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Lo llibre primer que ha escrit en llengua llatina 10 i1,lustre cavaller Francesch
C a l ~ ahome
,
en llengües y lletras humanas y en philosophia y altres scikncias doctissim, en 10 qual tracta de l'origen y nom de Cathaluna [sic] y algunas altras
cosas concernents a ella, en son gknero és bo. Sols se desitjava que.s fossen
impressos 10s altres llibres, com yo moltes voltes lo'n suppliqui y 10s quals, escrits
de sa mk, me féu merck de communicar-me'ls y yo4s legi. Perb per desitjar 10 predit il.lustre cavaller una informació certa de algunas cosas de Cathalufia y sent ya
de edat de més de setanta-set anys en 10 any 1598, quant yo de aquestas cosas ab
ell tractava, no ha pogut cumplir la obra que tan bé havia comen~aday així sols
resta imprks 10 llibre primer.

Amb aquestes paraules s'expressa el jesuita P. Pere Gil (i551-1622) en una mena
d'histbria general i de Catalunya que tenia en projecte, el manuscrit de la qual resti
inconclbs i, pel que conec, no ha estat estudiat fins ara.1 Es refereix a l'obra histbrica de
l'humanista barceloni Francesc Calqa, el seu tractat De Catalonia, el volum primer del
qual fou publicat el 1588, amb la promesa d'editar-ne quatre més. Dels mots de Gil,
suara considerats per primer cop, podem deduir amb més seguretat que no pas fins ara,
ja que es tracta d'algú que conegué personalment Calqa, l'existbncia real dels altres quatre llibres (diu que els consulti manuscrits) que aquest havia anunciat (De Catalonia, f.
120r). Podem, a més, establir amb un xic més de precisió la seva data de naixenqa, atbs
que parla de la seva edat l'any 1598: més de 77 anys. Calqa nasqué, doncs -si li atorguem 77 anys fets en aquella data-, el 1521; no pas el 1518, com fins ara hom addui'a a
partir d'uns mots forqa més laxos de Jeroni Pujades.2
Feta aquesta precisió inicial bio-bibliogrifica, que ens ha dut in medias res, val a
dir que, en aquest aspecte, poca cosa més podem afegir a les dades i a les pertitents
observacions de Joaquim Molas en un article ja antic en el qual atorgava per primer cop
una atenció individualitzada al nostre personatge (Molas 1978). Remetem, doncs, en tot
a aquell lloc i només traqarem breument un recorregut per la vida i l'obra de Francesc
Calqa, tot insistint en algun detall poc remarcat o nou, en una mena de status quaestionis. Diguem, a més, que els mots del P. Gil addui'ts a l'encapqalament tenen la virtut
suplementiria de centrar l'objectiu en la part més important, la histbrica, de la producció de Calqa, a la qual ara no podem referir-nos si no és, exclusivament, per a espigolar-

1 Ms. 112, Biblioteca del Seminari de Barcelona, f. 53v; FAbrega 1965, 282; Prats & Rossich
1988, 28, n. 28.
2 Casas Homs ed. 1975, 231-32; Molas 1978, 79.

ne alguna precisió biogrhfica o fer llum sobre algun aspecte concret de les seves idees o
inquietuds.3
D'altra banda, el propbsit d'aquestes ratlles és Únicament de servir de presentació a
un inventari de la producció pobtica de Calqa, en l'edició de la qual anem treballant de
fa temps, paralelelament a l'edició, traducció i estudi de la seva producció histbrica. A
l'arreplega que hem anat fent, i que encara no donem pas per conclosa, cal afegir-hi les
peces que diverses persones ens han fet arribar.4 Tot plegat configura l'estadi actual del
conjunt de la producció pobtica de Calqa, una produccó integrada per un seguit de poemes laudatoris o de circumsthncies, molt característics de l'bpoca i de l'ambient erudit,
amb alguna breu incursió en algun altre g2nere o temhtica, escrits preferentment en llatí
i catalh, perb ocasionalment també en castellh i en grec, cosa que ens ha permbs de parlar d'obra pobtica quadrilingüe.

DADES BIOGR&IQUES: ESTAT DE LA QUESTIO
Si ens aturem encara un instant en la persona de Francesc Calqa, tot i que no disposem de dades noves sobre el seu origen familiar, hi ha una conjectura no pas forassenyada a fer: la de relacionar-10 amb Joan Llorenq Calqa, notari de 17escrivaniade la
ciutat i un dels escrivans que redactaren el quart volum de l'anomenat "Llibre de les
solemnitats", més concretament la part que va del 1515 al 1545, com explica Agustí
Duran i Sanpere, i que podria haver estat el pare del nostre Francesc. Duran mateix,
en parlar dels escrivans en un altre moment, esmenta no Joan Llorenq, sinó un
Francesc Calqa (?).5
D'altra banda, una referbncia de Pujades no posada de relleu fins ara ens informa
que la processó de les festes de canonització de sant Ramon de Penyafort, el 24 de
maig de 1601, pass8, després del carrer del Regomir, pel Forn de la Palma i pel carrer
de mossZn C a l ~ aAvui
.
dia entre el Regomir i la plaqa de Sant Just només hi ha un
carrer, el dit de la Palma de Sant Just, perb, fos com fos, la cosa indica que o bé tenia
un carrer amb el seu nom o la seva figura era tan rellevant que havia donat ja nom, si
més no en el llenguatge corrent, a un tros de carrer, on ell tenia la residbncia, en ple
cor de la ciutat.6
Hi ha una dada, aquesta si ben significativa, a parer nostre, sobre el Calqa personatge públic que fins ara tampoc no s'ha pres en consideració i que explica, més que
la seva obra escrita, el prestigi social que l'home tingué a la seva ciutat. La dada prové
d'una simple ullada al Manual de novells ardits i a les Rúbriques de Bruniquer. En
3 Una primera aproximació global al contingut, a les fonts i a la significaci6 del De Catalonia liber
primus l'hem realitzat en el nostre treball de doctorat Tradició, versemblanca i erudici6 en el De
Catalonia liber primus de Francesc Calca (1588). Unes impressions de lectura, el curs passat.
4 He d'agrair, i ho faig com cal, la col~laboracióen aquest aspecte d7Amadeu-J.Soberanas, Albert
Rossich, Eulalia Duran i Robert Archer, els quals m'han proporcionat textos de C a l ~ ao bé indicacions d'on podia trobar-ne. La institució Hispanic Society of America, de Nova York, ha tingut l'amabilitat d'atendre'm a distancia sempre que m'hi he adre~at.Així mateix faig constar el
meu reconeixement a Mariangela Vilallonga per la seva orientació amatent i a Albert Rossich
pels suggeriments i les dades que n'he rebut tothora en aquesta qüestió i en d'altres. Dec també
notícies bibliografiques i temps dedicat a discussió d'idees a Joaquim M. Puigvert, Pep
Balsalobre i Lluís Lucero, i aprofito per a fer-ho pal&.
5 Duran 1973,291-292 i 1974, 146-152.
6 Casas Homs ed. 1975, 127.

totes dues obres (i també a les Memorias históricas d7Antonide Capmany) apareix un
Francesc Calqa com a conseller de la ciutat el 1576 i com a conseller en cap el 1583.
Hom pot pensar que sigui un altre personatge, és cert, per6 el cognom Calqa no és freqüent entre els dirigents ciutadans, no ho és almenys com ho són d'altres (d70ms,
Carrovira, Magarola...); entre el segle XIV i el XVIII no n'hem trobat cap més.
Pensem que es tracta molt versemblantment del nostre Francesc Calqa, que presidi,
doncs, el consell municipal barceloni. Fins ara ningú no ho havia assenyalat.7
Barceloni, doncs, fins al moll de l'os, Calqa havia rebut una formació adient al
seu rang de cavaller, sembla que pogué tenir per professor Martí Ivarra, i fou certament professor de filosofia, de retbrica i de grec a 1'Estudi General de Barcelona, com
ell mateix confessa en el prefaci del De Catalonia (f. 3v), en un moment especialment
notable de lYacad6miabarcelonina: el que visqué sota la direcció del prestigiós tebleg
i hel-lenista Cosme Damia Hortola, a partir de 1544 i fins a 1559 en una primera fase,
sembla que més brillant. Hi continua després i encara hi era en una segona etapa d'esplendor, a partir de 1571-72, amb nous estatuts i l'arribada, procedent de Val6ncia, de
l'hel-lenista Pere Joan Nunyes, amb qui convisqué i els llibres del qual elogia; un
segon moment marcat ja per una tensió ideolbgica major i la proscripció de certes
obres per erasmistes.8
Tot i que hom ha repetit, seguint el text de Pujades, que resti vinculat a la universitat fins a la seva mort, ell afirma en el prefaci esmentat més amunt del De Catalonia
que escriví l'obra, el primer volum de la qual edita el 1588, un cop jubilat. Durant la seva
estada a la universitat participi en nombrosos tribunals que el relacionen, entre d'altres,
amb Lluís Joan Vileta i Antic Roca; aquest darrer li dedica una obra seva on l'elogia per
la seva tasca en la,renovació de la puresa i l'eleghcia de l'eloqükncia llatina en l'ambient acad6mic.g Es molt probable que intervingués sovint en actes públics, ja no de
carlcter docent o administratiu, que tinguessin lloc a la universitat o hi estiguessin vinculats d'alguna forma, com ara els certamens poktics. Precisament diversos dels seus
poemes, com veurem, són fruit de la seva participació en certamens, com a concurrent o
com a jutge.10
Calqa mori el gener de 1603, probablement als 82 anys i cec <<devellesa y studi,
(Casas Homs ed. 1975, 231). Tingué ja durant la seva vida, com hem vist, una celebritat gran a casa. A més dels mots del P. Gil, els fins ara desconeguts i els altres (Iglesias
1949, 83-86) o els suara indicats de Roca, l'any 1589 és esmentat amb elogi per Dionís
7 Veg. Capmany 1779-1792 [1963, 11-2, 10351 [hi apareix extret (per insaculació) el 1575
ccFrancesch Calca,, (sic) i el 1581 (!) <<GalceranCalca,, (!). Veg. també Schwartz et alii 1892Francesch Cal~a,militar* és extret conseller t e r ~ i] 339-358 [és extret
1975, V, 155 [<<mossbn
conseller en cap de la ciutat el 1582 en l'habitual sessió de relleu de-cada 30 de novembre i
exerceix el cirrec, amb diverses incidbncies, durant tot l'any 15831; Id. VI, 98 [noticia de la
mort a Calais dels cavallers catalans Hug de Montcada, fill del marqubs dYAitona,i Joan
Setantí, integrants de la dita <<Armadainvencible,,, el 4 d'octubre de 1588, cf. infra Apbndix,
poema 191; Id. VII, 337 [processó de sant Ramon de Penyafort pel Forn de la Palma; cf. Casas
Francesc Calla (Calsa), ciutadb,, jurat en el certamen
Homs ed., 1975, 1271 i 357 [<<mossbn
de St. Ramon de Penyafort de 16021. Veg. també Carreras & Gunyalons 1912-1916, I, 49
[conseller terG el 1575 i conseller en cap el 15821.
8 En les obres de C.D. Hortoll, In Canticum Canticorum explanatio, 1583, *8 [preliminars, biografia d'Hortoli], i de Mateu Aymerich, Nomina et acta episcoporum Barcinonensium, 1760,
171-173, hi ha dades sobre l'ambient universitari barceloni. Veg. també Fernández 1988 i
1993, i López Rueda 1994.
9 Antic Roca, Zn Aristotelis praelectiones, 1570, f. a r-v.
10 Molas 1978, 81; Rubió 1953 [1985, 28, 31, 121-1251; Ferrando 1983, 888-890.

Jeroni de Jorba, un competidor en dreqar lloances patribtiques, no tant erudit ni de lluny,
que es decanta vers el castelli -diguem-ho tot passant, servint-se amb voracitat en el seu
text de Jeroni Pau i del mateix Calqa- no pas ccpor menosprecio de nuestro lenguajen ans
perqub ccquitada la latina ninguna es mas entendida que la castellana>>.ll

L 'OBRA HISTORICA I EL SEU RESSO
El De Catalonia, tingué una posteritat feliq i fou molt addu'it i citat, si no copiat,
com diem, sobretot al XVII. Manescal se'n servi, sense dir-ho, a bastament, com també
l'esmentat P. Gil, que el segueix de molt a prop en aspectes que avui no tenim (Iglesias
1949); l'usen com a base i l'esmenten Francesc Diago, Jeroni Pujades, Andreu Bosc i
Esteve de Corbera.12
Calqa és esmentat, el segle XVII, en els catalegs més o menys específics o prolixos
de persones il.lustres del món de les lletres o que serveixen de base a obres d'altri (P.
Gil, A. Bosc, N. Antonio, M. Marcillo, E. de Corbera), a partir dels quals passi, sens
dubte, a Torres Arnat.12 Encara al XVIII se'n parla entre els millors homes de lletres de
la vida barcelonina de la seva bpoca (Aymerich, Nomina, 1760, 171-173). A més, apareix també esmentat en relació amb les seves idees sobre l'origen i constitució de la llengua catalana en l'obra d'Antoni de Bastero i en aquest aspecte ha desvetllat interbs darrerament entre nosaltres i ja hi havia estat addui't la centúria passada (Du Cange).l4
Un episodi significatiu de la vida de Calqa fou el seu paper d'assessor, per encirrec
dels diputats del General cccom a persona molt entesa en coses de corbniques>>,del pintor italii Felip Ariosto que havia de pintar els comtes de Barcelona i reis d'Aragó per a
la corporació (1587-1588), i la seva peripkcia en insistir a posar-hi reis moros, amb la
consegüent protesta d'algunes persones influents.15
11 D. J. de Jorba, Descripción de las excellencias ... de Barcelona, 1589, A2; l'esment de C a l ~ a
és al f. 29v.
12 Onofre Manescal, Sermó vulgarment anomenat del sereníssim senyor don Zaume Segon,
Barcelona, 1602; Francesc Diago, Historia de 10s victoriosísimos antiguos condes de
Barcelona, Barcelona, 1603; Jeroni Pujades, Corbnica universal del Principat de Cathalunya,
Barcelona, 1609; Andreu Bosc, Sumari, índex o epítome dels admirables i nobilíssims títols
d'honor de Catalunya, Rosselló y Cerdanya, Perpinyh, 1628; Esteve de Corbera, Vida y hechos
maravillosos de doAa Maria de Cervellón, Barcelona, 1629, i Id., Cataluña Zlustrada, Nhpols,
1672. Veg. també, sobre la historiografia catalana d'aquest període, Cortadella 1994, 37-38.
13 P. Gil, ms. 112 Bibl. Sem. de Barcelona; Bosc, Sumari; Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana,
Roma, 1672,315; Corbera, Cataluña Zlustrada, 383; Manuel Marcillo, Crisi de Cataluña hecha
por las naciones estrangeras, Barcelona, 1685, 315; Fblix Torres Amat, Memorias para ayudar a formar un diccionari0 critico de 10s escritores catalanes, Barcelona, 1836, 132.
14 Postigo 1975; Colon 1978,54-55; Rafanell 1991, 16, 64-67 i 1992, 15-19, 23-26; Feliu et alii
1992,26; Rossich 1995, 129-141; Du Cange,1883-1887 [1954], XXVII. L'esmenth també, en
relació amb les idees lingüístiques sobre l'origen del catal&,Josep Ullastre en el seu <<Breu
tractat de les llengües...>> que inclogué en la seva Gramdtica catalana, elaborada entre 1743 i
1762 i que va restar inbdita, i igualment féu, directament o a través de Manescal, Agustí Eura
(veg. Feliu et alii 1992, 85 i 127-128).
15 Puig & Miret 1909-10,456-63. El pintor Ariosto havia pintat ja els reis d'Aragó per als diputats
aragonesos i el trobem a Saragossa entre l'agost de 1586 i el juliol de 1587, quan passh a
Barcelona i rebé l'enckrec dels diputats catalans. En relació amb el treball a Saragossa, veg.
Morte 1988, 1188-189, 299, 303, 308-310. Sobre la seva tasca a Barcelona, veg. Parpal 1901 i
Garriga 1986, 169 i 204. Pel que fa a la rellevbcia de les dries de retrats reials en aquesta &poca
com a elements de legitimació dinhstica i d'afirmació corporativa o "nacional", veg. Civil 1990.

Modernament, si descartem, doncs, aquest darrer episodi, l'obra de Calqa, fins a
l'article esmentat de Molas (1978), només havia rebut l'antenció d'alguns estudiosos de
la nostra historiografia, com ara Miquel Coll Alentorn o Josep Iglesias.16 Precisament
Coll Alentorn fou el primer a aventurar Calqa com a autor de 1'Epítome de la genealogia dels comtes de Barcelona, cosa que afegiria un text nou a la seva producció historiogrifica amb una notable posteritat.17 En el camp literari només n'havia parlat amb una
visió Amplia el mestre Rubió, ell que dedici la major part dels espais destinats a la prosa
en la seva obra a la prosa histbrica.18 I certament, enfoca bé la qüestió, atks que la
rellevincia del personatge és sobretot historiogrifica: Calqa és sempre esmentat per altri
en relació amb els antics comtes de Barcelona i amb la llegenda d'Otger Cataló i els nou
barons, (a més de les divisions civils i eclesiistiques del país i, com ja hem vist, l'origen
de la llengua catalana).
En relació amb aixb darrer, cal dir que Calqa aspirava, com també d'altres, a rebre
un nomenament oficial de cronista de la part catalana de la Corona d7AragÓ,com es
desprkn del prefaci del De Catalonia. L'aragonks Zurita havia estat designat cronista el
1547 i el 1564 les Corts catalanes havien sol.licitat la creació d'un cirrec similar o
almenys un encirrec concret perqui: ccper la falta de histbrias 10s fets y cosas antigas del
Principat de Cathalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya resten olvidats>>.Calia, doncs,
redactar ccuna crbnica en lati y una altra en vulgar cathali [...I de totas las cosas notables
dels dits Principat y Comtats>>,i que la persona triada fos entesa en eccorbnicas y histbrias
naturals>>.lg
Calqa es proposi d'enllestir una obra d'aquesta naturalesa, histbrico-geogrifica, i així ho fa constar en el darrer foli (120r), com ja hem dit, en anunciar el contingut
de la resta de volums (els quatre malauradament perduts). Vegem el fragment:
[I] Atque haec quidem habuimus de Cataloniae quae in hoc primo nostrae chirographiae libro diceremus. [2] In quattuor autem reliquorum librorum uno totius prouinciae
situm, figura, spatium, longitudinem latitudinemque ac distributiones praecipuas tradituri sumus. [3] In tertio uero totius operis nostri uolumine dioeceses, hoc est, distributionem per episcopatus factam exponemus. [4] In penultimo autem libro diuisionem
Cataloniae per praeturas, propraeturas ac baiulias, ut sic loquar, traditam explicabimus.
[S] AC tandem in ultimo uolumine montes, ualles, campestresque regiones quales ubique sint aperiemus necnon fontium descriptiones amniumque spatiorum quae inter
amnes sunt ob oculos omnium subiiciemus.

És a dir:
[I] I aquestes són certament les coses que tenia a dir sobre Catalunya en aquest primer
llibre del meu manuscrit. [2] En l'un dels altres quatre llibres, perb, em disposo a ofe-

16 Coll 1992a, 36 i 1992b, 75-76; Iglesias 1949, 83-86.
17 Coll 1991, 303 i 1992b, 76; Carcia Cárcel 1985, 88; Constitutions y altres drets de
Cathalunya, Barcelona, 1588-1589; Constitutions y altres drets de Cathalunya, Barcelona,
1704. He dedicat unes pagines a aquest tema en el meu treball de doctorat Epítome de la genealogia dels Comtes de Barcelona. Estudi introductori i edició d'aquest curs passat.
18 Rubió 1953 [1985, 69-70] i 1990, 120; Molas 1986, 269.
19 Sánchez 1993, 549-550; Rubió 1913. La impressió que Catalunya no té "histbries" i per aixb
no és considerada per les altres nacions apareix, a partir de mitjan segle XVI i en endavant,
amb una gran profusió (i algun cop la queixa més o menys explicita que no s'hi destinen diners
públics). En parlen, entre d'altres, el mateix Calqa (De Catalonia, prefaci-dedicatbria als diputats del General), el P. Gil (ms. 112 de la Bibl. del Sem. de Barcelona, f. 51-52), Manescal
(Sermó..., lletres dedicatbries), Pujades (Coronica...) i Esteve de Corbera (Cataluña Zlustrada,
lletres dedicatbries).

rir la situació, fronteres, territori, longitud i latitud i les divisions principals de la província sencera.[3] En el tercer volum del conjunt de la meva obra exposaré les dibcesis, so és, la distribució feta per mitji dels bisbats. [4] En el penúltim llibre desenvoluparé la divisió tradicional, per dir-ho aixi, de Catalunya en vegueries, sots-vegueries i
batllies. [S] I finalment en el darrer volum oferiré quina mena de muntanyes, valls i planes hi ha i on es troben, i també presentaré per al coneixement general les descripcions
de les fonts i dels rius i dels territoris que hi ha entre els rius.
Es troba, doncs, també, en la línia d'una tradició plenament vigent al segle XVI, la
del tractat geogriific humanístic, molt atent a qüestions etimolbgiques i filolbgiques, aixi
com a les antiguitats.20 Calqa col.loci, a més, a 17inicidel llibre una lletra dedicatbria als
diputats del General (on es parla de continuar o aturar la feina) i un poema dedicat a Joan
Cristbfor Calvet dYEstrellaque el 1587 havia estat designat cronista del Nou Món (Díaz
1992, 121) i amb qui mantenia, segons que sembla, una relació flu'ida. Tot plegat rebla
encara més la seva convicció que el país esta mancat d'il.lustraci6 histbrico-natural, sobretot de consum internacional, en llatí, i l'aspiració d'ésser cridat a omplir aquest buit.
D'altra banda, pel que fa a les valoracions crítiques de l'obra histbrica de Calqa, val
a dir que totes són breus i foren fetes en contextos que no afavorien la matisació ni una
atenció individual al personatge. Rubió retrati el seu intent historiogrific com un fracis,
un intent mancat de sentit crític, quasi un exercici retbric, mentre que per al pare Miquel
Batllori alguna cosa del criticisme inaugurat per l'aragonks Zurita es troba ja en el barceloní, tot i que li retreu d'haver emprat un cccorrecte i fred llati manierístic>>.21Només
Coll Alentorn aborda, a parer nostre, una valoració més afinada de l'obra, més centrada
en la seva temitica general i producte d'un capbussament més generós en el seu contingut (Coll, veg. supra n. 14 i 15).
Hem dibuixat, doncs, a grans trets el panorama vital i productiu de Calqa, amb els
diversos horitzons vers els quals, a parer nostre, cal anar avanqant per tal d'acabar tenint
finalment una visió completa del personatge; un panorama en el qual hom esperaria trobar, i no és aixi, alguna emanació de la seva feina professional, algun treball gramatical
o retbric, en la línia dels que altres personatges del mateix ambient universitari van generar (Nunyes, Jolis, Escobar ...)
Hem de dir encara, abans de passar a la producció versificada, que, si hom volgués
ésser en la prosa tan rigorosament escrupolós com en el vers, pel que fa a la recopilació
de material, caldria afergir-hi tres o quatre petits fragments trobats ací i allii de prosa
estrictament burocritico-administrativa (censures d'obres de P.J. Nunyes) i protocoliria
(breu epístola al lector, exculpant-se de les errades que, tot i la seva acurada correcció,
s'han esmunyit per deixadesa dels impressors en l'edició pbstuma de 1582 del comentari del Cantic dels cantics de C.D. Hortoli). Aquests textos ens aporten la modesta, per6
Útil dada que Calqa tingué també aquestes ocupacions. D'una banda, la tasca més antipiticament filolbgica de corregir textos d'altri, en llatí o en grec, i barallar-se amb els tipbgrafs (el 1560 refusi de participar en 17ediciódel Lexicon de Nebrija promogut per Antic
Roca, perqub tenia tanta feina que no li quedava ccinterspirandi aliquem [...I locum>>,
20 Vilallonga 1992. La interessant introducció de Joan Tres a Comte ofereix una perspectiva
sobre l'interks per la descripció geogrifica i per l'etimologia, aixi com sobre les característiques generals de la historiografia humanística (Tres ed. 1995). D'altra banda, sobre el orígens
i consolidació de la tradició antiquiria a Europa com a disciplina independent, precisament el
darrer quart del XVI (amb antecedents clars el XV com ara Flavio Biondo, que Calsa coneixia bé), veg. Mazzocco 1985.
21 Rubió 1953 [1985, 691 i 1990, 120; Batllori 1979, 139-140.

Lexicon f. a3r), i d'altra banda, la funció, no menys antipitica sempre, de vigilincia ideolbgico-moral del censor en un moment de més conflicte i, doncs, de més rigor; en el seu
cas Únicament l'hem trobat com a censor de les Zntitutiones Rhetoricae i de les gramitiques gregues de Pere Joan Nunyes.

Pel que fa al que hem anomenat producció poktica de Francesc Calqa, la integren
fins avui un conjunt de 30 poemes (30+5, si acceptem l'atribució dubtosa de cinc més),
majoritiriament de circumstincies, com ja hem avanqat, i alguns altres, quasi sempre
inclosos en fulls liminars d'obres prbpies (De Catalonia) o d'altri. Quant a la llengua en
quk són escrits, s'hi dóna una preponderincia clara del llatí (19+1 poemes), hi té un pes
important el catali (9+4) i hi ha dos testimonis esporidics en llengua castellana i grega
respectivament. Ens referim d'antuvi als poemes sense dubtes d'atribució i, en acabat,
ho farem al altres.
La producció llatina (poemes 1-3,5,8-12, 14-20,23,25 i 27 de l'inventari) és escrita tota ella en dístics elegíacs (hexhmetre i pentimetre), el metre més apropiat per a la
poesia laudatbria, perb també vinculat al vers heroic (hexhmetre). El novel.lista alguerks
Antoni de Lofrasso, en el poema en castelli que dedica a Calqa, diu que el barceloni és
més famós que alos de Grecia y Mantua,, i que el seu vers, que ell ha vist <<enun rico
catálogo preciadon, ha arribat a dalt de tot <<delas heroicas obras vitorioso,,, en un elogi
desmesurat i una referkncia transparent als mestres de l'kpica, Homer i Virgili (Molas
1978, 80). Si C a l ~ apractici abans de 1573 la poesia kpica llatina, estrictament hexamB
trica, no ho sabem; l'al.lusió, perb, pot molt ben indicar l'edició de 1560 de les obres
dYAusiisMarc, on Calqa aporti, a més d'un sonet en catali (poema 4), un poema en distics llatins In 1audemAusiaeMarci (poema 2), del qual el de Lofrasso sembla un
C a l ~ atitula quasi sempre els poemes com a carmina, denominació genbrica ja
usada pels antics i que en la poesia neollatina abra~agkneres diversos. Només en dos
casos es refereix a les dimensions del poema (exasticon, poemes 5 i 25), en un cas fa una
referkncia explicita al gknere (epitafi, poema 9). La resta de poemes són laudatoris d'obres o d'autors i, doncs, són <<decaricter estrictament llibresc,, (Molas 1978, SI), bé que
hom pot rastrejar-hi els ressons de la familiaritat amb la literatura clissica i amb l'element mitolbgic, prbpia d'un professor de retbrica.
Hi ha, perb, una excepció: la del poema 19. Tot i tractar-se també d'una lloanqa ho
és d'un personatge desaparegut, l'almirall Hug de Montcada, i en fa un elogi no pas convencional, sinó que té una dimensió narrativa, lleugerament kpica. Es tracta del darrer
dels poemes liminars inclosos al De Catalonia (f. VIIIv), és potser el més interessant de
l'obra de Calqa, el menys adreqat a lloar una obra o un autor contemporani, a recomanar-ne la lectura, en fi, és el poema més "literari", per dir-ho d'alguna manera, que en
conservem. L'estudi de les fonts clissiques, els ressons i les iuncturae, ofereixen el perfil d'un Calqa molt bon coneixedor dels autors clissics (Virgili, Ovidi, Catul) i sobretot
preocupat per la transmissió, dit molt de pressa, de la idea d'uns catalans encara decididament implicats en fets rellevants de la monarquia. Potser es tracta de la darrera ocasió
(s'ha parlat de Lepant com un punt final en aquest aspecte) en quk hom vol lloar un
catali dirigent, en el nivell que sigui, d'afers hispinics, un catali digne de lloanqa per la
seva condició de cavaller i pel seu paper heroic.
22 Roca 1992; Les obres del valerós cavaller y elegantíssirn poeta Ausias March, Barcelona,
Claudi Bornat, 1560, ff. AIIIv i AIVr.

Hug de Montcada, moria, segons que sembla, el mateix mes d7agostde 1588 (mes
i any de l'entrada en premses del De Catalonia) davant les costes de Calais comandant
unes naus de la famosa <<Armadainvencible,,. En arribar la notícia de la desfeta a
Barcelona a primeries d'octubre, Calqa volgué, com confessa, col.locar ací aquest poema
<<perqui:
la pigina no restés en blanc,,, per aprofitar 17espai,i encara hi fou a temps. La
mort s'havia produi't, diu Calqa, nuper ("recentment"). De fet, la participació catalana en
l'empresa (Montcada, Setantí...) no fou sinó residual i s'ha dit que el desastre de l'estol
de Felip I1 fou acollit amb fredor a Catalunya.23 Amb tot, trobem ací un testimoni d'interbs per part, si més no, d'un determinat sector. La lloanqa clissica del personatge és
reblada al final per la presbncia de Judes Macabeu, figura present entre els Neuf Preux
de les llegendes medievals c<prototipusdel valor i de l'esperit cavalleresc~~.24
En definitiva, doncs, la producció llatina de Calqa, se situa -llevat d'algunes excepcions i tot i revelar una formació clissica notable- en el context general de la poesia neollatina entre nosaltres, basicament obra de professors, juristes o eclesihstics, de poeteserudits.25I encara en el cas de Calqa no en coneixem cap obra de dimensions importants,
amb edició prbpia i separada; simplement es tracta, com hem dit, de poemes de circumstincies. Per les seves dimensions, els més remarcables són els poemes 10, 19 i 23.
Únicament el poema 14, el dedicat al bisbe Loris, no duu l'expressió de l'autor, per6
diverses raons ens porten a creure indefectiblement que el poema és obra de Calqa: es
troba en la seva prbpia obra De Catalonia; s'hi parla dels arxius de la catedral de
Barcelona, que Calqa esmentari després en el capítol 2 de la mateixa obra (f. 9v); i finalment, hi apareix l'expressió, cara a Calqa, patriae pietas et amor, també present al seu
poemaAd librum (poema 18).
El sol poema en grec és, en realitat, un simple dístic dedicat a Pere Joan Nunyes per
part de Calqa, professor també de grec a 1'Estudi General, que usava els llibres de text
de Nunyes i que actui com a censor, com ja hem indicat, en l'obra gramatical que conté
el breu poema (núm. 7).
Si passem a l'obra catalana, el seu interbs per a la histbria de la introducció de la
mbtrica italiana entre nosaltres i de l'afianqament del sonet ja ha estat apuntada i estudiada, així com la constatació de la seva absoluta fidelitat al decasildab clissic ausiasmarquii. A més del que acabem de dir, hi ha també a posar en evidbncia 1'6s general, en
les poques composicions extenses, de les cobles clhssiques (8-10 versos).26
Si hom en fa un balanq, hi troba efectivament que tots els poemes en catali (4,
13,21, 22, 24, 26, 28,29 i 30) són escrits en decasíl.labs clissics, cesurats a la quarta, amb alguna lleugera vacil.lació vers el decasíl.lab italii o no cesurat (que de
vegades pot resultar cesurat a la sisena, si hom fa coincidir l'accent mixim en mot
agut). Un sol cas hi ha, ja constatat per Rossich (1986, 16, n. 56), en qub estranyament un vers dodecasíl.lab (6+6) apareix en una composició en decasíl.labs, sense
que aparentment hom pugui detectar-hi cap anomalia de sentit o error tipogrific
(poema 30, v. 1).
Pel que fa al tipus de composicions, hi és majoritari el sonet, atbs que també hi són
majoritaris, com en la producció llatina, els poemes laudatoris liminars en obres d'altri (poe23 Garcia Cárcel 1985, 72; Coll 1992, 373.
24 Coll 1993a, 19; Rossich 1986, 7-8.
25 Alcina s.d. i Alcina 1990,22-27. Pel que fa al risc de caure en l'academicisme i en la imitació
servil d'una gran part de la poesia neollatina i, en general, per als seus mktodes i gkneres, veg.
Ijsewijn 1977,262 i s., i també Laurens 1975, 15-22. He aprofondit en aquest hmbit de la producció llatina en el meu treball de doctorat La producció podtica de Francesc C a l ~ a(15211603) amb especial referdncia a la producció en llengua llatina, redactat aquest curs passat.
26 Rossich 1986. En general per a tot aquest apartat de comentari mktric, veg. Bargalló 1991.

mes 4, 21, 22, 24, 28 i 39) que solen tenir una predilecció pel sonet. Els sonets emprats per
Calqa responen a l'estructura ABBA ABBA CDE CDE (núm. 4,21 i 22) o bé ABBA ABBA
CDE DCE (núm. 24,28 i 30). Algun cop s'usa en aquesta funció laudatoria o de recomanació la cobla clissica o esparsa (poema 26). El tipus de cobla que hi trobem és de 3.0 versos,
formada per una octava cadeno-encadenadai un apariat final (ABABCDCD EE).
Aquesta mena d'estrofa catalana tradicional és també la que usa Calga en les composions més extenses que en tenim i que, a més, comporten una llibertat compositiva i
temitica més gran per a l'autor, ja que no es tracta de l'habitual poema de recomanació
(poemes 13 i 29). El primer d'aquests poemes constitueix la participació de Calqa en un
ccmodest certamen,, tingut a Barcelona el 1585 sobre la diferkncia entre l'amor i el desig.
En un context en quk hi ha contribucions en llati, italii, castelli i catali, celo senyor
Francesch Calqa,,, un dels pocs a participar en catali, opta per una tirada de cinc cobles
formades per octava creu-caudada i apariat (ABBACDDC EE).27
L'altre poema és la tan coneguda, editada i comentada Sent2ncia del certamen poktic de sant Ramon de Penyafort (1601) on un Calqa octogenari, encastellat en el model
ausiasmarquii, fa la vindicació de l'escriptura en catali i anatemitza les modes forasteres. Aquí usi les octaves clissiques creu-caudades: set octaves seguides i dues més d'esparses. Pel que fa al contingut i estil, que manté la modkstia, té 17inter6sd'aportar una
valoració sobre poesia que s'escrivia llavors i els criteris amb quk la féu. Glossi el tema
de la Sent2ncia de 16017 la defeccció dels poetes catalans, un canonge-poeta que morí el
1641 i que estigué també vinculat als certimens: Jeroni Ferrer de Guissona. L'editaren
més modernament, com a mínim, F.P. Briz i A. Bulbena.28
Si en l'obra catalana, com ja hem indicat, és molt infreqüent, per6 es dóna alguna
petita vacil.lació vers el decasíldab no cesurat, aquesta mena de vers és el que Calqa
empra quan escriu en castella (poema 6). La mateka qüestió, la de la desaparició de la
pausa interna en el decasil.lab, ha estat posada en evidkncia pel que fa a l'obra castellana de Pere Serafí (Rossich, 1986, 15). Es tracta de 17elogi a l'alguerks Antoni de
Lofrasso, autor en castells de Los diez libros de Fortuna de amor (1573), on li retorna
les floretes que aquest li llanqava tot just un full abans i li diu que es fara famós ccen el
ocaso)) (Hespkria= Hispinia, el país del ponent) i per ventura també ccen el Toscano>>,
cosa que devia ser llaminera per a l'alguerks.
Hi ha encara cinc poemes més que hom ha suggerit de vegades d'atribuir a
Calga (els incloem en l'inventari dins l'ordre cronolbgic i a continuació del darrer
atribu'it amb seguretat, sense alterar el recompte global). D'una banda, hi trobem un
poema dedicat a Antic Roca (el poema 5bi~)en la seva Arithmetica (Barcelona,
Claudi Bornat, 1565, f. viii v), de fet un epigrama laudatori llati molt similar pel que
fa al contingut al que és clarament de Calqa (el poema 5); la disposició de la pigina, a parer nostre, induiria a creure que es tracta d'un text del mateix autor, ja que
el titol general, escrit en caricters molt més grossos, és el corresponenet a Calqa
( F M C I S C I CALCAE / de Antichio Rochano Gerundensi / Exasticon, és a dir,
"Existic de Francesc Calqa sobre el gironí Antic Roca") i sembla que hom hagi volgut dissimular l'autoria del segon poema posant-hi el titol, clarament més petit
tipogrificament, de Amici cuiusdam de eodem ("D'un amic sobre el mateix"). Tot i
el raonament precedent, l'incloem com a dubtós.
27 Archer 1991. Robert Archer estudia el ms. B2470 de la biblioteca de la Hispanic Society of
America, de Nova York, que revela un certamen inkdit, el de 1585. El text de C a l ~ aque hi
figura, i que ens ha fet arribar amablement, acreix notablement la producció catalana de C a l ~ a
i hi aporta una dimensió, dintre de les limitacions del cas, més creativa.
28 Camps & Santaeulkia 1982, 601-623; Molas 1978, 94.

5 1565
DE ANTICHIO
ROCHANO
(dístics elegiacs, 6 v.)
Antic Roca, Arithmética, Barcelona, Claudi Bornat, 1565, f. [viiilv.
5bis 1565
DE EODEM (dístics elegiacs, 6 v.)
Antic Roca, Arithmética, Barcelona, Claudi Bornat, 1565, f. [viiilv.
6 1571
AL AUTOR (sonet en decasíl.labs no cesurats)
Antoni de Lofrasso, Los diez libros de Fortuna de Amor, Barcelona, 1573, f. Sr. [Ed.
facs.: Roca 1992.1
7 1575
npb5 zbv 'lo&vvrv ~ o w v v ~ a ~(dístic
o v elegíac, 2 v.)
Pere Joan Nunyes, Alphabetum Graecum, Barcelona, Pere Malo, 1575, f. Av.
8 1575
AD EVNDEM (dístics elegiacs, 6 v.)
Pere Joan Nunyes, Alphabetum Graecum, Barcelona, Pere Malo, 1575, f. Ab.
9 1577
COSMAE
DAMIANI
HORTOLANI
EPITAPHIVM
(dístics elegiacs, 8 8 . )
C.D. Hortoll, In Canticum Canticorum Solomonis explanatis, Barcelona, Jaume
Cendrat, 1577. [Revisada altra ed. 1583, f. [III]v.]
10 1577
DE LAVDIBVS COSMAE
DAMIANI
HORTOLANI
(dístics elegiacs, 54 v.)
C.D. Hortoll, In Canticum Canticorum Solomonis explanatio, Barcelona, Jaunle
Cendrat, 1577 [revisada altra ed. 1583, f. [X-X]V.]

11 1578
EPIGRAMMA
AD PETRVM
IOHANNEM
NVNNESIVM
(dístics elegiacs, 12 v.)
Pere Joan Nunyes, Institutionum Rhetoricarum libri quinque, Barcelona, Sebasvnh de
Cormellas, 1578, f. [VIIIIv. [Edicions posteriors, també revisades, de 1585 i 15931
12 1579
IN LAVDEM ANTONII
IOLIS(dístics elegiacs, 12 v.)
Antoni Jolis, Adiuncta Ciceronis, Barcelona, Jaume Cendrat, 1579, f. VIv..
12"is 1580
CAL'LZOPE
~lltP1GP
Libel1 de la Inmortalitat de l'hima nostra, Barcelona, 1588 [G.Vidal i VaSeaac.'
ed., La Renaixensa, vol. VIII, Barcelona, 1872, p. 61
CANT DE

13 1585
SCRIUREEMPRENENTS LES MOLTES DISTINCTIONS ... (5 cobles de 10 versos, octava i apariat; decasíl.labs, 50 v.)
Ms. B2470, Hispanic Society of America, Nova York, ff. 26v-28r.
14 1588
AD D.D. IOANNEM
DYMAMLORIS(dístics elegiacs, 14 v.)
F. Cal~a,De Catalonia, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588, f. VIU.

15 1588"
AD CHRISTOPHORVM
CALVETVM
STRELLAM
(dístics elegiacs, 16 v.)
F. Calsa, De Catalonia, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588, f. VIIr.
16 1588
AD CANDIDVM LECTOREM (dístics elegíacs, 4 v.)
F. Calsa, De Catalonia, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588, f. VIIu.
17 1588"
AD EVNDEM (dístics elegiacs, 10 v.)
F. Cal~a,De Catalonia, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588, f. VIIu.
18 1588"
AD LIBRVM (dístics elegíacs, 14 v.)
F. Calsa, De Catalonia, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588, f. VIIIr.
19 1588
DESCRIPTIO
OBITVS D. VGONISMONCADAE
(dístics elegiacs, 20 v.)
F. Cal~a,De Catalonia, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588, f. VIIIu.
20 1588
IN COMMENDATIONEM OPERIS PETRICALDES(dístics elegiacs, 12 v.)
Pere Calders, Instructió y doctrina que ensenye 10 que deu considerar y contemplar 10
Christia y servent del Senyor quant ou la sancta Missa, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588,
f. 3v.
21 1588"
SOBRELO MATEIX (sonet)
Pere Calders, Instructió y doctrina que ensenye 10 que deu considerar y contemplar 10
Christia y servent del Senyor quant ou la sancta Missa, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588,
f. 4v.
22 1588
(sonet)
Pere Calders, Instructió y doctrina que ensenye 10 que deu considerar y contemplar 10
Christia y servent del Senyor quant ou la sancta Missa, Barcelona, Jaume Cendrat, 1588,
f. 4v

SOBRE DEL MATEH

23 1591
INLAVDEM LIBRORVM THOMAE
TRVSILII
(dístics elegíacs, 26 v.)
Tomhs de Trujillo, Contiones quadragesimales quadruplices una cum Adventu,
Septuagesima, Sexages et Quinquages, Barcelona, Pau Malo i Sebastih [de] Cormellas,
1591, vol. I, f. [IVIv.
24 1592"
EN LLAOR DE LA PRESENT OBRA Y DEL AUCTOR (sonet)
Salvador Pons, Exposició sobre elpsalm Miserere mei Deus de David, Barcelona, Jaume
Cendrat, 1592, f. [VIIr.

24bis 1592
A LA IL-LUSTRE RELICIO DE SANCTDOMINGO
Y AL AUCTOR DE LA OBRA (Sonet)
Salvador Pons, Exposició sobre el psalm Miserere mei Deus de David, Barcelona,
Jaume Cendrat,l592, f. [VIIv.
24ter 1592
AL AUTOR Y A LA OBRA (Sonet)
Salvador Pons, Exposició sobre el psalm Miserere mei Deus de David, Barcelona,
Jaume Cendrat, 1592, f. [VIIIr.
24quater 1592
A LA PENITENCU DE DAVID(sonet)
Salvador Pons, Exposició sobre el psalm Miserere mei Deus de David, Barcelona,
Jaume Cendrat, 1592, f. [VIIIr.
25 1593
IN LAVDEM SALVATORIS
PONS(dístics elegíacs, 6 v.)
Salvador Pons, Llibre de la Vida y miracles dels gloriosos sants, sancta Eularia patrona de Barcelona, y S. Ramon de Penyafort del orde de Predicadors, Barcelona, Noel
Baresson, 1593, f. [VIIIv.
26 1593
EN LAOR DEL DOCTOR
PONS(cobla esparsa de 10 v. decasíl.labs, octava i apariat)
Salvador Pons, Llibre de la Vida y miracles dels gloriosos sants, sancta Eularia patrona de Barcelona, y S. Ramon de Penyafort del orde de Predicadors, Barcelona, Noel
Baresson, 1593, f. [VIIIv.
27 1594
IN LAVDEM SALVATORIS
PONTII
(dístics elegíacs, 18 v.)
Salvador Pons, Llibre de la Vida y Miracles dels gloriosos mariyrs S. Madrona, cos sant
de Barcelona; y de S. Celdoni, y Armenter, cossos sants de Cardona, Tarragona, Felip
Robert, 1594, f. A4 [Barcelona, Vicen~Suril, 16851.
28 1594
EN LLAOR DEL MATEIX (Sonet)
Salvador Pons, Llibre de la Vida y Miracles dels gloriosos mariyrs S. Madrona, cos sant
de Barcelona; y de S. Celdoni, y Armenter, cossos sants de Cardona, Tarragona, Felip
Robert, 1594, f. A4. [Barcelona, Vicenq Suril, 16851.

29 1601"
SENTENCM(9 octaves en decasíl.labs, 72 v.)
Jaime Rebullosa, Relación de las grandes fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han
echo, a la Canonización de su hijo San Ramon de Peiiafort, Barcelona, Jaume Cendrat,
1601, p. 348-350.
30 1602"
EN COMENDACIO DEL SERMODEL REYDON IAUME(Sonet)
Onofre Manescal, Sermó vulgarment anomenat del sereníssim senyor don Iaume Segon,
Barcelona, Sebastil de Cormellas, 1602, f. **3r.
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