entre els
catalans. Una explicació seria que als castellans no els interessava presumiblement la figura emblematica del rat-penat tan lligat, com hem
vist, als reis de Catalunya-Aragó. Un fet sembla clar: la denominació
d'Encobert acabaria prevalent, tanmateix, fins el segle xix. A I'kxit hi
ajudanen potser els nous temps, la mentalitat renaixentista, que s'inclinava més per adoptar com a personatge escatolbgic una figura
carismatica que no un símbol zoombrfic.
El problema de les denominacions va lligat estretament al problema de les identificacions d'aquest personatge escatologic amb personatges reals i aixb planteja una nova qüestió. El nom d'Encobert
fou aplicat per primera vegada al rei Ferran el Catblic potser pel fet
de ser, a més de rei de Catalunya-Aragó i de Sicflia, també rei de
Castella, perquk els catalans continuaren aplicant-li el nom de Ratpenat. Pero després d'ell, sempre estigué vinculat a personatges obscurs que s'autoerigiren en «contra-monarques escatolbgics» segons
I'afortunada definició d'Alain Milhou. 1 una característica comuna a
tots ells és que foren castelians. El famós Encobert de Xativa inauguTambé ho fou el segon
ra aquesta skrie d'Encoberts ~ubversius.~~
Encobert, que succeí el primer, Antonio Navarro, i el tercer que tingué el seu quarter general a Valencia. Com també ha serien els posterior~Encoberts que s'oposaren a la casa reial dels Habsburg. 6 s el
cas, per exemple, de Miguel de Piedrola, lligat a Toledo, a la denominada Cofradía de la Restauración de España pres per la Inquisició el
1587 o del clergue sevilla Gabriel de Escobar resident a Madnd pres
igualment per la Inquisició el 1607.35El nom d'Encobert fou, així,
monopolitzat per I'oposició amb un clar caracter subversiu. Tots ells
assumiren el paper de salvadors dels pobres i oprimits contra la ingerencia forastera. Encarnaren així els dos aspectes que Joan Alemany
33. Ms. 477 de la Biblioteca de Catalunya. Publicat per A. PERARNAU,
aArxiu de
Textos Catalans Anticsa, N, p. 254.
34. Sobre I'EncobeR de Xitiva, Eulklia DURAN,
Entorn de la figura de I'Encobert, Misce1,lunia Aramon i Serra, 111, Barcelona, 1983, pp. 148-167.
35. Aquests moviments castciians han estat estudiats per A. MILHOU,
Colón...,
pp. 243-248.

havia unit en el seu tractat: el que podnem denominar sebastianisme i
el miblenarisme.
El nom d'Encobert portava en si massa connotacions subversives
com perquk els monarques de la casa d'Austna s'atrevissin a utilitzar- :.
lo al seu favor. Possiblement el darrer personatge de sang reial que
I'encarnana, sena el fill natural de Carles V, Joan #Austria, gricies a
la seva victoriosa actuació contra els monscs revoltats a les Alpujarras
(1570) i contra els turcs a Lepant (1571), i aixb potser perquk era
precisament més aviat un rival del rei. Pero ni Carles V ni Felip 11
rebnen la denominació d'Encobert. Ni tampoc Felip 111 malgrat la
seva transcendental ordre d'expulsió dels moriscs dels seus regneshisphics. També ho corrobora el fet que Fray Marcos de Guadalajara
en la seva Memorable expulsidn de los moriscos de España publicada
el 1613, apliqués al rei la profecia arnaldiana que el1 atribuia a un
altre visionari valencii, Nicolau Factor: el nou David, que havia de
ser el papa, col.laboraria en la croada organitzada pel rei #Espanya,
pero no ja :encubierto. sinó cubiertopo por la gracia de Diosa.36Canvi
semintic ben significatiu. Ni al final del segle xvri els austnacistes
aplicanen a Carles 111 aquesta denominació en les profecies que esgrimiren a favor de l'Habsburg; tot i que persistia l'esperanca en un
upríncep Encobertn restaurador de la pau i de la justícia com havia
pronosticat el carboner de Xixona Bartomeu Bernabeu mort el
1599.37
En canvi sí que perdura a Portugal la denominació de «Re¡
Encoberto», mite fonamental del sebastianisme i mil~lenarismeportuguks des de les Trovas del sabater de Troncoso, Gonzalo Anes Bandarra, escrites entre 1530 i 1540, i en les quals vaticinava «desse bom
Rei Encoberto)) que:
tirará toda a erronia
fará paz em todo o mondo,
.~~
a les profecies del jesuita António Vieira de mitjan segle x v ~ i El
nom, Iligat al sebastianisme, fou aplicat successivament, després de la
36. Alain MILHOU,
La chauve-souris..., p. 72-73.
37. Ms. 13 de la Biblioteca Universitaria de Valencia. Tomas Güell. Varia (segle xviii), fols. 364-396, .Profesias de Bariholorn6 Bernabeu, carbonero de Xúoaa pronostica que muerto el Rey de Esparia habrd gran revolución en Europa, un
prhcipe encubierlo conquistard Argel y Fez, Túnez y Bujía, Constantinopla y Tierra
Santa". Agtaeixo la informació a Pere Molas i Ribalta.
38. Sobre António Vieira vegeu Miquel Bnn~oni,Arnnu de Vilanova. Joaoori de

,

Restauracao, als reis AlfonsVI (1656-1683) i Pere 11 (1683-1706),
que aconseguiren afian~arla independencia del regne contra Castella,
i encara al rei Joan V (1705-1750).39 Perb aquests reis Encoberts
portuguesos ja no tenien res a veure o poc a veure amb I'Encobert
castella exterminador de moros. No obstant aixb els quedava el
caracter de combatents contra els Austnes enemics de la Casa de
Braganca.
En resum, podnem dir que els noms de rat-penat (o vespertilió)
i el d'encobert setien la denominació hispinica de l'emperador o
monarca universal dels Darrers Temps, que tindria com a característica principal el fet de protagonitzar la recuperació d'Espanya contra
els moros com a tasca previa a la restauració universal. Durant 1'Edat
Mitjana aquest personatge escatolbgic fou identificat amb monarques
de la casa de Catalunya-Aragó o de Castella. Perb a partir del primer
terc del segle xvi, 1'Encobert escatolbgic seria encarnat per obscurs
«contra-rnonarques escatologics~que actuarien contra I'ordre establert. Per aixb, els reis de la casa d'Austria ja no es podnen beneficiar
del nom d'Encobert o Rat-penat (ni quan actuarien contra els
moros). Aixo no obstant, sí que procuraren assumir al seu favor els
corrents mil.lenaristes germhnics, com en el cas de Felip el Bell o el
de Carles V arran de la seva elecció imperial. A Portugal, si bé el
nom d'Encoberto persistí, hi perdna, tanmateix, la seva significació
principal: la lluita contra els moros i el triomf de la fe catblica.
Després d'aquest breu recorregut en el camp de la simbologia i
de la semantica, voldria ara, en la segona part d'aquest discurs, centrar-me en la figura del rei Encobert per excel4encia, Ferran el
Catolic, que sabé encarnar en la seva persona els corrents profetics
catalans i castellans. 1 utilitzaré des d'ara el nom d'Encobert i no el de
Rat-penat, que també se li aplica, perque és la denominació que figura en els dos tractats ja esmentats que m'han de servir de guia. Perb
abans d'entrar en la problernatica plantejada ais assessors d'imatge de
I'epoca per identificar aquest personatge escatolbgic amb el rei Ferran, bé caidrh que ens detinguem un moment per saber com descriRocaralhada i Anrdnio Vieira, Sludi di iberirtica in memorin di Giuseppe Carlo Rossi,
núm. VllI de la Serie estudia de les Pubblizacioni della Sezione Romana del Departament d'Estudis Literaris i Lingüístics del Sector Occidental Medieval i Modem de
l'lstiiuto Universitario Orientale, Nhpols, en curs de publicació. Un resum, sota el
titol Algunes perviv2ncies d'Arnau de Vilanovafins a la Revolucid Francesa, «Revista
de Catalunyan, 13 (1987), pp. 64-72.
39. Aaui MLLHOU,
C ~ l ó n . ~pp.
. , 347-349.

vien, les profecies, aquest monarca i quin programa en concret li
adjudicaven.

1 . La imatge: el seu poder i la seva ambigüitat
La imatge sempre ha estat un punt clau en el joc polític. Per aixb
tant 1'Encobert corn I'Anticrist tenien la seva propia imatge.
Joan Alemany ens proporciona la descripció detallada de la figura de I'Encobert:
La talla del cors és de fermosa talla, e.s roig e la color blanca.
Riu-se. És de bona paraula e verdader amador de la justícia. e s
enemic dels rnals: E té los ulls pintats e fermosa talla, e los membres ben posats. E té graciós anar e ha les línies de les mans netes,
sens moltes ratlles, e colorades, e los dits de bona talla e bones
ungles. Ha bones celks no molt longues e a bella barba. En tot és
complit de v i r t u t ~ . ~ ~
Alt, ros, de pell blanca, mans fines, barba abundant, la descripció podria respondre als canons de bellesa masculina tradicionals.
Recorda, per exemple, la descripció que Desclot féu del rei Jaume i.'"
La importancia donada a les mans fines -que manca en algunes ver40. Joan ALEMANY,
De la vengudo de I'Antichrisr, fol. 8v. A. MILHOU,
Col611...
aporta la descripció castellana, p. 237. Hi manca la referkncia a les mans i a les
celles. Pera hi és en el ms. 8.586 més antic, transcrit pel mateix autor en L a chauvesouris..., p. 70.
41. DESCLOT,
Llibre del rei en Pere, cap. XII: aAquest rei en Jacme d'Aragb fo
lo pus bell hom del m6n: que el1 era major que altre hom un palm, e era molt bé
formal e complit de tots sos membres, que el1 havia molt gran cara e vermella, e flamenca, e el nas llong e ben dret, e gran boca e ben feita, e grans denu, belles e
blanques, que semblaven perla, e els ulls vairs, e bels cahells rossos semblants de fil
d'aur, e grans espatlles, e llong wrs e delgat, e els brasses grossos e ben feits, e belles
mans, e llongs dits, e les cuixes grosses, e les carnes llongues e dretes e grosses per
llur mesura, e eis peus llongs e ben feits e gint causans...n Citat per Emest BELENGUER, Jaume I a trovds de la historia, 1, Valbncia, 1984, pp. 49-50.

sions castellanes del llibre d'Alemany-, fan pensar en les recomanacions que el papa Aiexandre VI adre* al seu fill Jofre quan s'embarc i cap a Barcelona que tingués cura de les mans i portés sempre els
guants perque els catalans donaven molta importancia al color
d'aquestes4* No en va la societat era dividida entre els que treballaven amb les mans i els que no.
Aquesta no és pas la primera descripció del monarca dels
Darrers Temps, pero sí, potser, la més detallada. D'una manera més
vaga ja al segle iv la sibil.la Tiburtina el descrivia com de bona presencia, alt, ben proporcionat, de cara radiant. Similar a la d'Alemany
pero només circumsctita a la cara era la descripció aportada per la
famosa profecia del Segon Carlemany escrita el 1380 i adrecada a
Carles VI de Franca: ~habensfrontem longam, supercilia alta, oculos
longos, nasum aquilinum...3 , que seria represa més tard a favor de
Carles VI11 de Franca, rei de 1483 a 1498, per diversos poetes, entre
els quals Guilloche, de Bordeus:
En soy aura hautes sourcis
Semblament aura long front
Les yeulx longuetz com seront
Le nez a g ~ . . . ~ ~
També devem a Joan Aiemany la descripció de IIAnticrist, una
desaipció ja no simbblica (un drac, una bestia amb set caps, etc.) sinó
humana encara que extremadament grotesca:
sera de alt de .VIII. palms, e la cara groga de manera de nahan e
redo la cara magra, la barba forcallada e negra. E tals són los
cabells: és calbo e lo front exit fora. Tendra los ulls gacos e chics;
tendra lo nas més pla que alt e tendra grans forats en lo nas. E tendra les muscles alts fins a les orelles, e lendri les carnes longues e
prirnes. Tendra les mans curtes e los dits curts e grossos, e tendra
les lunes de les mans grogues, terboles, e punts negres en les palmes. Y el1 may stari segur en un loch, sinó com a troter, tostemps
42. Carta del papa Alexandre VI al seu fill el duc de Gandia des de Roma el
1493: n...manam-te que no:t lleves los guants may, fins sies en Barcelona, e té cura
de les mans... perque en nostra tema s'i mira molt...w Cana publicada per Josep SANCHIS I SIYEKA,
Algunos documentos y cartas privadas que pertenecieron al segundo
Duque de Gondín Don Junn de Borja, Valencia, 1919, p. 30 i inclosa per Max CAHNEU en el seu Episrolnri del Renautemenr, 1, Valencia, 1978.
43. Marjorie ~ E E V E S , op. cit., pp. 49, 328 i 355 respectivament.

hira e no stara segur, cridant grans crits dient ésser Crist... Haurk
m01 leig anar, e quant se aseura a menjar no stara segur a la taula,
mas tostemps menejant-se e ab fellonia. E farh apar&s.de menjar e
no menjara: tota la vianda que li metran davant, la regirara, així
com scarba la gallina... el1 tragara ans que menjara, trastornant la
vianda d'un quexal a l'altre ab los dits... Hua m6lt rohiianient vestit de vils robes de sayal vell, sutzkn e tot esquincat. E com Jesucrist, verdader Mesíes era molt graciós e de poques paraules, axi
sera Anticrist molt leig e de moltes paraules...44
Aquesta darrera afirmació ens informa sobre el caracter d'aquestes descripcions: les dues, la de 1'Encobert i la de 1'Anticrist responen
a veritables arquetips que s'adapten perfectament un a l'altre. El problema es presentava quan els tractadistes polítics intentaven adaptarles a personalitats reals. Li introduien algun canvi per a donar una
major versemblanca, pero, no obstant aixo, l'ambigüitat continuava
presidint. Per exemple la descripció que l'histonador valencia Martí de Viciana féu de l'Encobert de Xativa, personatge coetani seu i
enemic:
Hombre de mediano cuerpo, membrudo, con pocas barbas y
roxas, el rostro delgado, los ojos zarcos, la nariz aguileña, las
manos cortas y gruesas, los pies muy gruessos sobre manera, cabellos castaños, boca muy chiquita, las piernas cornadas, la hedad de
XXV años; hablava muy bien castellano y de palacio. Vestía una
bernia de marinero parda, capotín de sayal abierto a los lados, calsones de lo mismo de marinero, bonete casteliano, una avarca de
cuero de buey y otra avarca de cuero de amo por c a l ~ a d o . ~ ~
No cal dir que en els seus trets fonamentals, la descripció de
l'Encobert de Xativa feta per Viciana respon més a la descripció de
I'Anticrist que no a la de I'Encobert: estatura mitjana, figura grotesca,
pocs cabells i negres, mans brutes, vestits pobres. Potser Viciana
degué tenir presents els populars gravats impresos els darrers anys del
~
d'execució mediocre i variada, pero suggerent. Un
segle X V . ~Figures
44. Joan ALEMANY,
op. cit., fol. 1v.
45. Maní de VICIANA,
Crdnica de Val2ncia, IVa pari (1565), fol. 203. Reproduit
per Eulalia DURAN,
Entorn de lafigura de I'Encoberr, pp. 147 i 167.
46. André CHASTEL,
L'apocalypse en 1500. L a fresque de IXntéchrist d la chapelle Sainr-Brice d'orvieto en uBibliothequc d'Humanisme et Renaissancea X N ,
Mklanges Augustin Renauder, Ginebra, 1952, pp. 126-127 esmenta els gravals d'exe-

d'aquests reculls de gravats amb la vida de l'hticrist fou especialment difós a la corona catalano-aragonesa gracies al visionari aragonés Martín Martínez de Ampiés que la traduí de l'alemany al castella i fou publicada a Saragossa i a Burgos el 1496 i 1497 respe~tivament.~'Pero algun aspecte podria també correspondre a 1'Encobert, com el parlar «de palacio> i el nas aquilí. En el cas del nas, si
bé en els gravats esmentats, algun dimoni ostentava un nas que podia
ser descrit com d'aguilenc, cal recordar també que la profecia ja
esmentada sobre el Segon Carlemany atribuía a aquest monarca esperat un nnasum aquilinuma. Potser Viciana pretengué amb la seva
ambígua descripció transformar en Anticrists tant I'Encobert de Xativa com l'emperador Carles V a qui alguns aplicaven aleshores la profecia citada.48
Pero l'ambiguitat de les descnpcions era necessiria, d'altra banda, perquk una de les caratenstiques de l'Anticrist era precisament la
d'enganyar els seus seguidors autopresentat-se corn el Messies esperat. Els gravats citats més amunt escenificaven bé aquest doble joc:
1'Anticrist és representat com a bo, tal com el veuen els seguidors
enganyats, pero darrera d'ell apareix el diable que i'aconsella i inspira. Dues cares d'una sola persona. L'obra mestra d'aquesta representació és el famós fresc que Signorelli pinta el 1500 a la catedral d'Orcució mediocre que foren imprcssos vers el 1500 a Europa, en especial Franca i
Alemanya, en els quals no queda clar si I'Anticrist es manifestaria com una criatura
única d'apariencia humana o bé per unes legions demoníaques que encarnanen
I'Anticrist mistic.
47. E l libro del ~nlic,;slsro fou traduit de l'alemany al castelli per Martín Martinez de Ampiés, aragonh, el 1493 a Perpinya on participava en les operacions de
recuperació de Perpinyi i seria editat a Saragossa (1496) i a Burgos (1497). Ha estat
reproduit anasthticament per Ramon ALBA,Del Anticristo, Madrid, 1982. L'obra original en alemany fou editada a Strasburg el 1480 amb el tito1 Des Anlichrist uns die
funfsehn Zeichen vor dem Jüngsren Gericht. El 1979 n'aparegué una edició facsímil.
L'Anticrist hi és representat de diverscs maneres: una sola vegada, quan és mort per
sant Miquel, té dues banyes com wrns de boc, barba forcallada, nas ample i calb.
Tres dimonis I'awmpanyen, dos de cara, de cara rodona i nas ample, i un de wstat
de nas corbat com un bec d'hguila. Els tres ponen cua i banyes, i dos ales de ratpenat. Nomalment, I'Anticrist és figurat com el Crist o w m a borne bo subjecte als
consells d'aquests dimonis-anticrists.
48. Quc el rnasum aquilinuma de la profecia del Segon Carlemany podia aportar problernes d'identificació en seria una prova que en la versió fiancesa fou traduit
per <nezfin# o "nez agua i en la castellana per "nariz afiladas. No sembla que fos
un simple problema de traducció. M. REEVES,
op. cit., pp. 328, 355; A. MILHOU,
CO16n..., p. 237.

vieto, a I'ombna dedicat precisament a I'Anticrist que és representat
amb els mateutos trets que el propi Jesucrist. André Chastel qui ha
estudiat aquest fresc en un article ja classic, afirma que es tracia d'una
de les primeres representacions humanes de I'Anticrist, que només
tindna alguns precedents mediocres en els gravats ja esmentats i d'altres de similars. Era per tant una novetat aportada per la nova mentalitat renaixentista. Dürer, per exemple, en els gravats sobre 1'Apocalipsi, encara representa l'hticnst en forma de drac amb set caps
c o r o n a t ~ .En
~ ~ el cas de I'obra de Joan Alemany, l'exemplar que
coneixem de I'edició de 1520 conté un únic gravat que representa, de
forma estilitzada, un lleopard amb set caps coronats i a dalt la llegenda: «La gran bestia mahometana.» És una representació, per tant,
tradicional. La singularitat radica en I'expressió tan humana de les set
cates que converteix el gravat en una representació humana i zoombrfica alhora. El text aporta, com hem vist, una descnpció encara més
«aciualitzada».
A I'escenan dels Darrers Temps hi ha encara un tercer personatge, desglossat, de fet, del monarca universal. Representa el poder
eclesihstic, el papa, i és designat amb el nom joaquimita de pastor
angelicm o de David o xNou da vid^.'^ Aquestes denominacions són
aplicades, a vegades, al propi monarca universal -confusiÓ dels dos
poders-; d'altres, en canvi, són atnbuides a un personatge independent. Amau de Vilanova fou el primer a aplicar aquesta imatge del
Nou David al rei d'Aragó. El glossador Joan Alemany distingeix, en
canvi, els dos personatges: el Nou David és, per a ell, un papa sant
que reformara I'Església amb una total coordinació amb el monarca
universal. Fins i tot s'assemblen físicament: ~Semblamolt al rey
David, e de tal figura és lo Nou David», afirma en parlar de I'Encobert.sl
Aquests epítets de David o Nou David ja havien estat aplicats a
Carlemany i als seus hereus: els reis de Franca i els emperadors germinics. També els consellers de Barcelona del 1474 compararen el
príncep Ferran amb el rei David.s2 1 més endavant, en plenes Germanies, el cronista valencih Pere Martí afirmava en el seu Dietan que al
segon Encobert que sorgí a la mort del primer «posaren-li nom "lo
49. La serie de gravats sobre 1'Apocalipsi de Diirer daten del 1498. Han estat
reproduits el 1946 a Kempten, Alernanya.
50. Alain MILHOU,
Coldn..., pp. 233, 252, estudia la figura del Nou David.
op. cit., fol. 8".
51. Joan ALEMANY,
52. Jaume VICENS
VIVES,
EIs Trasidmares, Barcelona, 1956, p. 219.

Nou David"».53 En aquest darrer cas és evident que la identificació
d'aquest Encobert amb David atorgava al ((contra-monarcan una legitimitat sobrenatural enfront de I'Habsburg que en sortia així desqualificat com a usurpador, tira o Anticnst.

2. El programa de I'Encobert
La descripció fisica de 1'Encobert anava acompanyada de la descnpció dels fets que aquest havia de dur a t e m e i que havien estat
anunciats per les profecies. Perquk 1'Encobert tenia una missió
d'acompliment profetic molt precisa -com I'havia tingut també Jesucnst-. No era aquest el cas de i'htiaist. El seu programa personal
queda més desdibuixat. De la seva vida, sabem que havia de néixer a
Babilbnia, fill de dona vil: Babilbnia, ciutat de confusió en contraposició a Betlem, cciutat de Jemsaiem, ciutat de la pau». Seguint Joan
Alemany, el naixement de I'hticnst sena anunciat per grans senyals
al cel:
Mostrar-s'a l'astela de mercuri de color de spasa sangonosa...
e hauri-y moltes grans guerres e molt sovint mudaments en lo sol y
en la luna y en tots los altres planetes, car scurir-s'a lo sol rnoltes
vegades, e caura foch del cel e cauran molts lamps. Totes aquestes
coses seran en lo temps de Anticrist: vendran a molt gran abatiment los grans soldans e tots los alts senyors e poderosos com eUs...
El seu pas per la terra queda resumit així:
Lo temps que té a.nar per lo món manifestant que és Mesies
seran quaranta mesos despuix que complira trenta anys... per enganar e fer damnar a totes les gents que.1 creuran, donants als uns
tresors e draps d'or e de seda e moltes altres nqueses e deiits mundanal~,tants com podrien ésser pensats. E als qui no.1 volran creure, donara molts cruels turments...
En assabentar-se de I'activitat de I'Encobert per Europa i en
especial Espanya, «plegara molt apresadament en Jemsalem e matara
quant trobarax. Enganyara aleshores els reis de Líbia i Asia, destruira
Italia i en particular Roma fins que finalment sera mort a Jerusalern
per I'archngel sant Miquel.
53. Eulalia DURAN,
Croniques de les Gemanies, Valencia, 1984, p. 19

Tanmateix, Joan Alemany ens aporta un altre concepte de I'Anticrist que equivaldria a infidel i a mal cristik. ¿Seria 1'Anticrist místic
de sant Vicent Ferrer? Tots els no cnstians són anticrists i més encara, «tots aquells que los anticnsts tenen en ses senyories e.ls dóna
officis e honors són antjcrjsts...», és a dir, els nistians que «comenten
en ses terres e senyories usar públicament la maldat de Mahomet, e.ls
comenten tenir temples en que adoren lo diable; e acb mateix als
perros renegats dels jueus tenir sinagogues...». Aixb sena la causa del
~destruymenten Spanya: se mataran les gents oradament los uns als
altres... ixiran de les sues cases les besties aguarenes totes malicioses
per a destruyr Spanya, I'alta e baxa, e los spanyols seran molt descordats uns contra altres...». És una glossa de la profecia amaldiana.s4
Joan Aiemany, en especificar qui eren els cnstians que el1 identifica
amb l'Anticrist, empren una sagnant crítica de la societat i sobretot
dels poderosos: els sacerdots, el papa en primer iloc, els falsos religiosos, els pnnceps i reis malvats, els regidors de les ciutats... Una crítica
similar i potser encara més forta de la societat és aportada, també, per
Alfons de J ~ ~ I I . ~ '
Aquesta descripció savonaroliana de la societat era possiblement
excessiva pero també necesshria per tal de justificar I'aparició de 1'Encobert i atorgar-li, per contrast, un major relleu. Perque precisament
aquest és el personatge principal, la primera figura d'aquest drama
escatolbgic, que havia de portar I'esperanca al món.
Efectivament, 1'Encobert estava cridat a posar fi a la situació
d'injusticia en que es trobava la humanitat i garantir el tnomf de la fe
catblica per sobre dels infidels i dels mals cnstians. EU havia de veni inaugurar el mildenni paradisíac tan especer el mal -1'Anticristrat. Com ja sabem, la seva missió específica era la de redimir la traició del comte Julia expulsant d'Espanya els musulmans. La seva tasca
havia d'iniciar-se, per tant, a Sevilla, designada amb el nom de Coves
d'Hkrcules, des d'on havia de comenpr el seu combat contra els
moros fins a foragitar-los d'Andalusia. Continuava després la seva
victoriosa carrera bei.iica contra eis musuirnans per Africa i Asia
(Ceuta, Tcípoli, Tunis, Bona, Gerba, Bugia, Alexandria i Jerusalem) i
emprenia després la conquesta, des de Constantinoble, de Germinia
i Italia, en especial Roma, per retomar finalment al lloc d'ongen, Sevi54. Joan ALEMANY,
op. cit., fol. 1 - 5 .
55. ALFONS
DE JABN, op. cit., fols. 36, 31. Alain MILHOU
ja ha cndat l'atenció
respecte al substrat subversiu de I'obra de Joan Alemany. La d'Alfons de Jaén ha
reforw encara.

Ila. És aleshores que apareix YAnticrist que inicia des de Jerusalem la
tasca de desfer l'obra de l'Encobert recuperant, amb enganys, i'adhesió dels temtoris guanyats per 1'Encobert fins que seria mort, al cap
de 40 mesos, per sant Miquel. Aixo permetia a l'Encobert, ajudat pel
papa, el Nou David, recuperar Roma i inaugurar el famós mil.lenni,
gricies a les mesures justicieres y pacifistes que havien de posar fi al
caos del temps de 1'Anticrist. Aquest programa podna ser aplicat perque Lucifer -o YAnticrist- es trobava encadenat i invalidat per
poder continuar amb els seus enganys. La missió de I'Encobert era
llarga i complexa i Joan Alemany deixava la porta oberta perquk
aquesta pogués ser completada per successors seus:
E lo Encubert finüa sos dies e entrara altre en lo seu loch que
seguira les sues obres.

Heus ací com descriu Joan Alemany les mesures pacifistes aplicades per 1'Encobert que havien de fer possible aquest període de pau:
manara que nengun home no tingua scut ni lanca, ni ballesta, ni
aitres armes que sien per a pescar, sinó que de totes sien fetes reUes
y exades y altres ferraments per a laurar la tema, e faices per a
segar les meses; a manara que tothom laure per haver pa e vi e que
crien ganados e facen draps per a son vestir... ai>ó defensors com
lauradors tots viuran de sos treballs... e los juheus e agarens seran
tornats christians e seran batejats e lavats ab aygua de salut... no
restara en lo món sinó pastors e lauradors...56
Aquest ideal d'un retorn a una edat d'or agro-pastoril potser
estava entroncat amb les idees mil.lenaristes germiniques coetanies,i7
i podna semblar anacrbnic en una societat, la catalana, dominada pel
món urba. Pero hi ha un punt que si que esdevindria actual: la desaparició de l'estament dels cavallers, ja que seria un dels slogans dels
agermanat~.~~
La crítica de la societat establerta 6s també present en I'obra
d'Aifons de Jaén com a justificació de les mesures de justicia que
1'Encobert havia de promoure. Aquestes havien de ser aplicades pri56. Joan ALEMANY,
op. cit., fols. 9v i 10v.
57. Alain MILHOU,
Colón...,p: 303-304.
58. Eulalia DURAN,
Aspecfes tdeoldgics de les Germ~nies,~Pedralbesn,2 (1982)
esp. pp. 55 i 66.

mer a Espanya i exercides contra els mestres dels ordes de cavallena,
els ducs, comtes, vescomtes i marquesos, els governadors i justícies
civils i criminais, els junstes i procuradors, els n o t e s falsificadors de
contractes, els usurers, els jurats, regidors, síndics i racionais i, sobretot, els eclesiistics, des dels prelats als monjos i m o n g e ~ En
. ~ ~el cas
dels eclesiistics, Alfons de Jaén ens proporciona una descripció
sumament teatral de com 1'Encobert havia d'administrar aquesta justícia. Vegem-ne uns fragments:
El Encubierto, asentándose por tribunal, mandará sacar de la
prisión e traer delante de sí los más principales malfechores de la
cristiandad... saldrán muchos cardenales, arcobispos e perlados,
arcedianos, canónigos y clérigos. E veyéndolos el Encubierto,
demandará qué gente es aquella. Responderán: «Señores, aquestos
son los más principales malfechores de la cristiandad. E.1 Encubierto mandará que los tomen en la prisión ... Entonces, el Encubierto
mandará a estos escrivanos que reciban información de la vida de
cada uno d.estos ecclesiásticos e que le traygan los presos delante».
Seguidament, 1'Encobert els fa un llarg i solemne discurs
retraient-los el mal comportament i pronuncia per sentencia que es
presentin davant el papa, cada u amb el seu procés, perque els doni la
sentencia definitiva.'jO
Les diatribes contra els eclesiistics són extremadament dures i
queda salvada la diferencia de junsdiccions i la col~laboracióentre el
papa i 1'Encobert. Aquest, segueix després el mateix procediment dictant sentencia, definitiva aquesta vegada, contra els diferents poderosos i funcionaris abans esmentats. Els raonaments d'aquestes sentencies contenen també un fort contingut justicier, contingut que tindria
repercussions en la societat en un termini bastant curt.
Triomf de la justícia, doncs, i tnomf de la fe catblica eren els dos
pilars sobre els quals podia bastir-se aquesta era de pau designada
amb el nom de mil.lenni. Aquesta havia de ser robra de YEncobert,
d'aquest Encobert que Alfons de Jaén arriba a considerar com a fill
de la propia Fe catolica perseguida i que el1 havia de re~taurar.~'
59. ALFONSDE
JACN, op. cit,, fols. 32-36 especialrnent.
60. Ibidem, fols. 23-25.
61. Ibidem, fol. 20: *...Ella (la fe catblica) la noblesenyora, va perdida y muerta,
cativa d.ellos (dcls dolents) rogándoles que la crean e tomen su consejo, y ellos no la
precian. Va buscando quien la deffienda. porque su hijo e1 Encubierto es pequeño y no
falla ni a fallado hasta ay. Pero agora que.1fijo comienqa de tener fuerca, él con ella y

3 . Ferran el Catolic candidat a monarca universal
sota les denominacions de Rar-penat i d'Encobert

El darrer ter$ del segle xv fou un d'aquests períodes que es
donen a vegades al llarg de la historia especialment ric en profecies i
vaticinis que afavoriren la sensació d'una imminkncia de la fi del món.
Els ingredients basics hi eren. Els infidels, en aquest cas els turcs,
afermaven la seva posició al Mediterrani gracies a I'atac a Otranto el
1480. Per a I'any 1484, 1'annu.s mirabilis, es preveia una excepcional
conjunció astrolbgica entre Júpiter i Saturn, fet que dona lloc a molt
diverses interpretacions de caire escatolbgic. Alhora, anava prenent
cos la certesa d'una crisi imminent o d'una transformació radical de
l'ordre establert, d'una renovatio proclamada tant pels humanistes
(per exemple Ficino) com per frares amb més incidencia popular (per
exemple Savonarola) i d'una necessiria reformatio del món cristia. La
proliferació de profecies anunciant I'acompliment de les prediccions
mil.lenaristes fou general a tot Europa i esdevingueren una poderosa
arma de propaganda política al servei dels diversos monarques que
aspiraven a ser reconeguts com l'esperat monarca universal.
Diversos candidats pretengueren assumir aquest paper. En primer lloc I'emperador germanic Frederic 111, hereu en aquest paper,
dels seus hombnims anteriors, la mort del qual el 1493 representa un
tal desencís que queda reflectit de forma contundent en el seu epitafi:
.A. D. 1493 Mortuus fuit imperator Federicus et cum eo perierunt
omnes prophetiae ...a Enfrontat a aquest hi havia el monarca frances
Carles VI11 que es beneficia del magic nom de Carles i fou considerat
com el Segon Carlemany. Tanmateix, aquest enfrontament entre la
flor de lis i I'aguila, ja tradicional, sembla quedar resolt gracies al
matrimoni de Maximilia, fíü de Fredenc, amb Maria de Borgonya.
Maximilia unia així en la seva persona les tradicions profktiques germhiques i franceses. Per aixb tant el1 com després el seu fill Felip el
Bell serien considerats com a emperadors borgonyons i, a la mort de
Carles VI11 de Franca el 1498, Felip el Bell seria vist com a Segon
Carlemany. L'herkncia profktica recauria més tard en el nét de I'emella con él se preparan para perseguir e destruyr sus enemigos e corregir e castigar sus
vassallos tan perdidos e desordenados. I en la glossa d'aquest text, I'autor precisa
que *un prúicipe muy poderoso, crislianLFimo, fijo de aquesta tan excellenfiFima reyna
de cristianos bohemianos (caldrh que) destruya la secta mafomética, persiga e destruya
los creedores de aquella e faga t o h s nguellos cosas que lo santa fe cathdlica, madre
suya, le mandará. Y aqueste es elsantíssimo rey Encubierto.

perador Maximilia, i'emperador Carles V.62 Perb al costat d'aquests
grans personatges, un altre, tingut potser poc en compte pels estudiosos d'aquests temes, s'incorporaria a l'escenari escatolbgic: Ferran
d'Antequera, rei de Sidia, després rei de Castella i finalment rei de
Catalunya-Aragó. És el que ara ens interessa.
Ferran 11 tenia molts factors que el propiciaven com a candidat.
En primer lloc la triple corona per la qual cosa convergien en la seva
persona els corrents profetics germanics (a través de Sicilia), catalans
(des que Amau de Vilanova anuncia que aquest monarca universal
havia de sorgir de la casa d'Aragó) i castellans. El seu programa potitic contra els moros de Granada i contra els jueus podia ser vist com
un acompliment profetic per fer realitat el triomf de la fe catblica com
a religió única, requisit indispensable per a l'inici del milelenni. Les
posteriors conquestes de les places africanes ajudarien a veure-hi
l'obligada escala vers la recuperació de Jerusalem que havia de dur a
t e m e aquest monarca dels Darrers Temps. D'altra banda també havia
aconseguit posar fi a la guerra civil castellana i catalana, període d'intngues intestines i de corrupció que facilment podia ser identificat
com a pertanyent al regne de l'hticnst. La Barcelona rebel al seu
pare Joan 11 havia estat considerada en diversos poemes de caire profetic com un paralelel de Babilbnia i de Roma, com una dona adúltera
que s'havia lliurat a diversos senyors. Poderós rival, per tant, per als
monarques germanic i francks; als quais, a més sobreviuna. Ferran
assumia en la seva persona les aspiracions catalanes de croada i les
castellanes de reparació de la traició del comte Julia.
No és estrany, doncs, que el rei i la seva muller, els anomenats
precisament Reis Catblics, organitzessin una ventable orquestració de
profecies des de la propia cort i que les autoritats s'expressessin respecte a ells en un to ple de connotacions rnessihiques. Encara príncep, arran de la capitulació de Barcelona el 1472, un cronista anbnim
se li adrqava amb contundkncia: .que vós soys lexso Vesperfilionque
. ~ ~consellers de Barcelona
stan esperando los reynos d ' E ~ p a n y a >Els
62. Majorie REEVES,op. cit., esp. pp. 333-446. Cesare VASOL,,Temi mistici e
profetici alla fine del Quattrocento, dins Studi sulla cultura del Rinascimento (1968),
pp. 182-188; Profezie e proferi nella vira religiosa e pol0ica fiorentina, dins Magia,
astrologia e religione del Rinascimento. Convegno polacco-italiano (Varsovia 1972),
1974, pp. 16-29; André CHASTEL,
L'Antecrist d la Rensissance, Roma-Mili, 1953,
L'eta nuova. Ricerche di storia della cultura da1 XII al
pp. 177-186. Eugkne GARIN,
XVI secolo, Nhpols, 1969, pp. 81-111. Joaquim of Fiore in ChrUtian Thougt, 11,
Nova York, 1975.
Sou63. El poema Per Barcelona, publica1 i esludiat per Alhed MOREL-FATIO,

del 1475 el relacionaven amb d o adveniment del FiU de D ~ u »Els
. ~ ~
del 1479, en esdevenir rei arran de la mort del seu pare, li escrivien
que els barcelonins i'esperaven «com fehen los Sants Pares lo
me si es^.^^ En plena campanya de Granada, el capiti general Rodngo
Ponce de León exclamava: *iOh caballeros de Castilla...!Sabed que
este santo rey don Fernando bienaventurado que tenemos, es el Encubierto... Una profecia d'un manuscnt valencia referent a la mateixa
conquesta feia també al-lusió al rat-penat:
Lavors la rata penada / volara molt altarnent
lancari foch per la gola / e farh tal1 espavent
quar cells qui la qreu rnenyspreen / fugiran qüitadament
per muntanyes e coves / sera Ilur habitamenL6'
Una entusiasta apologia del rei feta en dístics Uatins li recordava
la seva missió: expiació de la traició del comte Julia, reforma del clero, recuperació de Jemsaiem i arribava a anomenar-lo com el Tercer
Fredenc re di vi^.^^ Més enlli ambaria el bisbe de Girona Berenguer
de Pau en la seva resposta a la proposició del rei a la cort de Barcelona del 1493:

haits de bienvenue adressés a Ferdinand le Catholique par un poste barcelonais en
1473, aRomaniaa, XI (1882), pp. 333-56. La data de 1473 ha estat discutida i tot
sembla apuntar que cal endarrerir-la al 1472.
VIVES,
Els Trastdmares, pp. 219-220.
64. laume VICENS
65. Ibidem.
66. Historia de los hechos de don Rodrigo Ponce de León marques de Cbdiz,
capítulo 31, pp. 247-51 (CDIHE, tomo 106, Madrid, 1893).
DE SAINT-GERMAIN,
Una
67. La profecia ha estat publicada per Lluís FARAUDO
profecía valenciana y manifestaciones del espfritu popular en Cataluña y Valencia ante
los sucesos de la guerra de Granada, #Anales del Centro de Cultura Valenciana),
1952, p. 22 (de la separata).
68. Ha estat publicada al «Butlletí del Centre Excursionista de Vicw, 1 (191214), pp. 154-155:
~Istequedescendens Frederici ex sanguine summo
Pro male deposito forsita ultor erit.
Iiic sccundus erat Fredericus, tercius ecce
Corrigat ut clerum; jam Pape tempus adest...8
(Aquest, descendent de la noble sang de Frederic, potser sera el venjador del mal
fet. / Aquell era Frederic el Segon; heus ací el Tercer que ha de reformar el clergat.
Ja el temps del Papa ha ambat.~)

Figure jo, senyor molt alt ... que la vinguda de V. M. en aquest
Principat representa la incarnació de Jesucrist... E com la Magestat
Vostra sia vist corporal déu en la terra, esperam que imitara les
operacions de Jesucrist ...69
En aquest mateix sentit I'esperonava el metge i astroleg valencia Jeroni Torrella quan el 1496 identificava el rei amb el rat-penat de les
profecies i I'instava a dur a terme el programa anunciat per aquel le^.'^
Podríem afegir encara molts altres exemples catalans i castellans
d'aquesta orquestració messianica organitzada pel rei Ferran.'l Pero
no era suficient la identificació en la seva persona del rat-penat o de
I'Encoberi de les profecies. No solament la profecia arnaldiana sinó
també tota la ingent constel~lacióde profecies europees havien de
confluir en ell. Calia una argumentació «científicau que deixés fora de
dubte aquesta identificació.
Que podia posar-la en entredit? Potser en primer lloc l'aspecte
físic del rei. Hernando del Pulgar afirma que era d'estatura mitjana,
blanc i forcut, de parlar suau pero de veu fina, de comunicació amigable.12 També afirma que la reina Isabel ((erade comunal estatura.,
és a dir d'estatura comuna. Sabem per altra banda pel rrietge Jeroni
Münzer que visita la cort el 1494-5 que la reina era més alta que no
el rei i una mica c ~ r p u l e n t Cal
. ~ ~deduir, per tant, que el rei era més
aviat baix, petit, fet que no deixava de ser perillós perque s'adeia més
amb la descripció de I'Anticrist que no amb la de I'Encobert. Un croñista anonim castelli intenta resoldre el 1476 el problema fent una
descripció del rei, on sense amagar la seva altura, a la qual es refereix
de passada, s'ajusta punt per punt a la donada per Joan Alemany de
I'Encoberi:

69. Jaume Vrca~sVIVES,Ferran I l i /a ciutatd@Barc@/ono,11, p. 178.
70. En la dedicatoria al rei Ferran 11 de la seva obra Opuspreclarum de imaginibus asrrohgicis, Valencia, 1496. Jeroni Torrella cra professor a I'Estudi General de
Valencia i rnetge de Joana d'Aragó, germana de Ferran 11. *Vespertilio autem tun
inclitissima urbs valentina appelarur. w La dedicatoria original ha estat publicada per
A. I v ~ n s op.
, cir., Aps. 10 i 11.
71. Alain MILHOU,
Colón..., n'aporta altres exemples. Un resurn útil i amb
bibliografia en J. N. HILLGARTH,
LOSReyes Católicos 1474-1516, Grijalbo, 1984, 3,
capítol L a mirologia, pp. 28, 31 i 37.
72. Citat per Ferran SOLDEVILA,
Historia de España, 11, Barcelona, 1952, p. 375.
73. Citat per Diego ANGULO
IRIGVEZ, Isabel la Católica, sus retratos, sicr votidos
y sus joyas, Santander, 1951,pp. 10 i 1 l.

El p ~ c i p tenía
e
los ojos a marabilla bellos, grandes, rasgados
y reyentes, las cejas delgadas, la nariz muy afilada... la boca e los
labios un poco crecidos... El rostro todo era blanco, las mejillas
coloradas, las barbas, en aquel tiempo, por la tierna juventud,
pocas y muy puestas... los cabellos tenía castaños... el cuello, según
la estatura del cuerpo la qual era mediana... las piernas muy lindas
y muy bien tallada^...'^
El cronista intenta subsanar les imperfeccions del príncep (baix,
cabells castanys, barba migrada) amb la descripció paral.lela de la
reina:
La princesa tenía los ojos garzos, las pestañas largas, muy alegres... las cejas altas, enarcadas... la nariz de aquel tamaño y fación
que mejor para hacerle el rostro bello se forma, la boca y los labios
pequeños y colorados, los dientes menudos y blancos, la cara muy
blanca y las mejillas coloradas... la cabelladura tenía muy larga y
rubia, de la más dorada color que para los cabellos mejor parecer
se demanda ... la garganta tenía muy alta, llena y redonda ... las
manos tenía extremadamente gentiles. Todo el su cuerpo y persona
el más airoso y bien dispuesto que mujer humana tener pudo, y de
alta y bien compasada figura ...15
Era doncs alta i amb la cabellera rossa. Les dues descripcions es complernentaven i entre les dues confegien la imatge necessiria de I'Encobert descrita per Joan Alemany.
L'assessor d'imatge havia complert brillantment, pero calia aportar arguments més contundents per justificar la migradesa del rei.
L'alt funcionari reial, el doctor en drets Pere Azamar escriví possiblement amb aquesta intenció la seva dedicatoria de l'obra sobre Dret
militar al pnncep Ferran el mateix any 1476. A més de laja tradicional profecia arnaldiana, insistia, aplicant-la clarament al príncep, en
una altra profecia que feia referencia a un rei petit, «poc en persona»,
pero fort, fill de l'iguila (símbol sicilia i imperial) que haviaade destruir els infidels: n Verná un rey pequeño, el nombre del qual será fortaleza...a (referht-se al nom de Ferran) n... será dado a la casa de
Aragón rey dicho de nombre e de fecho dos vezes Fernando... aquest
JJ;

74. Jean BABEWN,Algunas consideraciones acerca de la iconografía de Fernando
dins Fernando el Ca~ólico,Vida y Obra, V , CHCA, Saragossa, 1955,
pagina 42.
75. D. ANGULO
IAIGUEZ,
op. cit., pp. 8-9.
el Catblico,

rei, afegia, tot adaptant la visió de Daniel d'una bestia amb deu coms
i un de petit nascut entre aquests, a les circumstancies hispiniques,
havia de ser rl'onze rei d'Aragó2 a comptar des de Pere 11 marit de
Constanca de S i ~ i l i aAlfons
. ~ ~ de Jaén incorpora igualment en el seu
més complet tractat de profecies, en benefici del rei Ferran, les que
insistien en la petitesa del rei: *De porta Ispanie egredietur infans.,
pero també en la seva fortalesa: <De la puerta de Spanya saldría un
infante, el nombre del qual serie fundado en piedra* i identificava
igualment I'onzk com de la visió de Daniel amb 1' eonze rei d'AragÓ1~
que era, és clar, Ferrai el Catblic. Als noms de Rat-penat i d'Encobert s'afegien així el de petit, fort,. onze rei d'Aragó més apropiats al
nostre rei.
Un altre recurs per tal de refermar la identificació del Rei Catolic amb el monarca universal fou el de recórrer als emblemes heraldics
en especial I'aguila (de Sicília) i el Ileó (de Castella). Alfons de Jaén
identifica així Ferran 11 amb el lleó hispunic o lleó coronat que segons
Perb que
les profecies havia de sortir de les Coves d'Hercule~.~~
mil101 per reforcar la idea de la triple herencia, Sicília, Castella, Aragó que el propi escut dels Reis Catblics? 6 s el que féu M o n s de
Jaén. El rei Ferran és simbolitzat per i'iguila que pren sota la seva
protecció els seus regnes simbolitzats en l'escut. L'iguila agafa doncs
I'escut *con las urias de su poderío reala i #con el cuello muy alto y
encorvado esta mirando todos los senyales de uno en uno con grandíssima atencióna. Per tal de defensar bé els seus regnes mantims i
terrestres, I'aguila té una m i #con XXV dedos cerrados como pié de
ánade para poder cucar en el mar. i .la otra con X X VZZ dedos abiertos como pié de águila para cucar en la tierra#.Estant en aquesta posició, ~fuévisto el cielo abierto e dar un... grandíssimo truenos i nsobre
I'águila fué vista una grandíssima resplandor, e d.enmedio de la resplandor salir un preclaríssimo espejo., on veié .la grandirsima confusidn que oy es en el mundo.. Per aixb va estendre elas alas de su real
poderío, amenazando con la cabeza los... maifechores, abriendo la
boca, de furiosa indignación, aparejando las unyas para desbuyr los
semejantes malos cristianos que, publice be1 oculte, persiguen la fe de
Jesucristo e trabajan por la destruir...*.78
És una suggestiva visió apocalíptica de l'escut dels Reis Catblics
76. Ha estat publicada per A. MOREL-Fano,
op. cit., pp. 339-41.
77. ALFONS
DE J A ~ N , op. cit., fols. 71v-731, 76-78v, en especial. A. MILHOU
tracta
del Ileó hisphnic en Colon..., p. 358 i sobre el mite de les coves d9Hercules,p. 1.345.
78. ALFONSDE
JAEN, op. cit., foli 82 i SS.

que contrasta en la forma, encara que no tant en el fons, amb l'elogi
del mateix escut fet, pels mateixos anys, per I'humanista barceloní
J e r 0 Pau:
~
el cito en versió catalana:
Que bé li van aquestes insígnies a l'il.lustre rei! i crec que no li
han estat donades a l'atzar pels déus. En efecte, car el Ueó de Líbia
reprodueix la forca, i els pals el campament, el felic imperi el
representen les elevades muralles. L'au de Júpiter ens mostra el seu
esperit elevat i el mateix color de l'argent ens ensenya el seu espent
virtuós. L'or vol dir nqueses, el color verme11 les nobles gestes de
Mart, la bonica corona del baró triomfant. Demano que els fats,
vencuda ja la sang dels moros, li permetin de poder repel.lir les naus
turques a I'altre costat del mar.79
Tanmateix, tot aquest muntatge político-profetic no podia amagar la persistencia dels problemes econbmics i socials, els abusos de
I'administració, la imperfecció de la justicia. Els pobres s'impacientaven, manifestava Alfons de Jaén.!jo Un pagh de remenca, Joan de
Canyamars amibaria fins al punt &intentar matar el rei a Barcelona,
el 1492, impulsat, segons confessa, per un designi di* «que Déu e lo
Sanct Espent lo y havien fet fer... que el1 era rey e no lo rey, e que el1
ho havia fet per lo bé comú... que (després de la mor1 del rei) el1 fora
rey>?' Fou un precedent dels Encoberis revolucionaris? El rei Ferran
havia resolt el problema dels moros de Granada pero no el dels
moros valencians; la imatge de la pretesa unitat dels dos regnes quedava en entredit, arran de la mori de la reina Isabel, pel seu retorn als
regnes patrimonials i pel seu nou matrimoni. El fracas de Gerba el
1510 posava fi massa aviat a la política africana. En no complir el
programa, el caricter messihnic que tant I'havia afavorit es tornava en
contra d'eU: profecies atribuides a sant Francesc d'Assís el presentaven com a tira i I'cmprcsa de la croada de Jemsaiem passava, segons
aquestes, a un elegit de Déu que alguns identificaren amb el cardenal
C i s n e r o ~Postenorment,
.~~
el 1604, el dominica Tomas Maluenda tot i
79. Publicat en llati per Mariingela VILALLONGA,
Jeroni Pau. Obres, 11, Barcelona, 1986, pp. 102-3. La venió catalana és de l'autora.
80. ALFONS
DE J A ~ Nop.
, cit. fols. 83v-84.
81. Pere Miquel CARBONELL,
Crdniquu d'Espanyu, Barcelona, 1547, al final de
I'obra. A I'Arxiu de la Corona d'Aragó no hi ha els processos criminals corresponents al 1492. Els que hi ha del 1494 tant de processos criminals com de plets civils
(núms. 6.815,6.814) no aporten res.
82. Marcel BATAILLON,
Erusrno y España, p. 65.

la seva ideologia contrareformista, es cregué obligat a rebatre la identificació de Ferran 11 amb el propi I'Anticrist -com també la d'aquest
amb Luter i el papa-.83 El cas de Ferran 11 vist alhora com Encobert
i corn Anticrist no és, perb, insblit. Ja ho havien experimentat antenorment els emperadors germbics i els reis francesos i ho experimentarien també Felip el Bell i Carles V. Perquk, en definitiva, aquestes denominacions no eren més que l'expressió del poder i de
l'oposició o bé un fruit del desgast del propi govern.
Voldria tomar ara a la pregunta formulada a I'inici d'aquest discurs: ¿quina incidencia tingué tot aquest món imaginari en la vida
real d'aleshores i en el futur? Una primera constatació: la literatura
profetice-escatolbgica estigué al servei o fou aprofitada pel poder
polític com una arma de legitimació i de justificació dels objectius
polítics immediats que quedaven a S inserits dins d'un pla diví més
vast i globalitzador. El cas que hem vist de Ferran 11 n'és un bon
exemple. Perb la materia escatolbgica que contenia les aspiracions
mil4enanstes, podia també erigir-se contra I'ordre establert i aportar
una base ideolbgica al ferment revolucionari de la societat, fins a instigar-lo a manifestar-se. a s el cas de 1'Encobert de Xhtiva en el context de ¡es Germanies valencianes. Dos exemples, per tant, d'incidencia, a curt termini, d'aquest món imaginan en la vida real.
Perb també aquesta matkria escatolbgica podia donar origen a
un corrent ideolhgic de rnés llarga durada. És evident que la necessitat per part dels tractadistes político-profetics, d'adequar, al final del
segle xv, les esperances messihiques a la realitat del moment, tingué.
com a resultat la difusió d'una imatge ficticia d'aquesta mateixa realitat. Em refereixo al concepte abstracte de la uniral hisphnica sota el
regnat dels Reis Catblics. Aquesta unitat, en rebre el suport profetic
que la inseria en un pla diví, es convertí en un ventable mire hisrbric
Mite que trova, en aquest moment, una tema ben abonada per poder
fructificar: &una banda les aspiracions poiítiques -no la realitat- i,
de l'altra, I'emmirallament dels humanista en el passat classic i per
tant de la Hispania romana que venia reforcada per la revaloració del
període visigbtic per part de la histdriografia castellana del segle X V . ~
83. Tomás MALOENDA,
De AnticrLrIo, Roma, 1604. citat per A . MILHOU,
COldn..., p. 136, nota 324, i per Jaques LAFAYE,
Le Mesie dans le monde ibérique i
apercu. ~Méiangesde la Casa de VelBzqueza, t . 7 (1971), pp. 163-185.
84. Robert Brian TATE,Margarit i el lema dels gols, dins Acres del Cinque
Col.loqui Inrernacional de Llengua i Literatura Calalanes, Pubiicacions de I'Abadia
de Montserrat, 1980, pp. 150-168.

~

Mite d'origen erudit, per tant, que es beneficia, tanmateix, dels canals
de difusió eclesiistics perquk anava unit a I'aspiració de la unitat religiosa. El cardenal gironí Joan Margarit sabé expressar-ho bé en la
seva dedicatoria del Paralipomenon al rei Ferran IL" El mite de la
unitat d'Espanya nascut o refermat així amb tanta forqa, ha persistit
fins als nostres dies, i persisteix no sense una bona carrega d'apassionament. Ha tingut i encara té una incidencia política i és esgrimit,
sovint, per historiadors i polítics com un argument ancorar, en una
pretesa realitat histbrica. ~ C o minterpretar la famosa definició «España como unidad de destino en lo universal^ si no és pel seu substrat
profetic?
Per concloure, només voldria afegir que aquesta resumida incursió en alguns aspectes de l'imaginari (drac-alat, rat-penat, Encobert)
intenta cridar I'atenció sobre la incidencia que la simbologia pot arnbar a tenir, des del poder o contra el poder, sobre la historia.

Eulalia Duran

85. Robert Brian TATE,Joan Margarir i Pau, cardenal i bisbe de Girona, Barcelona, 1976, Ap. XXII. Pierre VILAR,
Estar i nació en les.consci~nciesespanyoles: acrualita1 i hütdria, dins Estar, nació, socialisme, Barcelona, 1981, pp. 34-36.

DISCURS DE CONTESTACIO
DE

JOAN AINAUD
I DE LASARTE

Em satisfh i m'honora l'encbrrec d'aquesta Academia d'adreqar
en nom d'elia la benvinguda a la doctora Eulalia Duran. Ella mateixa
encerta de fer una evocació molt sentida i molt justa de la personalitat
i de les quaiitats del seu predecessor en la corporació, el senyor Agustí Duran i Sanpere, de qui podríem dir que fou dues vegades el seu
pare, en el sentit biolbgic i en I'intel.lectua1. Al seu record em lliga
també el mestratge, l'afecte personal i la confratemitat academica.
Fa unes setmanes, en el cicle de conferencies comrnemoratives
del centenari del senyor Duran organitzat per l'Institut Municipal
$Historia i el Museu d'Histbria de la Ciutat, el nostre president en
revivia el record; com d'altres ho feiem poc abans per iniciativa de la
Generalitat. És natural que sigui a s , i desitjo que ho sigui per molts
anys, perque entenc que, per molt que els propis escrits ajudin a perpetuar el record d'una persona, hi ha alguna cosa molt viva que
només perdura en la membria dels altres.
1, de fet, aquest és el valor de la 'fiiiació, que no vol dir de cap
manera una simple dependencia, ja que els fills no són pas res de pertanyent als pares, sinó que els pares -o la seva perduració- depenen
en gran manera dels fills. Sempre he atribuit un especial valor significatiu a la practica seguida en el món k a b que fa que el pare, en néixer un fill, can* el seu propi nom anterior per un de nou, en el qual
es proclama pare del nounat. 1, d'aitra banda, hi ha molt d'opció per
part dels fiils en un acte de renovació ja que, sense una voluntat renovadora, no tindria cap sentit la continúitat. Euliiia Duran és un testimoni ben eloqüent de com un mestratge i un ambient, per bé que no
el determinen, sí que afavoreixen el creixement de la propia vocació,
que ella ha seguit sempre amb una aplicació continuada i fidel.
En una aguda analisi de la manera d'ésser i d'actuar el senyor
Duran, ella ens explica que el seu camí habitual era l'invers del que
molts haurien pogut imaginar. Es a dir, que la seva primera font de
recerca era l'observació directa dels vestigis del passat o dels aspectes

més vivents del present, i que era després que cercava, en la documentació escrita, I'ampliació i I'aclariment dels problemes que se li
havien plantejat.
En el mateix ordre de fets i de conductes voldria recordar com
va sorgir un descobriment molt significatiu en el camp de la Histbria
de 1'Art. Fa temps, uns excursionistes foren sorpresos per un fort
aiguat a les muntanyes de I'Ordal i van haver de cercar aixopluc en
una casa isolada enmig d'aquella contrada inhbspita, el Mas del Lledoner. Mentre passava el mal temps, van demanar a la gent de la casa
si tenien alguna cosa per a Ilegir, i eiis els van mostrar una caixa de
documents antics. Entre aquests hi havia un pergamí amb el text
d'una epoca de l'escultor Pere Moragues per la qual afirmava haver
rebut el preu de la decoració escultorica d'una capella de la Catedral
d e Barcelona, que fins aleshores era considerada com d'autor desconegut. Certament, només unint la cunositat oberta de cercar m6n, la .
pregunta sobre el material que pogués haver-hi eventualment a la
casa, la capacitat de llegir i entendre el text trescentista, i I'aptitud de
relacionar-lo amb un indret precís de la Seu barcelonina, era possible
que Eulalia Duran fes aquel1 descobnment.
Completant el mestratge del seu pare, voldria subratllar també
i'amistat i el tracte amb un amic de tots dos, el professor Pierre Vilar.
Aixb va fer possible que des d'un temps molt primerenc Eulalia
Duran acompiís la tasca difícil, duta a t e m e d'una manera excel.lent,
de fer la traducció, no sols integra' sinó minuciosament completada i
verificada, de la gran tesi de I'estudiós frances, La Catalogize dans
I'Espagne moderne.
Al costat d'aquesta tasca tan útil i formativa, Eulalía Duran ha
centrat els seus estudis en el Renaixement a Catalunya, Valencia i
Mallorca, unint el coneixement dels textos literaris amb el de la documentació histbrica. Les darreries del segle xv i el seu enllac inseparable amb el m han estat la base de les seves recerques i publicacions
de que, segons costum, trobareu la llista on acaba el meu text.
Eulalia Duran va obtenir el 1958 la Ilicenciatura en Filosofia i
Lletres (Secció &Historia) amb qualificació d'excel.lent; i el 1979 el
grau de Doctor en Historia (Moderna) amb qualificació d'excel4ent
cum laude, completada el 1980 amb el Premi Extraordinan de la
Facultat a la Universitat de Barcelona, de la qual 6s professora contractada desdel 1977 i titular d'enca 1984.
Entre les seves obres fonamentals vull destacar els capítols que
comprenen els anys 1472 a 1714 del segon volum de la m t o r i a dels
Paiios Catalans, en que hom intenta per primera vegada una síntesi

del període en tota aquesta area cultural i geografica, i, el 1982, la
publicació de la seva tesi Les Germanies als Patios Catalans, en que
la Guerra de les Germanies, que va trasbalsar aquestes terres entre
1519 i 1523, és objecte d'una recerca de les fonts duta a t e m e directament a Mallorca, Valencia, Oriola, Tortosa, Girona, Lleida, Perpinya, Barcelona, Madrid i Simancas. Obra densa i suggestiva, que
constitueix una aportació essencial a un penode apassionat i difícil.
El discurs que ara acaba de pronunciar tracta d'un tema directament vinculat amb la propia tesi i ens obliga a entrar en una reflexió
rnolt important. De fet, per un afany de simplificació mal entesa, hi
ha molta gent, de tota mena de nivells intel.lectuals, que creu que la
manera més facil d'entendre la Historia és separar-ne els penodes en
unitats tancades i incomunicades, en cicles successius, oblidant que, al
costat d'aquestes etapes, hi ha una correntia, subjacent o explícita,
que les uneix i les interrelaciona. Per aixo resulta fins i tot apassionant
de seguir les diferents modalitats i aspectes que presenta el mite mistenós i irracional de I'Encobert, des del segle xiv fins ple segle xvi,
amb mutacions i apropiacions successives i de vegades contradictories. En aquest aspecte, i com a complement de la solida argumentació d'Eulalia Duran, voldna recordar un exemple musical del segle
xrv, una balada que el músic Trebor o Robert va compondre damunt
lletra francesa per celebrar una nonada expedició de Joan 1 a Sardenya. La lletra subratlla el caracter enigmatic del rat-penat i evoca en
somnis una visió:
En seumeillant m'avint una vesion
moult obscure et doubteuse d'entendre
avis m'estoit qu'un fort vespertilion
en conqueste sourmontait Aliiandre.
Mais Senl montre en sa vray descripcion
que c'est le roy qui tient en compaygnye
armez, amors, damez, cheva1ene.l
L'any 1936, al Palau de la Música Catalana, en el marc del Congrés de la Societat per la Música Contemporinia, monsenyor Higini
Angles va oferir al cap de sis segles les primícies d'una nova audició
d'aquesta balada. Gricies als fuUs d'un ve11 cbdex del Museu Condé
* Willi Apel: French secular rnusic of the late fourteenth century. Mediaeval
Academy of America, Cambridge, Massachusctts, 1950, pp. 31 i 71 a 72.

d e Chantily, i també a I'aplicació dels nostres estudiosos, havien reviscut la melodia i la lletra de la balada composta en honor del rei. Al
mateix temps, Amadeu Pagks havia identificat el misteriós Seril amb
un suposat sant Ciril, a qui s'atribuien les profecies del rat-penat,
pero no sena fins deu anys després que una investigadora alemanya,
Annaliese Maier, retrobaria en un dels manuscrits de la Biblioteca
Apostblica Vaticana un comentar¡ original d'Amau de Vilanova a
aquella profecia.
Estic segur que 1'Academia rebrh des d'ara un doble ajut, en el
camp de la literatura i, en el de la Historia, per a descobnr tants de
personatges encoberts i misteriosos, sense que aixb condueixi necessariament a la destmcció de I'encant del misten.
1 a% diem, complaguts i convencuts, benvinguda Eulalia Duran
a aquesta Academia!
Joan Ainaud i de Lasarte
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