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Pensar	en	els	segles	XV-XVI.	Renaixement	i	humanisme		

Delimitació	conceptual	de	Renaixement	i	d’Humanisme	

En	els	segles	XV	i	XVI	en	el	nord	de	la	península	itàlica	es	produeixen	uns	significatius	
canvis	 tant	 en	 les	 formes	 de	 les	 arts	 com	 en	 els	 continguts	 del	 pensar	 d’algunes	
minories.	 Aquests	 canvis	 tenen	 lloc	 quan	 l’estructura	 de	 la	 societat	 occidental	 passa	
del	 feudalisme	 a	 l’emergència	 del	 “món”	 burgés	 i	 en	 un	 moment	 en	 que	 aquests	
territoris	 es	 veuen	 circumstancialment	 lliures	 de	 l’autoritat	 papal.1	 Renaixement	 i	
Humanisme	són	reeixides	etiquetes,	emprades	a	voltes	indistintament	per	referir-se	a	
aquests	 fenòmens	 que	 si	 bé	 són	 coincidents,	 no	 designen	 les	 mateixes	 realitats	
conceptuals.	

El	mot-concepte	Renaixement	el	crea	i	generalitza	Giorgio	Vasari	(1511-1574),	a	Le	vite	
de	piu	excellenti	pittori,	scultori	e	architteori	 (1568)2,	per	referir-se	al	redescobriment	
de	l’Antiguitat	que	té	lloc	en	l’època	i	lloc	que	li	tocà	viure.	Pel	que	fa	a	l’Arquitectura	
l’evidència	 del	 radical	 canvi	 experimentat	 queda	 ben	 reflectit	 si	 contemplem	 una	
catedral	 gòtica	 (qualsevol)	 i	 la	 comparen	 amb	 l’orfenat	 de	 Florència	 (Ospedale	 degli	
Innocenti,	obra	de	Filippo		Brunelleschi	[1377-1444],	iniciada	a	l’any	1419	per	encàrrec	

																																																													
1	V.	José	María	Valverde,	Vida	y	muerte	de	las	ideas.	Pequeña	historia	del	pensamiento	occidental,	Arel,	
Barna.,	 2008	 (1989),	 p.	 91.	 Denys	 Hay,	 “Significado	 de	 la	 Europa	 renacentista”,	 a	 La	 época	 del	
Renacimiento,	Alianza/Labor,	Madrid,	1988,	p.17.		
2	Giorgio	Vasari,	La	vida	de	 los	más	excelentes	pintores,	escultores	y	arquitectos,	Océano,	Barna,	2000	
(1568).		
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dels	Mèdici,3	on	l’arquitecte	recupera	l’estil	del	romà	Vitruvi.	Canvi	que	es	fa	igualment	
patent	si	es	considera	la	(re)“descoberta”	de	la	perspectiva	i	la	recuperació	del	nu	o	si	
es	 compara	 un	 retaule	 gòtic	 i	 el	 Naixement	 de	 Venus	 o	 La	 Primavera	 de	 Sandro	
Botticelli	(1444-1510).	

Quan	el	canvi	que	de	forma	coincident	es	produí	també	en	el	terreny	de	“les	 lletres”	
(literatura	i	filosofia)	s’ha	convingut,	a	posteriori,	emprar	la	denominació	Humanisme	
per	caracteritzar-lo.	El	mot	“humanitats”	fou	la	traducció	al	llatí	del	mot-concepte	grec	
“paideia”,	és	a	dir:	educació,	allò	que	cal	transmetre	i	ha	de	formar	part	del	programa	
educatiu.	Studia	Humanitas:	estudi	d’allò	que	s’ha	d’ensenyar	als	humans,	 seguint	el	
model	 que	 havien	 fet	 servir	 “els	 antics”.4	 En	 aquest	 aspecte,	 l’Humanisme	 fou	 una	
proposta	i	posta	en	pràctica	d’un	programa	pedagògic-cultural	(evidentment	adreçat	a	
una	minoria	o	elit)	basat	en	el	consens	de	que	el	desig	de	saber	és	connatural	al	humà	
(“tal	com	volar	ho	és	en	les	aus”).	5		

	

Versions	 tòpiques	 sobre	 el	 Renaixement	 i	 l’Humanisme	 (tal	 com	 solen	
trobar-se	ens	els	tractats	o	manuals	de	Història	en	general	i	de	Filosofia	
en	particular)		

Copsar	 un	 canvi	 requereix	 distància	 observacional,	 poder	 contemplar-lo	 en	 la	 seva	
plenitud	i,	a	partir	d’aquí,	retrospectivament,	assajar	de	reconstruir-ne	la	seva	gènesis	i	
evolució,	causes	i	 influències.	Així	és	com	procediren	els	pares	pòstums	de	la	criatura	
“Renaixement”:	Giorgio	Vasari6,	 	 Jules	Michelet	 (1798-1874)7,	 Jacob	Burckhart	 (1828-
1897)	8,	Johan		Huinziga	(1872-1845)9.		

																																																													
3	“El	 	primer	edifici	del	Renaixement	no	fou	una	catedral	ni	tant	sols	una	humil	església,	ni	tampoc	un	
palau	o	un	castell	o	gran	casa	de	 camp.	Fou	una	 inclusa,	una	 llar	per	 infants	orfes	o	abandonats	pels	
camperols	 de	 Florència”	 (David	 Jacobs,	 Los	 constructores	 de	 Catedrales	 de	 la	 Edad	Media,	 Ed.	 Timun	
Mas,	Barna.,	1974,	p.	135).	
4	Programa	de	formació	que	Plató,	a	República,	havia	ja	sistematitzat.	Durant	la	infància	i	l’adolescència:	
gimnàstica	 (educació	 del	 cos),	 música	 	 (educació	 de	 la	 veu	 i	 l’oïda)	 i	 “disciplines	 de	 les	muses”	 (arts	
plàstiques,	poesia	i	lletres).	Durant	la	joventut	i	l’edat	adulta:	ètica	i	moral	(virtuts	cardinals	de	fortalesa,	
temprança,	justícia	i	prudència),	tècniques	lliberals	(matemàtiques:	aritmètica,	geometria,	astronomia)	i	
“participació	en	el	govern	de	la	ciutat”);	a	la	maduresa:	dialèctica,	saber	filosòfic	i	descobriment	de	l’U,	
el	bé	i	la	bellesa.	
5	No	és	que	a	l’Edat	Mitjana,	durant	la	llarga	i	feixuga	cristiandat,	hagin	deixat	de	llegir-se	i	estudiar	els	
escrits	 (recopilats	 i	 canviats)	 d’alguns	 autors	 clàssics	 o	 antics	 (tals	 com,	 bàsicament,	 Plató	 i	 Aristòtil),	
però	s’ha	fet	per	tal	de	trobar-hi	arguments	en	defensa	de	la	doctrina	teologal	cristiana.	Per	contra,	els	
anomenats	humanistes	estudien	“la	literatura”	de	l’Antiguitat	“pels	seus	valors	intrínsecs”.	Tot	i	ser	tots	
ells	creients	cristians,	el	que	els	diferència	és	que	treballen	de	forma	inauditament	“laica”.	
6	O.c.		
7	Jules	Michelet,	Història	de	França	(1833-1867).	
8	Jacob	Burckhardt,	La	cultura	del	Renacimiento	en	Italia,	Sarpe,	Madrid,	1985	81860),	432	p.		
9	Johan	Huinziga,	El	otoño	de	la	Edad	Media	(1927).	
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Freqüentment,	una	vegada	 	un	concepte	ha	esdevingut	 tòpic,	 les	generalitzacions	es	
tornen	abusives	i	inexactes,	tals	com	les	que	escrigué		J.	G.	Herder		el	1773	:	“La	llarga	
nit	 ...	començà	a	 il·luminar-se	 ...	 i	va	sorgir	el	Renaixement.	Es	va	començar	a	pensar	
com	 nosaltres	 pensem	 avui”.	 O,	 de	 forma	 semblant,	 Jules	 Michelet,	 que	 definí	 el	
fenomen	 com	 “el	 descobriment	 del	 món	 i	 de	 l’humà”	 realitzat	 “tot	 d’una”	 per	 una	
munió	 de	 “ments	 genials	 que	 poblen	 la	 península	 itàlica	 i	 que	 des	 d’aleshores	 són	
objecte	d’admiració”.	

Aquest	 concepte,	mític,	 d’un	 canvi	que	 	 va	 començar	 a	 tenir	 lloc	 a	 les	 acaballes	 del	
s.XIV,	només	en	un	lloc	concret	(nord	de	la	península	itàlica)	i	que	aparegué	i	desplegà	
de	 forma	 sobtada	 (i	 no	 amb	 l’habitual	 lentitud	 que	 és	 característica	 del	 laboriós	 i	
dificultós	pensar	humà),	és	una	construcció	o	 invenció	tardana	 i	 inexacta;	és	un	punt	
de	mira	i	de	vista	retrospectiu	que	ens	ha	legat	una	òptica	altament	deformadora	del	
que	en	realitat	sembla	que	va	succeir.	

	

El	que	sembla	va	realment	succeir	

1. En	l’àmbit	de	 l’Art,	al	 llarg	dels	segles	XV	i	XVI	tingué	lloc	en	els	petits	estats	i	
ciutats-Estat	del	nord	d’Itàlia,	tenint	l’epicentre	en	Florència,	un	“renaixement”	
en	arts	(arquitectura,	escultura,	pintura	i	dibuix).	Malgrat	el	tòpic,	fou,	però,	un		
canvi	de	lenta	gestació,	precedit	d’un	prerenaixement,	en	el	qual		Giotto	(1266-
1337)	 constitueix	 un	 clar	 exemple.	 L’objectiu	 dels	 artistes	 (escultors,	
arquitectes	o	pintors),	amb	el	seu	comú	d’interès	per	l’antiguitat	clàssica	greco-
romana,	marcà	clarament	 la	direccionalitat	que	també	es	seguirà	en	 totes	 les	
altres	disciplines.	Però	“quan	Brunelleschi	i	Donatello	prenien	mides	a	Roma	de	
les	estàtues	i	els	temples	antics,	no	ho	feien	amb	la	finalitat	de	copiar-los,	sinó	
per	aprendre	com	ho	havien	fet	els	artistes	clàssics,	quins	havien	estat	els	seus	
principis”,	doncs,	encara	que	“intensament	clàssics”,	florentins	i	italians	mai	es	
mostraren	limitats	a	un	servil	seguidisme	envers	l’antiguitat.10		

2.	 En	 “lletres”	es	produí	 igualment	un	 retorn	 als	 textos	 originals	 dels	 clàssics	
grec	 i	 llatins,	 dels	 que	 es	 retenien	 fins	 aquell	 moment	 només	 fragments	 i	
traduccions	arranjades,	manipulades	o	interessades.	Però,	a	diferència	del	que	
es	produïa	en	Art,	el	moviment	etiquetat	d’humanisme	va	produir-se	en	forma	
de	 relatiu	 esclat,	 sucumbint	 devotament	 al	 “furor	 classicista”	 que	 s’abocà	 no	
només	 a	 Plató,	 sobretot,	 sinó	 que	 també	 es	 manifestà	 intensament	 neo-
aristòtelic,	epicuri,	estoic,...	i		ciceronià.	

																																																													
10	Mary	McCarthy,	Piedras	de	Florencia,	Ariel,	Barna.,		pp.	108-109	
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3.	 En	Ciència,	 el	coneixement	del	món	que	 s’adquirí	 en	aquesta	època	ha	de	
qualificar-se	de		vertadera		revolució.11	En	comparació	a	la	visió	del	món	pròpia	
de	 la	baixa	Edat	Mitjana,	basada	en	els	 textos	d’autors	grecs	 i	 llatins	 “antics”	
(Plató	 i	 Aristòtil),	 ara	 el	 retorn	 apunta	 a	 abans	 de	 Plató:	 als	 presocràtics,	 als	
atomistes	 (Epicur	 i	 Lucreci).12	 Aquesta	 revolució	 científica	 es	 produí	 més	
tardanament	 que	 el	 canvi	 que	 s’ha	 produït	 en	 Art	 i	 en	 Humanitats,	 ja	 que	
“entorn	del	1550,	i	durant	força	temps	després,	la	majoria	del	erudits	opinaven	
que	estudiar	i	comprendre	els	autors	antics	era	tan	important	com	la	cerca	de	
nous	avanços	i	que	només	alguns	esperits	impetuosos,	molt	pocs,	s’atrevien	a	
jactar-se	 de	 que	 el	 món	 modern	 començava	 a	 superar	 a	 l’antiguitat	 en	
coneixements”13.	Com	és	fàcil	d’inferir,	els	centres	del	nou	moviment	científic	
foren	 majoritàriament	 i	 significativament	 independents	 de	 les	 Universitats,	
aferrades	a	l’escolasticisme.	

Lentament,	 aquests	 etiquetats	 “renaixentistes”	 pintors,	 arquitectes	 i	 escultors	
introduïren	formes	laiques	per	representar	continguts	sacres,	els	científics	es	posaren	
a	observar	el	món	(l’Univers)	directament	i	el	etiquetats	“humanistes”	tornaren	a	llegir	
els	 textos	 antics,	 provocant	 de	 forma	 lenta	 un	 canvi	 significatiu	 en	 el	 contingut	 del	
pensar	(i	que,	en	absolut,	fou	un	pensar	com	el	nostre	o	actual),	però	sí	causaren	un		
lent	 destravament	 de	 la	 inèrcia	 habitual	 en	 el	mirar,	 veure,	 pensar,	 creure	 i	 repetir	
d’una	minoria	de	la	ciutadania	i	que	només	el	concurs	del	llibre	imprès	s’aconsegueix	
una	relativament	ràpida	i	amplia	difusió	en	la	resta	de	la	territorialitat	europea.	

	

Epocalitat	i	localitat	del	Renaixement	i	l’Humanisme		

Aquesta	rinascita	començà	poc	abans	del	1400,	al	nord	de	la	península	italiana,	mentre	
el	 papat	 és	 a	 Avinyó,	 i	 on	 el	 buit	 de	 poder	 polític	 i	 coercitiu	mental	 de	 l’Església	 és	
oportunament	aprofitat.	

Un	 altre	 factor	 causal	 inequívoc	 del	 fenomen	 humanisme,	 lligat	 a	 territori	 i	
esdeveniment	 històric,	 fou	 la	 “caiguda	 de	 Constantinoble”	 (1453)14	 i	 la	 subseqüent	
riuada	d’exiliats	erudits	que	fugiren	i	es	refugiaren	a	Itàlia		portant	feixos	de	manuscrits	
grecs	clàssics	que,	sumats	al	material	just	aportat	l’any	1446	quan	un	selecte	nombre	
de		bizantins	(Johannes	Argiropoulos,	el	cardenal	Bessario,	Theodor	Gaza,	...)	s’havien	

																																																													
11	A.	Rupert	Hall,	La	revolución	científica	(1500-1750),	Crítica,	Barna.,	1985	(1954),	549	p.		
12	És	un	simplificació	excessiva	(i	un	tòpic)	presentar	i	interpretar	la	revolució	científica	dels	s.XVI	i	XVII	
com	un	“revolta	contra	Aristòtil”,	autor	que	continua	essent	guia	o	referent	per	la	innegable	innovació	
científica	de,	p.e.,	William	Harvey	(1578-1657),	descobridor	del	mecanisme	complet	de	la	circulació	de	la	
sang.	
13	A.	Rupert	Hall,	o.c.	p.	116.	
14	Un	 fet	 intrínsecament	 lligat	a	 l’invent	d’un	 tal	Urbano,	hongarès	 fabricant	d’un	canó	d’efectes	prou	
potents	com	per		obrir	bretxes	en	la	fins	ara	inexpugnable	triple	muralla	de	la	capital	de	l’Imperi	bizantí.	
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exiliat	a	Itàlia,	procedents	dels	fracassat	concili	de	Ferrara-Florència-Roma).	En	els	dos	
casos	 es	 tractà	 de	 nombrosos	 i	 inèdits	 manuscrits	 d’Aristòtil,	 no	 procedents	 del	
“corpus	aristotèlic,	i	les	obres	completes	de	Plató.	

La	rinascita	es	desplegà	fins	poc	després	del	1530.	El	canvi		s’ha	produït	en	el	curs	de	
menys	d’un	segle	i	mig		o	al	llarg	de	6	generacions;	un		llargada	excepcionalment	curta	
com	 per	 establir	 canvis	 profunds	 i	 significatius	 dins	 una	 civilització	 atàvica	 (la	
cristiandat)	de	mil	anys	de	monopoli.	Iniciat	el	fenomen	quan	encara	no	ha	fet	la	seva	
aparició	 l’impremta	 amb	 tipus	 mòbils	 (1436),	 la	 irrupció	 i	 l’èxit	 d’aquest	 nou	 giny	
tecnològic	representà	un	impuls	decisiu	per	l’expansió	del	canvi,	obligant	a		distingir-hi	
dos	períodes:	

• Alt	 Renaixement,	 abans	 de	 la	 generalització	 de	 la	 impremta,	 un	 moviment	
confinat	a	les	ciutats	estat	del	nord	italià.		

• Baix	Renaixement,	època	del	llibre	imprès	(amb	renaixentistes	no	italians).15	

	

El	Renaixement	i	l’Humanisme	a	les	ciutat-Estat	del	nord	d’Itàlia	

El	 batibull	 polític,	 dins	 del	 que	 es	 donen	 Renaixement	 i	 Humanisme,	 té	 lloc	 en	 els	
següents		relativament	petits	territoris:	

• “Repúbliques”	de	Venècia,		Gènova,	Pisa	i	Florència	

• Regnes	 de	 Nàpols,	 Trinacria	 (Sicília),	 senyorius	 de	 Milá,	 d’Aosta,	 Verona,	
Màntua,	Ferrara,...	

• Principat	de	Trento,...	

• Marquesats	de	Saluzzo,...	

• Comptat	de	Tenda,...		

• Patriarcat	d’Aquileia	

• Comunes	de	Cheri,	Asti,	Pàdua,...	

• Estats	 de	 l’Església	 (abandonats	 pels	 papes-sobirans	 a	 partir	 del	 seu	 exili	 a	
Avinyó,	 i	ara	en	mans	de	poderoses	famílies	 locals,	rivals	entre	si:	els	Pepoli	a	
Bolonya,	 els	 Polenta	 a	 Ràvena,	 els	 Malatesta	 a	 Rímini,	 els	 Montefeltro	 a	
Urbino,...),	enfrontats		tots	contra	tots.	

																																																													
15	 Johannes	Gutenberg,	en	els	anys	1436-1440,	 a	 la	petita	ciutat	eclesiàstica	de	Magúncia,	no	 inventa	
(malgrat	 el	 tòpic)	 la	 impremta:	 perfeccionà	 “l’art	 d’imprimir	 amb	 caràcters	 mòbils”.	 S’inaugura	 la	
transcendental	“època	del	llibre	imprès”	(avui	a	les	acaballes).	El	1515:	edició	de	la	nova	traducció	grega	
i	llatina	del	Nou	Testament,	amb	notes	crítiques,	obra	d’Erasme.	
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En	tots	ells	 l’exercici	del	poder	recau	en	governants	tirans	 i	despòtics,	envoltats	d’un	
clima	 de	 permanent	 conspiració,	 d’enfrontaments	 violents	 i	 amb	 guerres	 per	 la	
recuperació	del	poder	o	per	 aconseguir	 el	 retorn	de	 l’exili	 i	 la	 recuperació	dels	bens	
confiscat	a	alguns	d’ells.		

El	panorama	polític	de	l’Europa	que	s’estén	Alps	enllà	no	és	menys	conflictiu.	La	veïna	
França	 està	 en	 guerra	 amb	 Anglaterra	 (Guerra	 dels	 cent	 anys:	 1337-1453)	 i	 Europa	
està	 en	 plena	 expansió	 de	 la	pesta	 negra	 (iniciada	 l’any	 1347	 i	 amb	 200	milions	 de	
morts).		

És	 evident,	 doncs,	 que	 els	 fenòmens	 Renaixement	 i	 Humanisme	 estigueren	 a	 càrrec	
d’algun	d’aquests	territoris	del	nord	d’Itàlia	i	no	pas	precisament	en	temps	tranquils	i	
pròspers.		

	

El	cas	de	la	ciutat-Estat	Florència	a	l’època	dels	Mèdici	

Sociològicament	considerada	la	Florència	de	l’època	renaixentista	i	humanista,	era	una	
ciutat-estat	 amb	 60-70.000	 habitants,	 dividits	 en	 estrictes	 i	 anti-igualitàries	 classes	
socials:	

1. El	 grup	més	alt	el	 formaven	els	 ricchi,	 els	grandi	 o	pricipali,	nobili,	 patricis,	 ...	
grans	cases	o	famílies	que	no	només	atresoren	fortunes	(propietaris	de	terres,	
ben	 immobles,	 manufactura	 de	 llanes,	 negoci	 d’assegurances,	 ....)	 sinó	 que	
monopolitzen	 l’accés	 al	 poder	 polític.	 A	 aquesta	 casta	 hi	 pertanyen	 alguns	
uomini	 savi,	 que	 han	 rebut	 una	 alta	 educació,	 viatjat	 i	 adquirit	 notable	
experiència	en	la	gestió.	

2. Els	mezzani	 o	 populari,	 els	 comuns	 (mal	 nomenats,	 també,	 populo	 minuto	 i,	
millor,	classe	mitja).	

3. Els	poveri	o	infima	plebe.		

La	“república”	a	Florència	(de	la	mateixa	manera	que	cap	dels	altres	petitíssims	o	petits	
estats	del	nord	d’Itàlia)	de	fet	mai	existí	com	fet	polític.	

Amb	l’expansió	del	procés	de	manufactura	 i	comercialització	de	 la	 llana	 i	 la	seda,	 i	el	
tràfec	 financer	 que	 comportà,	 es	 trastoca	 tota	 la	 piràmide	 feudal	 medieval,	 a	 la	
cúspide	de	la	qual	hi	ha	reis,	aristòcrates	i	l’Església,	i	que	descansa	sobre	la	possessió	
de	 terres,	 explotació	 despietada	 del	 treball	 agrícola	 realitzat	 pels	 serves	 lligats	 a	 la	
terra,	 i	 el	 cobrament	d’impostos.	A	 l’iniciar-se	el	 tràfic	 internacional	de	mercaderies,	
derivat	de	les	Croades,	els	sistema	passa	a	sostenir-se	sobre	l’economia	financera	i	 la	
nova	 classe	 social	 i	 política	 dels	 burgesos	 urbans	 que	 atresoren	 el	 diner.	 Les	
permanents	 lluites	 entre	 emperadors	 i	 papes	 per	 assolir	 el	 poder,	 empobreixen	 a	
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aquests		terratinents	i	els	obliguen	a	contraure	préstecs	amb	les	banques	creades	pels	
burgesos.	 L’aristocràcia	 s’arruïna	 i	 la	 creixent	 i	 enriquida	 burgesia	 assalta	 al	 poder	
polític	(temporal	i	eclesial).	El	diner	(no	ja	la	doctrina)	passa	a	ser		la	força	que	controla	
tot.	

Els	 territoris	 de	 la	 Toscana	 eren	 repetidament	 envaïts	 i	 la	 emmurallada	 ciutat	 de	
Florència	era	també	episòdicament	assetjada	per	sienesos,	pisans,	lucans	i	milanesos,	
abans	de	ser-ho	finalment	pels	espanyols	(“Il	nemico”)	a	l’any	1530	(en	nom	del	papa	
titella	Climent		VII	[1523-1534],	un	Mèdici).	

El	clan	familiar	florentí	dels	Mèdici,	que	protagonitzarà	la	conversió	de	Florència	en	la	
capital	i	mare	del	Renaixement	i	de	l’Humanisme,	ve	encapçalat	per	Giovanni	di	Bicci	
de	Mèdici	(1360-1429),	acaparador	d’una	immensa	fortuna	obtinguda	amb	empreses	
de	manufactures	de	llana,	alhora	que	actuant	com	importador,	exportador	i	regulador	
dels	preus	d’aquest	producte,	amb	agents	a	Anglaterra	i	Flandes,	essent	també	l’amo	
d’una	potent	banca	amb	sucursals	en	altres	ciutats	claus	italianes,	banquer	oficial	del	
papat	i	prestador	de	reis	i	cardenals.	I,	necessàriament,	essent	finançador	i	controlador	
de	 partits	 polítics	 i	 forces	 socials	 (els	 Armagnacs	 i	 el	 Borgonyons,	 a	 França;	 dels	
candidats	 a	 ser	 elegits	 papes;	 i	 del	 seu	 propi	 partit	 a	 Florència,	 el	 partit	 “popular”,	
oposat	al	partir	aristocràtic.	Potent	patró	gremial,	té	prou	força	i	poder	per	regular		a	la	
baixa	 els	 salaris	 ja	 de	 si	 miserables	 dels	 treballadors	 florentins,...	 Tot	 això	 fent-ho	
compatible	 i	 possible	 amb	 la	 seva	 tasca	 d’incontestable	 i	 importantíssim	 mecenes	
cultural.	Amb	semblants	poders	 i	 capacitats,	Giovanni	di	Bicci	Mèdici	 fou	el	 vertader	
generador	del	Renaixement	(italià,	florentí).	

En	 el	 terreny	 polític	 la	 carrera	 dels	Mèdici	 s’inaugura	 de	 forma	 oficial	 a	 	 l’any	1402	
quan	Giovanni	 di	 Bicci	 de	Mèdici	 és	 elegit	 “prior”	 del	 gremi	 de	 banquers,	 entrant	 a	
formar	part	del	govern	(la	Signoria)	de	la	ciutat-Estat	de	Florència.	

En	 aquests	 moments	 Florència	 és,	 formalment,	 una	 “república	 oligàrquica	 gremial”	
(que	 ha	 desplaçat	 i	 substituït	 a	 l’oligarquia	 nobiliària	 aristocràtica).	 El	 govern	 està	
integrat	 pels	 priors	 dels	 7	 gremis	 principals	 (mercaders	 de	 llana,	 tintorers,	
manufactoradors	de	seda,	pelleters,	banquers,	juristes,	metges	i	farmacèutics)	i	dels	14	
gremis	menors	 (artesans	 i	 petits	 comerciants:	 carnissers,	 sabaters,	 pellaires,	 paletes,	
drapers,	 manyans,	 armers,	 fusters,	 hostalers,	 ferrers,	 flequers,	 vinaters,	 oliers).	 El	
conjunt	 d‘aquest	 priors	 elegeixen	 el	 gonfalonieri	 (cap	 d’Estat).	 Seguint	 d’una	 forma	
encara	 més	 rigorosa	 que	 l’emprada	 en	 el	 model	 Atenes,	 tant	 els	 priors	 com	 els	
gonfalonieri	electes	són	objecte	d’elecció	(o	reelecció)	cada	2	mesos.	

A	 l’any	 1421,	 trencant	 amb	 la	 norma	 o	 pauta	 democràtica	 i	 amb	 el	 recolzament	
majoritari	del	grup	o	“partit	popular”,	Giovanni	di	Bicci	de	Mèdici	esdevé	gonfalonieri	
permanent.	A	partir	d’aquest	moment	de	poder	absolut	emprèn	importants	reformes	
en	 l’administració	 de	 l’Estat,	 tals	 com	 la	 creació	 del	 Catasto	 que	 permet	 la	 fixació	
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d’impostos	d’acord	amb	el	patrimoni	 i	no	de	forma	arbitraria	 i	partidista	com	s’havia	
vingut	fent	fins	ara	(i	com	de	fet,	episòdicament	es	continuarà	fent).		

Cosme	 de	 Mèdici,	 el	 Vell	 (1389-1464),	 fill	 de	 Giovanni	 di	 Bicci,	 l’any	 1434	 esdevé	
gonfalonieri	 de	 Florència,	 a	 la	 “caiguda”	 dels	 grandi	Matteo	 i	 Palla	 Strozzi	 (del	 clan	
enemic	 inveterat	 dels	 Mèdici)	 abocats	 a	 la	 ruïna	 a	 causa	 d’impostos	 abusius,	
confiscacions,...	 i	 finalment	desterrats.	 Fins	 a	 la	 seva	mort,	 Cosme	el	Vell	 continuarà	
exercint		un	poder	absolut.		El	1439,	només	5	anys	desprès	d’assumir	el	poder,	sota	el	
seu	 auspici	 i	 finançament	 es	 celebra	 a	 Florència	 un	 Concili	 destinat	 a	 negociar	
infructuosament	la	unificació	de	les	esglésies	cristianes	occidental	i	oriental,	acollint	al	
mateix	emperador	bizantí	Joan	Paleòleg	i	al	patriarca	de	Constantinoble,	acompanyats	
d’un	 importantíssim	 nombre	 d’erudits	 (Gemisto	 Pleto,	 Demetrio	 Calcondilas...),	
portadors	 de	 manuscrits	 originals	 dels	 autors	 grecs	 clàssics.	 Essent	 precisament		
l’estudi	 i	 traducció	 d’aquests	 manuscrits	 el	 que	 donà	 lloc	 al	 fenomen	 Humanisme.		
Manuscrits	 que	 caigueren	en	un	 terreny	propici	 en	haver-se	 fundat	 a	 Florència	pocs	
anys	abans	una	càtedra	de	grec	i	que	en	ésser	dipositats	en	el	convent	de	Sant	Marc	
esdevenen	–repetint	el	 succeïts	a	Atenes-	el	germen	de	 la	primera	biblioteca	pública	
d’Occident,	 coincidint	 tot	 plegat	 amb	 la	 “passió	 de	 Cosme	 el	 Vell	 per	 col·leccionar	
llibres	i	art”.16	

L’any	1494	(final	del	quatrocento)	marca	la	fi	del	Renaixement	a	Itàlia.	Mort	Llorenç	de	
Mèdici,	el	Magnífic	(1449-1492	),	el	succeeix	com	cap	del	clan	i	de	l’Estat	florentí	el	seu	
fill	Pere,	el	Desafortunat	[1492-1494],	de	21	anys	d’edat.	Aprofitant	la	gran	feblesa	dels	
estats	nord	italians,	el	rei	de	França	Carles	VIII	(requeriment	del	duc	de	Milà,	Ludovic	el	
Moro)	penetra	amb	un	poderós	exercit	a	Itàlia	amb	l’objectiu	d’atacar	Nàpols.	Cercant	
evitar	l’assetjament	de	Florència,	Pere	de	Mèdici	cedeix	a	l’exèrcit	francès	alguns	punts	
claus	 fortificats	 de	 la	 Toscana.	 El	 poble	 de	 Florència	 reacciona	 expulsant	 a	 la	 família	
Mèdici,	 posant	 preu	 al	 cap	de	 Pere	 i	 dels	 seus	 germans,	 saquejant	 el	 palau	Mèdici	 i	
destruint	 la	 magnifica	 col·lecció	 d’art	 del	 vell	 Cosme.	 Durant	 18	 anys,	 els	 Mèdici	
passegen	el	seu	exili	per	Europa.	

El	 Renaixement	 i	 l’Humanisme	 a	 Florència,	 qüestió	 d’una	 minoria,	 han	 mort	
definitivament	 amb	Pere	de	Mèdici.	 El	 poble	 continua	 immers	 en	 la	 seva	 cristiandat	
mil·lenària	(només	ha	fet	d’espectador	d’uns	fets	que	li	són	aliens).	

En	ple	cinquecento,	el		duc	de	Florència	i	gran	duc	de	Toscana	Cosme	I	(1519-1574),		un	
Mèdici	 encara,	encarregà	a	Cellini	un	 “Perseo	 i	Medusa”	 [1545-1554]	per	 celebrar	el	
triomf	 del	 despotisme	 restaurat	 sobre	 la	 “democràcia”	 i	 per	 servir	 de	 “lliçó	
admonitòria”.	Tot	un	manifest.	

	

																																																													
16	May	McCarthy,	Piedras	de	Florencia,	Mondadori,		Madrid,	1988	 	
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Canvis	 i	 aportacions	 que	 s’interpreten	 com	 introduïdes	 per	 la	 rinascita	
del	quatrocento	italià	

Resulta	evident	que	el	“Renaixement	italià”	no	consistí	en	copiar	o	tornar	a	fundar	una	
“nova”	Grècia	o	Atenes	de	Pèricles;	res	semblant	a	la	democràcia	atenenca	s’exercí	en	
les	oligarquies	i	els	despotismes	que	adoptaren	la	falsa	denominació	de	Repúbliques.		

Es	 fundaren,	 això	 sí,	 Acadèmies	 per	 acollir	 aquesta	 recuperació	 o	 retorn	 a	 sabers	
antics,	més	estructurades	com	un	club	privat	(amb	sala	de	banquets		 i	sala	de	festes)	
que	 com	 una	 entitat	 docent.	 Es	 fundaren	 noves	 biblioteques	 i	 s’introduïren	 a	 les	
universitats	disciplines	o	assignatures	(numismàtica,	epigrafia,	...).	Es	començà	(perquè	
es	 pogué)	 a	 interessar-se	 i	 ocupar-se	 per	matèries	 deixades	 fora	 del	 solc	 totalitari	 i	
excloent,	monòton	i	dogmàtic	que	marcaven	l’Església	i	el	pensar	escolàstic	imperants	
que	 havien	 llençat	 a	 la	 pira	 tota	 “una	 biblioteca	 alternativa	 formada	 per	 milers	 de	
volums	essencials”17.	

Malgrat	 aquesta	 sistemàtica	 bibliofòbia,	 alguns,	 pocs,	 d’aquests	 manuscrits	
“essencials”	de	 l’antiguitat	clàssica	s’han	salvat	de	 la	destrucció,	dispersos	aquí	 i	allà.	
La	 gran	 aportació	 de	 l’”època”	 dels	 Mèdici”	 consistí,	 precisament,	 en	 l’interès	 dels	
renaixentistes	 pels	 textos	 grecs	 antics	 i	 per	 les	 seves	 traduccions	 llatines.	 Els	 vells	
manuscrits	 es	 cerquen,	 s’estudien,	 s’analitzen	 i	 es	 comparen	 les	 transcripcions	 i	
traduccions,	es	comenten	críticament.	Lucreci	 sobreviu	gràcies	a	manuscrits	copiats	 i	
guardats	a	la	Gàl·lica,	a	Irlanda	o	a	Itàlia	on,	el	1417,	els	“descobreix”	Poggio	Braciolini	
(v.	 Infra),	 en	 un	moment	 oportú	 (doncs,	 d’haver-se	 	 localitzat	 abans,	 tenia	 totes	 les	
possibilitats	de	ser	objecte	de	cremació).	

Algunes	copies	manuscrites	dels	textos	“restaurats”	circulen	 limitadament.	Però,	“tot	
d’una”	(1450-1515)	la	impremta	canvia	la	situació:	el	nombre	d’exemplars	disponibles	
es	multiplica	 i	 la	 seva	 difusió	 fa	 la	 resta.	 El	 nombre	 de	 receptors,	 apassionadament	
interessats,	que	han	pogut	sortir	del	solc	monopolista	del	pensar,	augmenta.		

A	grans	trets,	aquest	retorn	als	antics	comportà:			

• Una	 recuperació	 d’Aristòtil	 que	 permeté	 rebutjar	 la	 gran	 plataforma	 del	
tomisme	escolàstic.	

• El	 retorn	 a	 Plató	 és	 un	 fet	 distintiu,	 característic	 i	 significatiu.	 No	 pas	 per	
recuperar-ne	per	exemple	les	seves	 idees	tòpiques	sobre	l’ànima	-lo	prou	que	
ho	havia	 fet	el	 cristisme-	 	 sinó	per	 llegir-lo	directament	en	grec,	 traduir-lo	de	
nou	 i	 complicar-lo	 (cas	 de	 Ficino)	 o	 per	 passar-hi	 per	 sobre	 (ribotant-lo)	 amb	

																																																													
17Aquesta	 cristiandat	 continuarà	 (tant	 en	 les	 esglésies	 reformades	 com	 òbviament	 en	 la	
contrareformista)	procedint	a	una	sistemàtica	 i	programada	destrucció,	generalment	per	cremació,	de	
biblioteques	i	d’exemplars	manuscrits	considerats	pagans	i	herètics	(aquests	fermament	cristians,	doncs,	
paradoxalment,	la	resistència	a	la	cristiandat	és	cristiana).	V.	M.	Onfray,	o.c.,	p.112.	
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mirada	 crítica.	 El	 mateix	 es	 fa	 amb	 el	 famós	 Corpus	 Aristotèlic	 (v.	 supra,	 p.		
277s).	

• En	el	millor	dels	casos	l’humanisme	també	serví	per	a	recomençar	en	el	punt	de	
partida	iniciat	pels	presocràtics,	tant	ràpidament	abandonats.		

• Els	 humanistes,	 però,	 no	 pas	 encara	 dirigeixen	 o	 enfoquen	 directament	 la	
mirada	 	al	 concret,	per	 tal	de	veure	el	que	hi	ha	 (que	és	 tot	el	que	hi	ha	per	
veure	 i	 que,	 fet	 i	 debatut,	 s’ha	 de	 veure);	 comencen,	 sí,	 a	 aplicar	 la	 navalla		
d’Ockham.	 Reprenent	 les	 “idees”	 d’aquí	 i	 allà,	 aquesta	 vegada,	 però,	 ho	 fan		
amb	un	toc	de	concreció	 i	de	síntesi.	Tot	això,	evidentment	 i	necessàriament,	
molt	lentament	i	dificultosament.	

• El	pensament	d’un	esforçat	i	selecte	renaixentista	està	fet	de	la	suma	de	fe	més	
realitat	 concreta,	 no	 pas	 de	 fe	 i	 de	 raó.	 Per	 aconseguir-ho	 s’esforcen,	 sense	
reeixir	 plenament	 en	 l’intent,	 en	 ser	 sintètics.	 Però	 esdevenen	 acumulatius,	
fatigosament	erudits;	tot	s’aprofita,	tot	és	font	d’informació,	no	només	el	Nou	
Testament,	 la	Bíblia	(accessible	nomes	a	uns	pocs	 i	en	versions	dubtoses)	 i	els	
textos	dels	Pares	de	l’Església,	sinó	també	i	sobretot	els	autors	pagans	clàssics.	
Tot	autor	és	citable.	Pel	general	són	eclèctics	i	optimistes.	

• Tot	 això	 sense	 deixar	 de	 ser	 creients.	 Cap	 autor	 renaixentista	 és	 ateu.	 En	
l’Europa	 dels	 segles	 XV-XVI	 continua	 vigent	 i	 no	 qüestionada	 l’existència	 de	
Déu.	 Un	 ateu	 o	 un	 creient	 antitrinitari,	 manifestats,	 no	 sobreviuran,	 seran	
torturats	 i	 cremats.	 	 Però,	 a	 diferència	 de	 la	 ment	 medieval,	 la	 ment	 dels	
humanistes	 creu	 copsar	 a	 Déu	 més	 en	 “allò	 natural”	 o	 ”allò	 viu”	 que	 en	 la	
restrictiva	 teologia	 racional	 escolàstica	 tomista	 (anomenada	 “teologia	
positiva”).	El	poder	de	 l’Església	durant	aquesta	rinascita,	el	papat,	 resideixi	a	
Avinyó	o	a	Roma,		continua	ostentant,	ni	que	afeblit	en	algun	aspecte,	un	poder	
temible	i	terrible.	El	papat	(és	a	dir,	L’Església)	adoptà	la	forma	renaixentista	en	
art	 però	 no	 el	 contingut	 humanista,	 contingut	 que	 fou	 taxativament	 i	 inclús	
brutalment	reprimit	quan	es	gosà	anar	més	enllà	dels	límits	de	la	rígida	doctrina	
de	 l’Església	 (tal	 com	 procedí	 en	 els	 casos	 de	 Giovanni	 Pico	 della	Mirandola,	
Giordano	Bruno,	Giulio	Cesare	Vanini,	entre	molts	altres).	Presentar	l’època	del	
Renaixement	i	Humanisme	italià	com	una	època	de	lliure	expressió	del	pensar,	
és	una	falsa	i	deformada	interpretació.	
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L’Humanisme	al	detall	

Què	 fou	 realment	 aquest	 reputat	 i	 famós	 Humanisme	 renaixentista,	
també	anomenat	“nou	saber”?	

El	mot	“humanitats”	fou	la	traducció	al	llatí	del	mot-concepte	grec	“paideia”,	és	a	dir	:	
educació,	cultura.	Fou	una	proposta	 i	posta	en	pràctica	d’un	programa	cultural	basat	
en	el	consens	de	que	el	desig	de	saber	és	connatural	a	l’humà	(tal	com	volar	ho	és	en	
les	aus).	

Alguns	exemplars	humanistes	(qui	són,	què		escriuen)	

1. L’agustinià	 Francesco	 Petrarca	 (1304-1374,	 considerat	 el	 “primer	 humanista”,	
proposà	de	 considerar	què	de	bo	ens	digueren	els	pagans	 romans	 (evidentment,	
sense	deixar	de	manifestar-se	cristià).	 Inverteix	el	 ideal	ascètic,	bíblic	i	cristista	de	
la	 pobresa,	 avaluat	 com	 popularment	 imprescindible	 per	 obtenir	 “la	 salvació”18	
(d’acord	 amb	 les	 prèdiques	 dels	 fraticeli),	 i	 fa	 un	 elogi	 de	 la	 riquesa	 (usada	 amb	
moderació),	 aixecant-la	 a	 categoria	 de	 virtut	 (no	 pas	 encara,	 com	 es	 farà	 en	 el	
protestantisme,	com	una	indicació	divina	de	ser	un	“escollit”	per	la	gràcia	salvífica).	
Es	tracta	d’un	canvi	d’actitud	radical,	que	s’argumenta	o	empara	amb	l’auctòritas		
d’Horaci	(aurea	mediocritas)	i	citant	a	Ciceró.		

2. El	bibliòfil	i	paleografista	Poggio	Bracciolini	(1389-1459)	és	un	bon	exemple	de	com	
ens	 fem	(ens	 l’han	 fet	 i	 les	comprem)	 falses	 imatges	de	quina	mena	de	persones	
eren	 els	 humanistes:	 considerar-los	 savis,	 quan	molts	 d’ells	 només	 fores	 erudits.	
Poggio,	 en	 concret,	 fou	 un	 actiu	 paràsit	 papista	 que	 com	 a	 secretari	 de	 la	
cancelleria	 pontifícia	 que	 participà	 en	 el	 concili	 de	 Constança	 (1414-1418).	
Incansable	viatger	(finançat	per	l’Església),	passa	de	monestir	a	monestir	europeus	
a	la	cerca	i	captura	de	manuscrits	clàssics.	A	l’abadia	de	Cluny	(França)	i	a	Colònia	
“descobreix”	(i	si	pot	roba	o	es	fa	copiar)	manuscrits	fins	aleshores	desconeguts	de	
Ciceró;	 a	 l’abadia	 de	 Saint-Gall	 hi	 troba	 la	 Institutio	 oratoria	 de	 Quintilià...	
Hedonista	consumat,	pren	banys	termals	a	Baden	o	es	passa	quatre	anys	de	lleure	
a	 Anglaterra,	 d’on	 	 retorna,	 decebut,	 a	 la	 cort	 papal	 romana.	 Llevat	 d’aquesta	
activitat	 rapinyaire,	 bàsica	 per	 l’estudi	 dels	 “antics”,	 no	 se	 li	 coneix	 cap	 altra	
aportació.	

3. Llorenzo	Valla	(1407-1457),		l’“humanista	radical”,	fou	servidor	a	sou	del	rei	Alfons	
el	 Magnànim	 i	 dels	 papes	 de	 torn.	 Fou	 alhora	 un	 creient	 deista	 i	 un	 fervent	
hedonista.	 Fou,	 sobretot	 un	 excel·lent	 llatinista:	 la	 seva	 “obra	 mestre”	 és	
precisament	 la	 menys	 coneguda	 o	 citada:	 Elegantie	 latinae.	 A	 “Sobre	 el	 plaer”	
(1431),	 una	 obra	 de	 joventut,	 dedicà	 260	 pàgines	 a	 cantar	 la	 llibertat	 personal,	

																																																													
18	Cfr.	El	pobre	Epulon	i	la	dificultat	de	fer	passar	un	camell	(un	ric)	pel	forat	d’una	agulla.	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMª	Uyà	

	

	
	

525	

exercida	 sense	 traves	 socials,	 religioses-morals	 o	 filosòfiques,	 i	 arremet	
frontalment	 contra	 la	 doctrina	 estoica.	 Anant	 molt	 més	 enllà	 de	 la	 proposta	 de	
Petrarca,	proclama		sense	subterfugis	que	“el	sentit	de	la	vida	és	el	plaer”,	que	“el	
plaer	és	l’únic	bé”.	L’obra	a	la	qual	deu	la	seva	fama	és	“Del	vertader	i	del	fals	bé”,	
escrita	 entre	 els	 anys	 1435-39,	 mentre	 treballa	 a	 sou	 del	 papat,	 suposa	 el	
desmantellament	d’una	de	les	grans	mentides		de	l’església	catòlica-romana.	Conté	
el	“Discurs	sobre	la	falsa	i	enganyosa	donació	de	Constantí”	(1440),	on	de	la	mà	de	
l’anàlisi	filològica	inaugura		el	camí	de	la	crítica	textual	moderna.19	A	“Annotationes	
in	Novum	Testamentum”,	Valla,	en	tenir	accés	al	textos	“antics”,	analitzà		els	molts	
errors	comesos	en	la	traducció	llatina,	atribuïda	a	sant	Jerònim,	que	demostraran	la	
manipulació	 i	 interpolació	que	s’ha	realitzat	no	sols	en	els	textos	d’autors	clàssics	
precrististes	 sinó	 també	 en	 el	 reputats	 textos	 sagrats.	 Tot	 això,	 però,	 no	 li	 fou	
obstacle	 (paradoxes	 de	 l’època)	 per	 ser	 nomenat,	 l’any	 1447,	 secretari	 del	 papa	
Nicolàs		V.	

4. Marsilio	 FICINO	 (1433-1499),	 renaixentista	 florentí,	 humanista	 platonista,	
extraordinari	 erudit,	 del	 cercle	 elitista	 dels	 Mèdici.	 Els	 tractats	 de	 història	 de	 la	
filosofia	citen	generalment	aquestes	frases:	“Déu	ha	situat	a	l’humà	com	cap	i	clau	
de	l’univers”	(observador	privilegiat),	“l’humà	és	el	Vicari	del	Déu	a	la	Terra”	(pont	
entre	allò	diví	i	allò	material),		“còpula	de	Déu	i	el	món”,	....20	Amb	aquestes	i	altres	
cites	o	interpretacions	se’l	sol	tenir	com	a	pare	fundador	(junt	amb	Giovanni	Pico	
della	 Mirandola)	 de	 la	 tercera	 accepció	 de	 l’humanisme:	 filosofia	 que	 ressalta	 i	
proclama	el	valor	de	l’esser	humà	per	sobre	dels	altres	valors.	Però	si	assagem	de	
submergir-nos	en	els	molt	enrevessats	textos	de	Ficino,	treure’m	la	única	conclusió		
de	que	estem	davant	d’un	platonitzant	 fins	 a	 l’absurd,	 realitzant	una	 complicada	
síntesis	de	Plató	amb	l’astrologia	medieval	i	la	fisiologia	galènica.		

Fill	 del	metge	de	Cosme	de	Mèdici,	malaltís	 (depressiu),	 de	 talla	 baixa,	 geperut	 i	
afectat	 de	 quequeig,	 estudiós	 d’Agustí	 passat	 a	 l’escolàstica,	 és	 considerat	
humanista	pel	fet	de	ser	traductor	de	Plató	i	Plotí	(per	exprés	encàrrec	de	Cosme	
de	Mèdici).	 Se	 li	 atribueix	 el	 voler	 establir	 una	 concordança	 entre	 la	 filosofia	 de	
Plató	 i	 la	doctrina	cristiana	 i	el	deute	que	aquesta	té	amb	Plató).	El	conjunt	de	 la	
seva	obra	destaca	com	un	complicat	sistema	astrològic	i	màgic	on	s’hi	poden	llegir,	
de	forma	continuada	i	inacabable,	construccions	com	les	següents:	

																																																													
19	Obra	escrita,	precisament,	en	un	moment	de	màxima	tensió/conflicte	entre	Alfons	el	Magnànim	i	el	
papa,	interpretant-se,	segons	Grimberg,	com	un	gest	d’agraïment	al	realment	Magnànim,	envers	Valla,	
rei	Alfons.	(o.c.	p.	26).	
20	Marsilio	Ficino,	Teología	platonica	de	immortalitate	animorum,	1469-1474.	
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• Sobre	 l’ànima	 i	 el	 cos:	 “L’ànima,	 essent	 puríssima,	 s’acobla	 a	 aquest	 cos	
dens	i	terrestre,		que	li	és	tan	llunyà,	per	mediació	d’un	corpuscle	molt	subtil	
i	lluminós	denominat	esperit”.21	

• Sobre	 l’esperit”:	“L’esperit	és	un	cos	molt	tènue,	quasi	un	no	cos	 i	quasi	 ja	
ànima;	o	quasi	una	no-ànima	i	quasi	ja	cos.	En	la	seva	composició,	hi	ha	un	
mínim	de	naturalesa	terrestre,	una	mica	més	de	naturalesa	aquàtica	i	més	
encara	 de	 naturalesa	 aèria.	 Però	 el	 màxim	 pertany	 a	 la	 natura	 del	 foc	
estel·lar	[...]	És	tot	ell	lluminós,	calent	i	humit	i	vivificant”.	22	L’esperit	“és	un	
vapor	sanguini,	pur,	subtil,	calent	i	lluminós.	Produït	pel	calor	del	cor	a	partir	
de	la	sang	més	subtil,	s’enlaira	vers	el	cervell	i	serveix	a	l’ànima	per	exercir	
activament	els	sentits	interns	així	com	els	sentits	externs”23.	

• El	Cosmos,	 sistema	harmoniós	 i	bell,	 està	 format	per	 “diferents	graons	de	
l’Ésser,	des	de	les	criatures	a	Déu”.24		

L’any	 1463,	 després	 d’arribada	 a	 Florència	 una	 còpia	 (incompleta,	 a	 manca	 del	
darrer	capítol)	del	Corpus	Hermeticum,	Cosme	de	Mèdici	li	manà	deixar	la	tasca	de	
traducció	 de	 Plató	 i	 emprendre	 la	 traducció	 dels	 textos	 d’Hermes,	 textos	 que	
influencien	irreversiblement	a	Ficino	(igual	que	ho	faran	amb	Giordano	Bruno).	

5. El	comte	Giovanni	Pico	della	Mirandola	(1463-1494)		

Noi	 de	 casa	 bona	 (ducat	 de	 Ferrara),	 amic	 de	 Llorenç	 de	 Mèdici.	 Estudia	 dret	
canònic	a	 la	universitat	de	Bolonya,	passant	a	continuació	per	 les	de	Ferrara	 i	de	
Pàdua	 (estudis	 aristotèlics).	 A	més	 del	 llatí,	 coneix	 grec,	 hebreu,	 arameu,	 àrab	 i	
siríac.	

El	1486,	en	plena	època	d’expansió	del	 llibre	 imprès25,	edita	el	text	conegut	com	
“el	 manifest	 del	 Renaixement:	 “De	 dignitate	 hominis“,	 on,	 novetat	 absoluta,	
proclama	que	l’esser	humà	(l’home)	és	lliure	d’escollir	ser	el	que	vulgui	ser	(sense	
destí,	sense	sort,	sense	predestinació,	sense	gràcia,	pot	inferir-se	o	això	és	el	que	
sol	trobar-se	citat	quan	es	parla	de	Giovanni	Pico	della	Mirandola).	

Llegit	 ara	 el	 text	 d’aquest	manifest	 (o	 almenys	 la	 primera	 part),	 no	 el	 trobarem	
massa	 extraordinari.	 Llegir-lo	 en	 el	 seu	 moment	 (1486),	 però,	 havia	 de	 causar	
impacte	(i	no	pas	precisament	pel	que	diu	directament,	que	no	és	gran	cosa)	per	
l’amalgama	de	citacions	d’autoritats	com	Abdala	el	sarraí,	Hermes,	David,	Moisès,	
Timeu,	 Lucili,	 Proteo,	 Empédocles,	 Pitàgores	 i	 els	 pitagòrics,	 Mahoma,	 el	 persa	
Eunantes,	el	profeta	Asaf,	Job,	Jacob,	Plató,	Baco,	Apolo,	Sòcrates,	Zoroastre,	...	i,	
en	 les	quatre	darreres	ratlles,	Agustí	d’Hipona.	Tots	aportant	el	seu	testimoni	en		

																																																													
21	Teologia	platonica,	VII,	6.	
22	De	vita	coelestes	comparanda,	III,	Opera,	p.	535.	
23	De	vita	sana,	II,	(Opera,	p.	496).		
24	Concepció	que	veurem	reprendre	en	Spinoza.	
25	El	primer	llibre	imprès	que	es	conserva	és	una	edició	llatina	del	Llibre	dels	Salms,	datada	a	l’any	1457.	
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defensa	de	 la	 “dignitat	 de	 l’home”,	 però	 tenint	 sempre	 com	 referència	última	 (i	
primera)	 el	 “summun	 Pare”,	 Déu	 arquitecte,	 el	 Creador,	 i	 als	 àngels	 (Trons,	
Querubins,	...).	Sense	cap	referència	a	Jesucrist!!	I	només	una	pregunta	adreçada	a	
“l’apòstol	Pau	i	a	Dionís	(el	fals)26.			

La	 dignitat	 de	 l’home	 que	 totes	 aquestes	 autoritats	 proclamen	 i	 reclamen	
consisteix	en	que	“l’humà	és	un	ser	a	part	(dels	altres	éssers	creats),	lliure	i	digne”	i	
que	“va	ser	creat	per	Déu	per	la	necessitat	de	tenir	(Déu)	un	espectador	de	la	seva	
magnífica	 obra”;	 l’humà	 és	 “l’espectacle	 més	 meravellós”	 (del	 món),	 un	 “gran	
miracle”,	“creat	per	ser	lliure”.	Si	comparem	aquest	reguitzell	d’atributs	assignats	
als	humans	(a	la	condició	humana)	amb	el	judici,	emès	menys	de	300	anys	abans,	
pel	 papa	 Inocenci	 III	 [	 1198-1216]	 a	 “De	 Miseria	 Conditiones	 Humane”	 (“els	
humans	són	éssers	vils.....”),	és	evident	que	s’ha	donat	un	gir	total.	

Pico	posa	en	boca	del	“Gran	Arquitecte	de	l’Univers”,	el	“Creador	suprem”,	aquest		
impressionant	monòleg	adreçat	a	Adam	(i	amb	ell	a	tots	els	homes):	

“Oh!	Adam,	no	t’he	donat	ni	un	lloc	determinat	ni	un	aspecte	propi,	ni	un	privilegi	
especial	 amb	 l’objectiu	 de	 que	 siguis	 amo	 del	 lloc.	 L’aspecte	 i	 els	 privilegis	 que	
conscientment	 escullis	 (...)	 	 Tu	 [a	 diferència	 dels	 altres	 éssers	 per	mi	 creats)	 no	
estàs	 limitat	 per	 cap	 estretor;	 te	 la	 determinaràs	 tu	 mateix	 segons	 l’elecció,	 el	
poder	de	 la	qual	 t’he	 consignat.	 T’he	posat	 en	el	 centre	del	món	per	 tal	 de	que,	
còmodament,	observis	tot	en	el	que	ell	hi	ha.	No	t’he	fet	ni	celestial	ni	terrícola,	ni	
mortal	 ni	 immortal,	 amb	 l’objectiu	 de	 que	 tu,	 com	 àrbitre	 i	 sobirà	 faedor	 de	 tu	
mateix,	t’informessis	i	plasmessis	en	l’obra	que	prefereixis	.Podràs	degenerar	en	els	
éssers	inferiors	que	són	les	bèsties,	podràs	regenerar-te,	segons	el	teu	ànim,	en	les	
realitats	superiors	que	són	divines	(...)	Oh!	Suma	i	admirable	sort	de	l’home,	al	qual	
li	ha	estat	concedit	d’obtenir	el	que	desitgi,	ser	el	que	vulgui!”.		

És	a	dir:		creat	però	“indeterminat”,	lliure	d’escollir,	responsable	del	que	facis	amb	
el	teu	existir:	ascendir	o	degenerar	(cfr.	amb	Plató);	amb	una	dignitat	“concedida”	
(donada).	 Lliure	 però	 del	 “posat”	 pecat,	 sense	 “caiguda”,	 i	 ni	 una	 paraula	 de	
redempció	(cfr.		amb	Epicur:	els	déus	no	s’ocupen	de	nosaltres,	no	els	hi	tinguem	
por	ni	esperem	res	d’ells);		proper	doncs	al	deisme.	

L’humà	és,	doncs,	una	possibilitat	¿per	fer	què?	Aquí,	Pico,	que	ha	tornat	a	anar	
molt	lluny,	tot	d’una	hi	posa	fre.	Amb	molta	menys	convicció	i	entusiasme	respon	
al	què	és	aconsellable	 fer	 amb	aquesta	 llibertat:	hem	de	 fer	 com	els	 àngels	que	
pugen	per	l’escala	del	somni	de	Jacob:	primer	es	situen	a	la	part	baixa	de	l’escala,	
per	 tal	 de	 “ser	 ben	 instruïts	 i	 habilitats”;	 i	 fet	 això,	 anar	 pujant,	 ordenadament,	
graó	 a	 graó,	 sense	 sortir	 mai	 del	 lloc	 i	 direcció	 que	 se’ls	 hi	 ha	 assignat;	 sense	
interferir	en	el	trànsit	ascendent	dels	altres	àngels-aprenents.	Quan,	arribats	a	un	

																																																													
26	La	pregunta	és,	aparentment,	insubstancial:	“¿Què	va	ser	el	que	va	fer	l’exèrcit	dels	querubins	quan	va	
ser	arrabassat	el	Tercer	cel?”.	
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determinat	 nivell,	 quan	 hagin	 aconseguit	 ja	 competència	 en	 “l’art	 discursiu	 i	
raonador”,	anant	filosofant	segons	els	graons	de	l’escala	(nivells	d’aprenentatge),	
sempre	 des	 de	 la	 natura	 i	 sobre	 la	 natura,	 observant-lo	 tot	 “des	 del	 centre	 i	
redreçat	al	centre”	(sense	sortir	mai	de	la	natura,	és	a	dir:	no	pas	tractat	sobre	el	
sobrenatural),	una	vegada	fet	tot	això,	ara	els	aprenents	han	de	tornar	a	baixar	els	
graons	 de	 la	metafòrica	 escala.	 És	 a	 dir:	 ara	 han	 de	 pensar	 per	 si	 mateixos	 els	
textos	antics,	“desmembrant	amb	força	titànica	l’u	del	múltiple”	(analitzant),	“com	
Osiris”.	“Ara	ens	aixecarem	(pujarem,	ascendirem),	reunint	amb	força	apol·línia	el	
múltiple	en	l’ú		(sintetitzant),	com	els	membres	d’Osiris”.	Tot	això	per	tornar	a	allà	
on	 semblava	 que	 havia	 sortit:	 “recalant	 per	 fi	 en	 el	 si	 del	 Pare,	 que	 està	 a	 la	
cúspide	 de	 l’escala”	 i	 aquí	 “ens	 consumirem	 en	 la	 felicitat	 teològica”.	 Continua:	
aquesta	pau	o	felicitat	només	l’aconsegueixen	(sorpresa	màxima)	“els	escollits	del	
Senyor”!	¿Què	s’ha	 fet	de	 la	 llibertat	“concedida”	a	Adam	(i	a	 tots	els	humans)?			
En	tot	cas,	els	escollits,	han	de	participar-hi	per	accedir	a	la	pau	o	felicitat	que	es	
gaudeix	“dalt	de	tot”:	han	d’estudiar	 i	descobrir	filosofia	moral	 i	filosofia	natural,	
úniques		disciplines	que	els	permetran	“tranquil·litzar	els	conflictes	de	l’opinió”.	

En	 conjunt,	 “De	 dignitate	 hominis	 és	 una	 barreja	 erudita	 de	 teologia	 judaica,	
cristiana	 i	 mitologia	 grega,	 amb	 un	 complicat	 exercici	 per	 aplicar	 la	 navalla	
d’Ockham	amb	esperit	renaixentista	(anàlisis	i	síntesis,	“art	discursiu	i	raonador”),	
fent	confluir	el	nou	saber,	que	restaura	la	dignitat	i	llibertat	de	l’humà,	en	“el	si	del	
Pare”/Déu.	

Giovanni	Pico	della	Mirandola	ha	anat	lluny	(molt	més	lluny	del	que	els	manuals	i	
tractats	 ens	 abreugen	 i	 divulguen).	 Se	 l’ha	 d’incloure,	 indubtablement,	 entre	 els	
d’Humanistes	 renaixentistes,	 pel	 que	 fa	 al	 seu	 retorn	 als	 autors	 de	 l’antiguitat	
clàssica.	 I	 destacar-lo	 com	 pioner	 de	 l’humanisme	 existencialista	 sartrià,	 en	 no	
pressuposar,	a	 l’humà,	 	cap	determinació,	sinó	que	el	 fa	 indeterminat	 i	 inacabat,	
sense	 “eidos”	 prèvia,	 dotat	 de	 lliure	 albir	 per	 escollir	 ser	 el	 que	 vulgui	 ser,	 “et	
plasmis	 i	 esculpeixis	 a	 tu	 mateix,	 en	 la	 forma	 que	 prefereixis”	 (conceptes	 que	
ressonen	 en	 l’existencialisme	 “que	 és	 un	 humanisme”	 de	 Sartre:	 “l’existència	
precedeix	 a	 l’essència”;	 “llençats	 a	 l’existència”;	 la	 llibertat	 no	 és	 un	 do,	 és	 una	
conquesta;	l’humà	“es	causa	ser”;	jo	soc	el	meu	propi	destí;	responsable	de	dotar-
se	de	sentit,	davant	la	manca	de	sentit	de	l’existència”....).	

L’Oratio	 de	 hominis	 dignitate	 és,	 de	 fet,	 un	 manifest	 o	 discurs	 que	 li	 serveix	
d’introducció	 a	 les	 900	 Conclusiones	 philosophicae,	 cabalisticae	 et	 theologicae,	
editades	també	a	l’any	1486.	Un	treball	erudit	i	sintètic	on	pretén	haver-hi	reunit	
(summa)	 “tots	 els	 sabers	 i	 totes	 les	 doctrines”.	 Amb	 només	 23	 anys	 d’edat,	
s’erigeix	en	far	d’Occident	i	proposa	defensar	públicament	les	900	tesis	que	conté	
el	 llibre	 i	 fer-se	 càrrec	 de	 les	 despeses	 de	 desplaçaments	 i	 estada	 a	 Roma	 a	 tot	
europeu	que	accepti	discutir-les.	
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Les	 autoritats	 eclesiàstiques	 vaticanes	 hi	 detecten	 desviacions	 herètiques	
(acusacions	que	foren	retirades	pel	papa	Alexandre	VI,	un	any	abans	de	la	mort	de	
Pico)	i	prohibeixen	l’esdeveniment.	Els	exemplars	del	llibre	són		requisats	i	cremats	
sistemàticament	durant	14	dies	i	el	seu	autor	s’exilia	a	França,	on	és	empresonat.	
Més	 tard,	 s’instal·la	a	Florència	 (Fiesole),	 sota	 la	protecció	dels	Mèdici,	 i	passa	a	
formar	part	del	 selecte	grup	de	 l’Acadèmia	platònica	 florentina;	estableix	 relació	
amb	 el	 prior	 del	 convent	 de	 sant	 Marc,	 el	 futur	 candidat	 a	 la	 foguera	 Jerònim	
Savonarola;	 abandona	 la	 seva	 existència	 sibarita,	 renúncia	 a	 la	 seva	 fortuna	 i	
pronuncia	vots	monàstics	amb	els	dominics.	Giovanni	Pico	della	Mirandola,	mort	
als	31	anys	d’edat,	l’any	1494.	

	

L’Humanisme	fora	d’Itàlia	

Només	 un	 exemplar:	 Erasme	 de	 Rotterdam	 (1466/69-1536),	 el	
primogènit	de	l’era	Gutemberg27	

En	 el	 llindar	 del	 pas	 de	 l’Edat	Mitjana	 a	 l’època	moderna,	 l’Humanisme	 “salta”	 fora	
d’Itàlia	 i	 esquitxa	 Europa	 continental.	 Erasme	 és	 un	 exemple	 clar	 d’aquest	 fenomen	
expansiu.	El	seu	nom,	digerit	i	incorporat	als	tòpics	contemporanis,	fossilitzat	en	unes	
beques	 d’intercanvis	 universitaris	 europeus,	 mimetitzen	 el	 seu	 periple	 intel·lectual.	
S’ignora	habitualment,	però,	que	Erasme	de	Rotterdam	responia	al	nom	de	Desideri	 i	
que	a	Rotterdam	just	hi	nasqué.	Producte	concebut	de	la	relació	entre	un	capellà	i	un	
noia	burgesa,	fou	criat	i	educat	per	la	Fraternitat	dels	Germans	de	la	Vida	en	Comú	de	
Deventer.	Aquí,	partint	d’un	induït	vocatus	religiós,	ingressa	com	a	novici	en	el	convent	
dels	agustins	d’Styn	(canonges	regulars	de	sant	Agustí),	on	Desideri	Erasmus	esdevé	un		
precoç	 lector	dels	 textos	bíblics,	 dels	pares	de	 l’Església,	 dels	 escolàstics	dogmàtics	 i	
dels	 autors	 llatins	 i	 grecs	 clàssics.	 A	 l’any	 1493	 és	 ordenat	 sacerdot	 (segueix	 l’ofici	
patern).	S’adhereix	al	moviment	de	la	devotio	moderna	(vida	interior)	 i	durant	2	anys	
(1493-95)	 exerceix	 de	 secretari	 del	 bisbe	 de	 Cambrai,	 sense	 deixar	 de	 dependre	 del	
convent	 d’Stein	 i	 vestint	 l’hàbit	 d’agustí.	 El	 1495	 és	 	 becat	 a	 la	 Universitat	 de	 La	
Sorbone	 de	 París,	 per	 obtenir	 el	 títol	 de	 doctor	 en	 Teologia.	 Aquí	 experiència	 el	
contrast	 entre	 la	 rigidesa	 escolàstica	 i	 les	 primerenques	 onades	 d’aire	 renovador	 de	
l’humanisme	 provinent	 d’italià.	 A	 partir	 d’ara	 el	 seu	 destí	 serà	 un	 continuat	
pelegrinatge	 intel·lectual	 al	 llarg	 d’Europa,	 viatjant	 a	 Londres	 i	 després	 a	 Itàlia,	 on	
s’impregna	 	 directament	 de	 l’humanisme	 platonitzant	 que	 procedeix	 de	 la	 Florència	
dels	Mèdici.	

La	seva	extensa	obra	escrita	té	clars	objectius:		

																																																													
27	 J.M.	Morán,	“Entre	la	historia	y	 la	actualidad”,	 introducció	a	Johan	Huinzinga,	Erasmo,	vol.	 I,	Salvat.,	
Barna.,	1987	(1955),	p.	10.		
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• Plantejar	la	necessitat	d’una	reforma	de	l’Església,	retornant	als	principis	de	
pobresa	 i	 fidelitat	 a	 la	 paraula	 de	 Crist	 recollida	 en	 els	 textos	 evangèlics,	
recuperar	el	missatge,	retornant	a	les	fons	més	antigues	i	sotmetre-les	a	un	
rigorós	anàlisi	filològic.	28	

• Crítica	de	la	doctrina	oficial	de	les	esglésies	cristianes,	proposant	canviar-ne	
el	 contingut	 teològic	 establert	 dogmàticament	 i	 basar-lo	 només	 en	 una	
exegesis	canviant	i	simple.	

• Abandonar	 una	 pietat	 superficial	 (expressada	 en	 pràctiques	 rituals	 i	
absurdes,	 incomprensibles)	 en	 favor	 de	 conrear	 la	 captació	 d’una	 “pura	
presència	mística”	i	adoptar	posicions	i	conductes	ascètiques.	

• En	 relació	 a	 la	 filosofia:	 abandó	 de	 la	 tradició	 classificatòria	 escolàstica	 i	
retornar	a	Plató.	

Erasme	es	el	primer		d’uns	“professionals	dedicats	al	llibre	i	al	producte	intel·lectual”,	
pioner	en	“una	manera	de	guanyar-se	 la	vida	per	mitjà	de	 la	producció	 intel·lectual”,	
un	 “freelance”	 de	 la	 producció	 escrita.	 Enormement	 erudit,	 “autoritat	 intel·lectual”,	
precursor	 dels	 opiniòlegs	 de	 prestigi	 (creador	 d’opinions),...	 Tot	 això	 en	 un	 món	
culturalment	 empobrit,	 però	 sobre	 el	 que	 incideix	 el	 gran	 fenomen	 tecnològic	
transformador	de	la	impremta.	“Erasme	és	Erasme	per	la	impremta”.	

Catòlic	de	professió	i	confessió,	es	manté	equidistant	i	independent,	sense	compromís	
amb	 el	 protestantisme,	 sense	 prendre	 partit	 (ben	 diferentment	 que	 els	 seus	
contemporanis	Moro	i	Loiola).	

Erasme	no	és	filòsof.	És	algú	que	va	deixar	plantejat:	“Per	començar,	¿pot	haver-hi	res	
de	més	dolç	o	de	més	preciós	que	la	vida?”29	

	

Alguns	exemplars	de	Papes	durant	el	Renaixement	i	l’Humanisme30		

Els	 papes	 que	 al	 llarg	 de	 la	 segona	 meitat	 del	 segle	 XV	 (el	 quatrocento)	 ocupen	 la	
cúspide	de	 l’Església	han	abandonat	 les	pretensions	d’aconseguir	un	poder	 temporal	
universal	(limitant-lo	a	un	principat	italià),	però	en	absolut	renuncien	al	monopoli	de	la	
Veritat	o	al	poder	“espiritual”	(	de	fet,	doctrinal)	i	que	no	serà	posat	en	franca	qüestió	
fins	un	 segle	més	 tard	amb	Luter.	Només	és	en	aparença,	en	pompa	 i	 superfície,	 en	
tornar	 a	 Roma,	 el	 papat	 havia	 retornat	 a	 la	 situació	 d’unitat	 i	 força	 que	 ostentava	
anteriorment	al	gran	cisma	d’occident	(Avinyó).	Però	Roma	viu	immersa	en	aquest	nou	
																																																													
28	Un	camí	que	ja	havia	iniciat	Valla,	però	que	amb	Erasme	implica	un	retorn	al	missatge	cristista	i	no	un	
replantejament	de	la	idea	de	Déu.		
29	Erasme	de	Rotterdam,	Elogi	de	la	follia,	Ed.	62,	Barna.,	1984,	p.	30.	
30	 J.M.	González	Cremona	i	P.D.	González	Cremona	Nogales,	Diccionario	de	 los	papas,	Ed.	Mitre,	1989,	
pp.	126-138.	
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món	anomenat	Renaixement,	on,	aprofitant	el	seu	exili,	 l’horitzó	mental	s’ha	fet	més	
ric	 i	variat	que	el	que	havien	permès	que	es	manifestés.	La	 integració	en	aquest	nou	
context	 la	 protagonitzaren	 diferent	 personalitats	 papal,	 jugant	 en	 el	 seu	 conjunt	 un	
paper	determinant	en	el	futur	i	darrer	gran	esdeveniment	de	la	història	de	l’Església:	la	
reforma	i	la	Contrareforma.	

	

Nicolàs		V	[1447-1455]	

En	 la	 seva	 primera	 etapa	 de	 l’existir	 fou	 un	 assidu	 de	 la	 llibreria	 de	Vespasià	 Bistici,	
arribant	a	ser	un	competent	i	reputat	especialista	en	“manuscrits	clàssics”,	alhora	que	
un	fervent	interessat	en	ciència,	medicina	i	filosofia,	i,	potser,	també	amb	teologia.	En	
ràpida	ascensió,	 l’any	1444	és	designat	bisbe	de	Bolonya,	el	1446	cardenal	 i	un	anys	
desprès,	 el	 1447,	 papa	 “de	 Roma”.	 A	 diferència	 d’altres	 predecessors	 i	 successors,	
aquest	 nomenament	 no	 vira	 la	 seva	 direcció	 original;	 ben	 al	 contrari,	 l’intensifica.	
Tercer	 papa	 des	 del	 retorn	 a	 Roma,	 durant	 el	 seu	 pontificat	 i	 de	 la	 seva	 mà	
l’Humanisme	s’infiltrà	ineludiblement		en	els	estats	pontificis.	Escriptor	i	bibliòfil,	fundà	
“la	mare	de	 les	biblioteques	d’Occident”:	 la	Biblioteca	Vaticana.	Envia	 copistes	arreu	
d’Europa,	 aconseguint	 recopilar	 300	 obres	 gregues	 i	 800	 llatines.	 Convocà	 a	 la	 seva	
cort	als	humanistes	més	sobresortints	del	seu	temps.	Tingué	com	secretari	a	Lorenzo	
Valla.	 Finançà	 la	 recuperació	 del	major	 nombre	 possible	 dels	manuscrits	 dels	 autors	
grecs	antics	que	encara	es		trobaven	a	Constantinoble	i	a		ciutats	gregues.	Encomanà,	
talment	 com	 Cosme	 de	 Mèdici,	 la	 traducció	 al	 llatí	 d’obres	 de	 Plató,	 Aristòtil,	
Ptolomeu,	Estrabó,	Teofrast,	...	així	com	de	la	Ilíada	i	l’Odisea.	Quan	a	l’arquitectura	i	a	
les	arts,	 inicia	 la	gran	transformació	de	Roma	(construcció	de	la	nova	basílica	de	sant	
Pere,	 ...	 ),	 acull	 i	 fa	 treballar	 a	 Fra	 Angelico,	 Piero	 della	 Francesca...	 Emprèn	 una	
sistemàtica	i	radical	remodelació	de	Roma.	L’antic	mausoleu	d’Adrià	el	reconverteix	en	
el	castell-palau	de	Santangelo.	La	Capella	Nicolina	del	Vaticà	és	decorada	amb	pintures	
al	fresc	de	Fra	Angelico.	Enjardina	i	urbanitza,	construeix,	però	no	restaura;	es	fa	tot	a	
costa	del	desmantellament	de	les	grans	construccions	de	la	Roma	antiga	(el	Fòrum,	el	
Coliseu,	 l’Aventí...),	 per	 tal	 d’extreure’n	 els	 materials	 per	 aixecar	 les	 noves	
construccions.	Pur	vandalisme.	Cal	sospitar	–escriu	Carl	Grimberg-		que	Nicolás	V	té	per	
objectiu	“convertir	Roma	i	 la	cort	pontifícia	en	el	centre	del	nou	corrent	 intel·lectual,	
posant-lo	 sota	 la	 sobirania	 temporal	 de	 l’Església”31,	 competint	 amb	els	 altres	 petits	
estats	 d’Itàlia.	 El	 mateix	 Nicolau	 V,	 però,	 es	 desmarcà	 dels	 seus	 interpretadors	 “a	
posteriori”	i	s’explicà		o	justificà	com	el	que	és	(el	papa	de	l’Església):	“...		la	fe	del	poble	
no	 només	 es	 fonamenta	 en	 les	 proves	 dels	 homes	 erudits,	 sinó	 que	 diàriament	 es	
reforça	 quan	 davant	 dels	 seus	 ulls	 s’aixequen,	 palpables,	 grandiosos	 edificis,	
monuments	 aparentment	 eterns,	 com	 si	 haguessin	 existit	 des	 de	 sempre,	 com	 si	

																																																													
31	 Carl	 Grimberg,	 “El	 Renacimiento	 en	 Italia”,	 Descubrimientos	 y	 Reformas,	 Daimon,	 Madrid,	 1984	
(1967),	p.	28.	
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haguessin	estat	creats	per	Déu;	això	mantindrà	i	augmentarà	la	fe	dels	avui	vius	i	de	les	
generacions	 futures	 que	 admiren	 aquestes	 meravelloses	 creacions.	 Alhora,	 davant	
d’aquestes	meravelles,	en	ells		sorgirà	i	romandrà	la	humilitat”.32	

Durant	el	seu	papat	es	produí	(28	de	maig	de	1453)	la	“caiguda	de	Constantinoble”	en	
mans	dels	turcs	i	amb	això	la	pèrdua	del	que	restava	del	Imperi		Cristià	d’Orient.	Signe	
d’aquest	 afebliment	 de	 la	 cristiandat,	 un	 any	 més	 tard	 (1454)	 té	 lloc	 un	 intent	
d’assassinat	de	Nicolas	V,	de	revolta	de	la	població		i	l’intent	d’instauració	a	Roma	i	als	
estats	vaticans	d’una	república	comunitària.	

	

Calixte	III	[1455-1458]	

La	primera	ocupació	del		primer	papa	Borja	(Alfons	de	Borja	,	valencià	educat	a	Lleida,	i	
ex	 bisbe	 de	 València)	 fou	 la	 d’organitzar	 una	 croada	 contra	 els	 turcs	 i	 reconquerir	
Constantinoble	(arribant	fins	a	Belgrad).	Cal	apuntar	en	el	seu	haver	la	declaració	de	la	
innocència	 o	 absolució	 de	 Joana	 d’Arc	 i	 la	 condemna	 de	 la	 injusta	 condemna	
inquisitorial	que	la	feu	morir	cremada	viva,	obrint	així	el	camí	vers	la	seva	rehabilitació	
i	 santificació.	 En	 el	 seu	 passiu	 destaca	 l’abandó	 de	 tota	 continuïtat	 renaixentista	 i	
humanista	 i,	 evidentment,	 la	 inauguració	 de	 la	 gran	 etapa	 nepòtica,	 corrupta	 i	
escandalosa	de	la	dinastia	dels	Borja.		

	

Pius	II	[1458-1464).	Un	conciliarista	passat	a	papista	

Enees	 Silvi	 Piccolomini	 (1405-1464),	 format	 a	 Florència	 i	 a	 Siena	 en	 humanitats,	
admirador	 de	 Petrarca	 i	 de	 Boccaccio,	 convençut	 de	 que	 el	 papat	 i	 l’Església	 són	
irreconciliables,	fou	un	actiu	conciliarista	(partidari	que	al	front	de	l’Església	hi	hagi	un	
Concili	 permanent	 –radicat	 a	 Basilea-	 i	 no	 un	 papa),	 ex	 canceller	 i	 ambaixador	 de	
l’emperador	Frederic	III	davant	la	Santa	Seu	(Roma)...	Estant	a	Roma	experimentà	una	
sobtada	 “conversió”,	 abjurà	 del	 seu	 passat	 i	 sol·licità	 al	 papa	 Eugeni	 IV	 [1431-1447]	
permetre-li	 rebre	 l’ordre	 eclesiàstic.	 Al	 servei	 del	 seu	 predecessor	 Calixte	 III	 [1455-
1458]	maldà		per	engrescar	a	alguns	monarques	europeus	de	la	necessitat	d’organitzar	
una	 croada	 contra	 els	 turcs.	 En	 ser	 escollit	 papa	 (1458),	 oblidà	 la	 seva	 formació	
d’humanista	i,	de	fet,	restaurà	el	vell	ordre	d’Avinyó	i	d’abans.	Havent		esmerçat	tota	la	
seva	energia	en	l’organització	d’una	croada,	l’agost	de	1464,	a	Arcona,	estant	a	punt	de	
salpar	al	 front	de	 l’exèrcit	croat,	Pius	 II	va	morir.	Es	destacà	per	 la	persecució	contra	
l’heretgia	hussita	i	el	seu	visceral	antihumanisme.	

																																																													
32	Alick	McLean,	“La	arquitectura	italiana	de	la	Baja	Edad	Media”,	a	El	arte	en	la	Italia	del	Renacimiento,		
ed.	Rolf	Toman,	Köenemann,	Colonia,	1994,	p.	12.		
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La	 seva	exclusiva	 	 aportació	 cultural	 (i	 adaptació	 a	 l’època)	 consistí	 en	deixar	 escrita	
una	 important	 obra	 sobre	 geografia	 (Cosmographia),	 la	 instal·lació	 de	 la	 primera	
impremta	 en	 territori	 italià	 i	 la	 creació	 de	 la	 primera	 editorial	 vaticana	 (la	 Libreria	
Editrice	Vaticana).	Ni	humanisme	ni	renaixement;	mer	signe	dels	temps	que	corren.	

	

Sixte	IV	[1471-1484]	

El	 franciscà	 Francesco	 della	 Rovere	 fou	 promotor	 de	 croades,	 gran	 nepotista,	
perseguidor	 d’heretges,	 autoritzador	 de	 l’establiment	 de	 tribunals	 de	 la	 Inquisició	 a	
l’”Espanya”	 dels	 “reis	 catòlics”,	 proclamador	 de	 “la	 doctrina”	 de	 la	 immaculada	
concepció	de	Maria	 (des	d’aleshores	“Verge	Maria”,	 "la	Verge”)...	Amb	ell	es	produí,	
però,	 un	 rebrot	 del	 Renaixement	 en	 arts:	 l’inici	 de	 la	 Capella	 Sixtina	 (d’aquí	 la	 seva	
denominació),	 amb	 pintures	 al	 frec	 de	 Botticelli,	 Girlandaio,	 el	 Perigino,	 Signorelli	 i	
Pinturicchio.	 I	 també	 la	 reorganització	 i	 ampliació	 de	 la	 Biblioteca	 Vaticana,	 la	
construcció	de	ponts	sobre	el	Tiber	i	de	noves	esglésies	dins	de	Roma	(Santa	María	del	
Popolo,	Santa	María	della		Pace...).		

	

Inocenci	VIII	[1484-1492]	

Retrocés	 a	 les	 foscors	 medievals:	 prohibició	 del	 Primer	 Congrés	 Internacional	 de	
Filosofia,	 promogut	 per	 Pico	 de	 la	 Mirandola;	 publicació	 de	 butlla	 Summis	
desiderantes,	que	desencadenà	la		horrible	caça	de	bruixes	per	tot	Europa	i	Amèrica;	...	
Nepòtic,	corrupte	i	“viciós”,	...	

	

Alexandre	VI	[1492-1503]33	

Rodric	de	Borja,	nascut	a	Jàtiva	el	1432,	nebot	i	protegit	de	Calixte	III.	En	accedir,	per	
mitjà	de	suborns	massius,	al	pontificat,	Rodric	tenia	4	fills	(Joan,	Cèsar,	Lucrecia	i	Jofre);	
assegurar-los	 el	 seu	pervenir	 es	 convertí	 en	 la	 preocupació	 i	 ocupació	 prioritària	 del	
seu	papat.	 És	 ell	 qui	 ordenà	 l’excomunió	de	Girolamo	Savonarola	 (que,	 aprofitant	 la	
fugida	 dels	 Mèdici	 de	 Florència	 i	 denunciant	 la	 corrupció	 i	 immoralitats	 papals,	
proclamà	 Jesucrist	 rei	 de	 Florència)	 i	 n’ordenà	 la	 mort	 per	 cremació.	 Nombrosos	
cardenals	opositors	a	Alexandre	VI	moriren	ajusticiats,	assassinats	o	enverinats.	Fou	en	
arquitectura	un	fervent	renaixentista.	Amb	l’or	provinent	de	 l’expoli	d’Amèrica	que	 li	
trameteren	 els	 “reis	 catòlics”	 (Ferran	 i	 Isabel)	 feu	 pintar	 el	 sostre	 de	 Santa	Maria	 la	

																																																													
33	 Joan	 F.	 Mira,	 Borja	 papa,	 Proa,	 Barna.,	 1999,	 337	 p.	 Jaccques	 Robichon,	 Los	 Borgia.	 La	 trinidad	
maldita,	Planeta-De	Agostini,	Barna.,	1995	(1989),	385	p.	
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Major	i	encarregà	treballs	a	Tizià	i	a	Miquel	Àngel	(La	Pietá).	Tot	indici	d’Humanisme	li	
fou	completament	estranya.		

Deixem	només	esmentades	 les	 trajectòries	 dels	 subseqüents	 papes	haguts	 durant	 el	
període	renaixentista	i	humanista:	Piu	III	[1503],	nebot	de	Sixte	IV;	Juli	II	[1503-1513];	
Lleó	X	 [1513-1521],	el	més	 renaixentista	dels	papes;	 i	Adrià	VI	 [1522-1523],	 el	 papa	
contra	el	qual	s’aixecà	Luter.	

Considerats	 globalment,	 podem	 destacar	 que	 desprès	 de	 la	 decadència	 que	
caracteritzà	 el	 període	 d’Avinyó	 i	 del	 retorn	 del	 papat	 a	 una	 Italià	 transformada	 pel	
Renaixement	i	l’Humanisme,	els	pontífexs	que	es	succeeixen	al	capdavant	de	l’Església	
s’enfonsaren,	segons	les	cròniques	de	l’època,	en	un	pou	de	corrupció	i	de	nepotisme.	
El	seu	comportament	en	quan	a	intrigues	i	la	perpetració	d’assassinats	venjatius	en	res	
es	 distingia	 de	 la	 pràctica	 habitual	 dels	 grans	 senyors	 feudals.	 És	 evident	 que	
Humanisme	i	Renaixement		no	han	pogut	sobreviure	en	el	si	de	la	superestructura	de	
l’Església	 romana.	 Cap	 resta	 del	missatge	 i	 la	 doctrina,	 que	 hem	 analitzat	 en	 el	 seu	
desplegament	al	 llarg	de	1500	anys,	es	manté	(llevat	de	en	minories	perifèriques	i	en	
les	superficialitat	de	la	litúrgia	i	de	l’art).	

Davant	 l’onada	 d’individualisme	 i	 de	 llibertat,	 esgotada	 la	 “gran	 civilització	 cristiana	
medieval”,	es	feia	del	tot	imprescindible	una	reforma	(en	la	modalitat	de	Reforma	i	de	
Contrareforma)	d’aquesta	Església	com	alternativa	a	la	seva	inexorable	extinció.	

	


